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Kejadian
Allahmenciptakan surga, langit, dan bumi

1Padapermulaan segala sesuatu, Allahmenciptakan tingkat-tingkat surga
dan langit,* serta bumi. 2 Waktu itu bumi belum berbentuk dan belum
tersusun. Bumi sangat gelap dan digenangi air yang sangat dalam. Dan Roh
Allah hadir di atas† permukaan air itu.

Hari pertama
3Berkatalah Allah, “Jadilah terang!” Maka terang itu jadi. 4Allah melihat

bahwa terang itu baik. Maka Dia memisahkan terang itu dari kegelapan.
5Allahmenyebut terang itu ‘siang’ dan kegelapan itu ‘malam’. Hari pertama
berakhir ketika sore menjadi malam.‡

Hari kedua
Pada pagi berikutnya, 6berkatalah Allah, “Hendaklah ada ruang kosong§

untukmemisahkan air yang ada di bumi dengan air yang ada di atas bumi.”
7 Lalu jadilah demikian. 8 Allah menyebut ruang kosong itu ‘langit’. Hari
kedua berakhir ketika sore menjadi malam.

Hari ketiga
Pada pagi berikutnya, 9 berkatalah Allah, “Hendaklah air yang ada di

bawah langit berkumpul di satu tempat, supaya tanah kering bisa terli-
hat.” Maka jadilah demikian. 10 Allah menyebut tanah kering itu ‘darat’,
dan kumpulan air itu ‘laut’. Allah melihat semua itu baik. 11 Kemudian
Allah berkata, “Hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis tumbuhan,
termasuk yang menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon yang
buahnya berbiji. Hendaklah masing-masing jenis biji ini nantinya akan
menghasilkan tumbuhan atau pohon yang sama sesuai dengan jenisnya.”
Lalu jadilah demikian. 12 Maka tanah menumbuhkan segala jenis tum-
buhan, termasuk yang menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon
yang buahnya berbiji. Dan setiap jenis biji yang ditanam selalu meng-
hasilkan tumbuhan atau pohon yang sama dengan jenisnya yang semula.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 13Hari ketiga berakhir ketika sore
menjadi malam.

Hari keempat
* 1:1 tingkat-tingkat surga dan langit Kata dalam bahasa Ibrani yang sering diterjemahkan ‘langit’,
sebenarnya jamak. Itu berarti bahwa kata tersebut dapat diterjemahkan ‘surga-surga’ atau langit
(jamak). Pada zaman penulisan kitab ini— yang menurut tradisi ditulis oleh Musa— orang-orang
membayangkan bahwa surga berada di atas langit, dan surga terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat
yang paling atas adalah kediaman Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Lihat 2Kor. 12:2 dan
Kol. 1:16. † 1:2 hadir di atas Secara harfiah, Roh Allah ‘bergerak’ di atas permukaan air. Cara
Roh Allah bergerak di atas permukaan air tidak begitu jelas, tetapi karena kata Roh sama dengan
kata yang berarti ‘napas’ dalam bahasa Ibrani, maka bisa dibayangkan bahwa mungkin gerak Roh
Allah tersebut seperti angin bertiup. Paling tidak, kehadiranRohAllah berarti bahwaperhatianAllah
tertuju kepada dunia yang akan diciptakan-Nya. ‡ 1:5 Hari pertama…Bagi orang Yahudi hari baru
dianggap sudahmulai pada saat soremenjadi malam, bukan pada saat fajar. Caramenentukan batas
hari seperti ini bisa dilihat dalam Im. 23:32. Yang disebut ‘hari pertama’ tidak bisa disamakan dengan
hari Minggu atau hari apa pun dalam kalender zaman sekarang. § 1:6 ruang kosong Kedua kata
dalambahasa Ibrani yang diterjemahkan ‘ruang kosong’menunjukkan suatu pemisah yang sekarang
kita kenal sebagai atmosfir. Dalam puisi Ibrani pemisah itu digambarkan seperti lengkungan di Ayub
22:14 dan Amos 9:6.
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Pada pagi berikutnya, 14-15 berkatalah Allah, “Hendaklah ada berbagai
benda penerang di langit supaya sinarnya terpancar ke bumi. Biarlah
benda-benda itu menunjukkan perbedaan antara siang dan malam, dan
menjadi tanda untuk menentukan hari, tahun, dan musim.”* Maka jadilah
demikian. 16 Allah membuat dua benda penerang yang besar, yang paling
besar bersinar†pada siang hari, dan yang satunya lagi bersinar padamalam
hari. Allah juga membuat banyak sekali bintang. 17Allah mengatur benda-
benda itu di langit untukmenerangi bumi, 18untuk bersinar pada siang dan
malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa
semuanya itu baik. 19Hari keempat berakhir ketika sore menjadi malam.

Hari kelima
Pada pagi berikutnya, 20 berkatalah Allah, “Hendaklah air dipenuhi den-

gan berbagai jenis makhluk hidup yang berenang, dan langit dipenuhi
dengan berbagai jenis burung yang beterbangan di atas permukaan bumi.”
21 Lalu Allah menciptakan berbagai jenis binatang laut yang besar dan
segala jenis makhluk yang bergerak di dalam air. Dia juga menciptakan
berbagai jenis binatang yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya
itu baik. 22 Lalu Allah memberkati semua makhluk hidup itu, “Hendaklah
segalamakhluk yang hidup di laut berkembang biak danmemenuhi lautan.
Dan burung-burung hendaklah bertambah banyak di bumi.” 23Hari kelima
berakhir ketika sore menjadi malam.

Hari keenam
Pada pagi berikutnya, 24-25 berkatalah Allah, “Hendaklah ada berbagai

jenis makhluk hidup di bumi,‡ termasuk binatang ternak, liar, yang melata
dan yang merayap di atas permukaan tanah.” Maka Allah menjadikan
segala binatang itu, yaitu binatang ternak, binatang liar, binatang melata
dan binatang yang merayap sesuai jenisnya masing-masing. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik.

26 Kemudian berkatalah Allah, “Marilah Kita§ menciptakan manusia su-
paya menyerupai Kita dan mencerminkan sifat-sifat Kita. Mereka akan
berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala ikan-ikan di laut, burung-
burung di udara, binatang ternak, binatang liar, binatang melata dan
binatang yangmerayap di atas permukaan tanah.”
27Maka Allahmenciptakanmanusia supayamenyerupai-Nya.

Allahmenciptakanmereka, laki-laki dan perempuan.

* 1:14-15 musim Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan di sini sebagai ‘musim’ juga sering
diterjemahkan sebagai ‘hari raya agama’ dalam PL. † 1:16 bersinar Kata ‘bersinar’ dalam ayat ini
dan ayat 18menerjemahkandua kata dalambahasa Ibrani yang berarti ‘menguasai’. Di zamanpurba
kala, matahari dan bulan sering dianggap sebagai dua ilahi. Tetapi sebenarnya kata ‘menguasai’
adalah kiasan personifikasi. Dengan tidak menyebut nama kedua benda itu sebagai matahari dan
bulan, penulis kitab ini hendak menunjukkan bahwa kedua benda itu adalah ciptaan, bukan ilahi.
‡ 1:24-25 bumi Secara harfiah ayat 24 dimulai dengan kalimat, “Hendaklah bumi mengeluarkan
segala jenis binatang …” Ternyata ini gaya bahasa personifikasi yang menggambarkan bahwa Allah
menggunakan tanah dalam penciptaan binatang-binatang. Mungkin ini terjadi dengan cara yang
mirip dengan Kej. 2:19. § 1:26 Kita Ada penafsir yang mengatakan bahwa Allah menggunakan
‘Kita’ karena Dia berbicara seperti seorang raja, di mana perkataan raja mewakili seluruh pemerin-
tahannya. Tetapi di seluruh PL, bahasa Ibrani tidak pernahmenggunakan jamak untukmenandakan
keagungan seseorang. Kemungkinan ‘Kita’ menandakan keberadaan Allah sebagai tiga pribadi, dan
Allah Bapa sedang berbicara kepada Roh Kudus yang sudah disebut dalam ayat 2. Zaman sekarang
kitamenyadari bahwa Allah Anak juga terlibat dalam penciptaanmenurut Yoh. 1:1-15, 1Kor. 8:6, Kol.
1:16, dan Ib. 1:2.
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28 Kemudian Allah memberkati mereka, “Beranakcuculah yang banyak.
Hiduplah di atas seluruh bumi dan berkuasalah atasnya. Hendaklah kalian
berkuasa atas semua binatang di laut, di udara, dan di bumi.” 29Berkatalah
Allah kepada manusia itu, “Dengarlah! Aku memberikan kepada kalian
segala tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan semua pohon yang
buahnyaberbiji. Semua itu akanmenjadimakananbagi kalian. 30Tetapi un-
tuk semua binatang di bumi, burung-burung di udara, binatangmelata dan
yang merayap, Aku memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanan
baginya.” Maka jadilahdemikian. 31Allahmelihatbahwasemuayang sudah
diciptakan-Nya itu sungguh amat baik. Hari keenam berakhir ketika sore
menjadi malam.*

2
Hari ketujuh

1 Pada pagi berikutnya, segala sesuatu yang ada di surga, langit, dan
di bumi selesai diciptakan. 2 Jadi pada hari ketujuh, oleh karena sudah
selesai menciptakan segala sesuatu, Allah berhenti bekerja.* 3 Lalu Allah
memberkati hari ketujuh dan menetapkannya sebagai hari yang kudus,
karena pada hari ketujuh itulah Dia berhenti setelah menciptakan segala
sesuatu.

Cerita ulangmengenai penciptaanmanusia
4Beginilah yang terjadi pada waktu TUHAN Allah baru saja menciptakan

surga, langit, dan bumi: 5Pada awalnya belum ada tumbuhan apa pun yang
tumbuhkarenaTUHANbelummenurunkanhujankeataspermukaanbumi.
Lagi pula belum ada orang yang mengusahakan tanah itu untuk menanam
di atasnya. 6 Tetapi ada banyak mata air yang meluap dari dalam tanah†
sehingga seluruh permukaan tanah menjadi basah. 7 Lalu TUHAN Allah
mengambil sedikit tanah‡ dan membentuknya menjadi seorang manusia.
Dia meniupkan napas kehidupan ke dalam lubang hidung manusia itu,
sehinggamanusia itu menjadi makhluk yang hidup.

8 Sebelumnya TUHAN Allah sudah membuat sebuah taman yang terletak
di sebelah timur§ yang disebut Eden. Di taman inilah Dia menempatkan
manusia yang sudah diciptakan-Nya itu. 9 Kemudian TUHAN menum-
buhkan setiap jenis pohon yang indah dan yang menghasilkan buah yang
enak. Dia juga menempatkan di tengah-tengah taman itu dua pohon:
Yang pertama adalah pohon yang buahnya mampu memberikan hidup
selamanya. Dan yang kedua adalah pohon yang buahnya mampumemberi
pengetahuan untukmembedakan perbuatan baik dan jahat.

10 Ada sebuah sungai besar yang hulunya bersumber dari Eden. Begitu
keluardari Eden sungai itubercabangmenjadi empat anak sungai. 11Sungai
* 1:31 malam dan pagi Kata ‘pagi’ dalam ayat ini dipindahkan ke Kejadian 2:1. * 2:2 berhenti
bekerja Kata yang diterjemahkan ‘berhenti’ juga dapat diterjemahkan ‘beristirahat’. Perlu diingat
bahwakata ‘beristirahat’ tidakmempunyai implikasibahwaAllahsudah lelah. † 2:6 mataair…Kata
yang diterjemahkan ‘mata air’ diterjemahkan ‘kabut’ dalam terjemahan-terjemahan yangmengikuti
KJV, tetapi lebih tepat diterjemahkan ‘mata air’. ‡ 2:7 sedikit tanah Kata dalam bahasa Ibrani
yang diterjemahkan di sini sebagai ‘sedikit tanah’ sering juga diterjemahkan ‘debu’. Pengertian itu
sebenarnyamerupakan pengaruh dari KJV ‘dust’. Danmemang, terjemahan ‘debu’ sering kali sesuai
dengan arti yang dimaksud dalam kitab-kitab puisi dalam PL. Tetapi menurut ayat 6 dalam perikop
ini, sudah jelas bahwa Allah membentuk manusia dari sedikit tanah yang sudah basah. § 2:8
sebelah timur Berdasarkan posisi sungai yang dijelaskan di ayat-ayat berikutnya, kita mengetahui
bahwa Taman Eden terletak di sebelah timur Kanaan.
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yang pertamadisebut Pison. Itulah sungai yangmengalirmelalui sepanjang
daerah Hawila,* di mana terdapat banyak emas. 12 Emas yang terdapat di
Hawila sangat murni, dan juga di situ terdapat wangi-wangian dari getah
tanaman, dan batu-batu permata yang berharga. 13 Sungai yang kedua
disebut Gihon. Sungai itu mengalir sepanjang tanah Kus.† 14 Sungai yang
ketigadisebutTigris. Sungai itumengalir di sebelah timurAsyur. Dan sungai
yang keempat disebut Efrat.‡

15 TUHAN Allah mengambil dan menempatkan manusia itu di dalam
Taman Eden untuk merawat dan mengurus taman itu. 16 TUHAN berkata
kepadanya, “Aku mengizinkan kamu untuk makan buah dari setiap pohon
didalamtaman ini sepuasnya, 17kecuali yang satu ini, yaitubuahdari pohon
yang mampu memberikan pengetahuan untuk membedakan perbuatan
baik dan yang jahat. Janganlah kamu makan buah itu. Karena jika kamu
memakannya, kamu pasti mati pada hari itu juga!”§

18 Kemudian TUHAN Allah berkata, “Tidak baik kalau laki-laki ini hanya
seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang pendamping yang cocok
baginya.” 19 Tetapi sebelum hal itu terjadi, dengan menggunakan bahan
tanah, TUHAN menjadikan semua jenis binatang dan burung. Lalu setiap
jenis binatang dan burung satu demi satu ditunjukkan kepada laki-laki itu
supaya dinamai olehnya. Demikianlah semua jenis binatang dan burung
mendapat nama. 20 Laki-laki itu pun memberi nama kepada semua jenis
hewan, binatang liar, dan burung. Tetapi dia tidak menemukan satu pun
dari makhluk itu yang cocok untuk menjadi pendampingnya. 21 Maka
TUHAN membuat laki-laki itu tidur dengan sangat nyenyak. Saat itu-
lah TUHAN mengambil salah satu tulang rusuknya dan menutup kembali
lubangnya. 22 Lalu TUHAN Allah menjadikan seorang perempuan dari
tulang rusuk yang sudah dikeluarkan-Nya itu, kemudian membawanya
kepada laki-laki itu. 23Maka laki-laki itu berkata,
“Inilah dia yang cocok untukku!

Tulangnya dari tulangku, dan dagingnya dari dagingku!
Aku akanmenyebut dia ‘perempuan’,

karena dia diambil dariku.”*
24 Itulah sebabnya, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan

membentuk keluarga baru, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan

* 2:11 Hawila Daerah yang dimaksudkan tidak dikenal, dan bentuk semua daerah pasti sudah
berubah waktu terjadi banjir besar (air bah). Tetapi karena informasi yang terdapat dalam ayat
13-14, ada kemungkinan bahwa Hawila adalah daerah di bagian barat dan bagian selatan tanah
Arab. † 2:13 Gihon … Kus Biasanya dalam PL, Kus menunjuk pada tempat yang sekarang disebut
negara Etiopia. Kalau demikian, sungai Gihon bisa disamakan dengan Sungai Nil. ‡ 2:14 Tigris …
Efrat Kedua sungai itu berada di negara yang zaman sekarang disebut Irak. Dalam sejarah Alkitab
negara itu dikenal sebagai Babel. § 2:17 pada hari itu juga Kata dalam bahasa Ibrani yang
diterjemahkan ‘pada hari itu juga’ ternyata memiliki arti yang lebih luas dari jangka waktu sehari.
Kita bisa mengetahui hal itu karena Adam dan Hawa tidak meninggal dunia pada hari mereka
memakan buah itu. Tetapi di kemudian hari mereka mati. Kita juga bisa menganggap bahwa dalam
perkataan ‘pada hari itu juga’, Allah sedang berbicara tentang kematian rohani, bukan mengenai
kematian jasmani. * 2:23 perempuan … dariku Dalam bahasa Ibrani ada kemiripan yang sangat
puitis antara ‘perempuan’ (ishah) dan ‘laki-laki’ (ish). Kedua kata yang TSI menerjemahkan ‘dariku’,
secara harfiah ‘dari laki-laki’.
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bersatu dengan istrinya.†
25 Laki-laki dan perempuan itu memang telanjang, tetapi mereka tidak

merasamalu terhadap satu sama lain.

3
Manusia pertama berdosa karena tidak taat kepada Allah

1 Ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang
liar yang TUHAN Allah ciptakan. Pada suatu hari ular datang kepada
perempuan itudanbertanya, “ApabenarAllah sudahberkata kepadakalian
bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon-pohon yang ada
dalam taman ini?”

2 Jawab perempuan itu kepadanya, “Bukan begitu. Kami boleh makan
semua buah dalam taman ini, 3 kecuali buah pohon yang ada di tengah-
tengah taman. TUHANmelarangkamimenyentuh, apalagimakanbuahdari
pohon tersebut. Kalau kamimelanggar, maka kami akanmati.”

4 Lalu kata ular itu kepadanya,“Tidak! Kamu tidak akan mati! 5 Allah
berkata seperti itu karena Dia tahu bahwa kalau kalian makan buah dari
pohon yang ada di tengah taman itu, maka mata dan pikiran kalian akan
terbuka, dan kalian akan menjadi seperti Dia, yaitu mengetahui apa yang
baik dan yang jahat.”

6 Perempuan itu melihat bahwa buah pohon tersebut sangat enak dilihat
dan juga enak dimakan. Lagi pula dia juga inginmenjadi bijaksana. Karena
itu dia memetik beberapa buah dari pohon tersebut dan memakannya.
Lalu dia juga memberikan buah itu kepada suaminya* untuk dimakan.
Segera sesudahmerekamakan buah itu 7mata dan pikiranmereka tiba-tiba
terbuka. Mereka malu karena baru menyadari bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyambung berapa daun pohon ara untuk menutupi tubuh
mereka.

8Menjelang sore hari, ketika angin sepoi-sepoi mulai berhembus, mereka
mendengar langkah kaki TUHAN Allah yang sedang berjalan di dalam
taman. Lalumereka bersembunyi di balik pohon-pohon yang ada di taman,
supaya TUHAN tidak melihat mereka. 9 Tetapi TUHAN memanggil laki-laki
itu dan berkata, “Kamu di mana?”†

10 Laki-laki itu menjawab, “Aku mendengar bunyi langkah kaki-Mu di
taman ini. Dan karena aku telanjang, aku takut, maka aku sembunyi.”

11 Lalu TUHAN berkata, “Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu telan-
jang? Apa kamu sudahmakan buah dari pohon yang Aku larang itu?”

12 Laki-laki itu menjawab,“Ya, tetapi itu karena perempuan yang sudah
Engkau berikan kepadaku itulah yang memberikan buah itu, sehingga aku
memakannya.”
† 2:24 laki-laki meninggalkan … Meski dikatakan bahwa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya,
bukan berarti laki-laki memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya. Dan juga bukan berarti
laki-laki bergabung dengan keluarga istrinya. Maksud dari teks ini adalah laki-laki berpisah dari
orang tuanya untuk membentuk keluarga baru bersama istrinya. Kemungkinan besar ayat ini
menyebut laki-laki secarakhususkarenadialahyangmenjadi kepalakeluarga. * 3:6 suaminyaAda
kata dalam bahasa Ibrani yang sering diterjemahkan seperti TB sebagai ‘yang bersama dengannya’,
dalam kalimat ‘diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia’. Persoalan
tafsiran yang terjadi di ayat ini adalah kita sulit memastikan kalau arti yang dimaksud adalah: 1)
Adam bersama dengan Hawa ketika buah yang dilarang itu diberikan kepadanya, atau, 2) Adam
bersama-sama dengan Hawa dan ikut menyaksikan pembicaraan Hawa dengan ular itu. † 3:9
Kamu di mana? TUHAN bertanya ini bukan karena tidak tahu di mana Adam. Alasan pertanyaan
ini adalah supaya Adammau berbicara dengan TUHAN.
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13 Lalu bertanyalah TUHAN Allah kepada perempuan itu, “Kenapa kamu
melakukan itu?”
Jawab perempuan itu, “Ular itu sudah menipu aku, sehingga aku makan

buah itu!”
14Maka berkatalah TUHAN kepada ular itu,

“Karena kamu sudahmelakukan hal ini,
maka dari semua binatang ternak dan binatang buas,

hanya kamu dan keturunanmu yang akan Aku hukum.
Mulai sekarang, kamu dan semua keturunanmu

akan bergerak dengan caramenjalar menggunakan perut,
dan kamu terpaksamenjilat debu seumur hidupmu.

15Aku akanmembuat kamu dan perempuan ini saling bermusuhan.
Keturunanmu dan keturunan perempuan ini akan selalu bermusuhan.

Kamu akanmenggigit tumit keturunannya yang laki-laki,
tetapi dia akanmenghancurkan kepalamu.”‡

16Dan kepada perempuan itu TUHAN berkata,
“Aku akan memperbanyak penderitaan dan rasa sakit saat kamu

melahirkan.
Kamu akan ingin berkuasa atas suamimu,

tetapi dialah yang akan berkuasa atas dirimu.”§

17Lalu Allah berkata kepada laki-laki itu,
“Akumemerintahkanmu untuk tidakmakan buah dari pohon itu.

Tetapi kamumelanggarnya denganmenuruti perkataan istrimu.
Maka oleh karena kelakuanmu itu, Akumengutuk tanah.

Sepanjang hidupmu kamu akan terpaksa bekerja dengan susah payah
untuk dapat menghasilkanmakanan dari tanah.

18Tanah akan cenderungmenghasilkan semak dan tanaman berduri,
dan kamu terpaksamakan tumbuhan-tumbuhan liar.

19 Jadi sepanjang hidupmu,
sebelummati dan kembali menjadi tanah,
kamu harus mandi keringat
untukmenghasilkanmakanan dari tanah kebunmu.

Akumenciptakanmu dari tanah,
makamayatmuakanmembusukdanakankembalimenjadi tanah lagi.”

20 Laki-laki itu bernama Adam.* Adam menamai istrinya Hawa—
yang berarti ‘pemberi kehidupan’— karena seluruh umat manusia adalah
keturunannya. 21 TUHAN membuat pakaian dari kulit binatang dan
memakaikannya kepadamereka.
‡ 3:15 Keturunanmu dan… Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan ‘keturunan’ memiliki
arti dasar ‘bibit (tunggal)’. Tetapi walaupun ‘bibit’ tersebut tunggal, dapat juga dianggap sebagai
kolektif. Maksudnya, yang disebut ‘bibit’ sering dipahami sebagai jamak. Misalnya, pasir sering
disebut juga sebagai kolektif. Awalnya kemungkinanbesarHawamengira bahwaanak pertama yang
dilahirkannyalah yang akan meremukkan kepala ular itu. Tetapi ketika hal demikian tidak terjadi,
orang Yahudimenafsirkan bahwa ‘bibit/keturunan’Hawa adalah jamak danmeliputi seluruh bangsa
Israel. Tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa ‘bibit/keturunan’ yang meremukkan kepala ular itu
adalah tunggal, yaitu Yesus. Bandingkan dengan Gal. 3:16. § 3:16 arti alternatif Kedua baris
terakhir juga bisa diterjemahkan, “Namun kamu akan tetap ingin hubungan intim dengan suamimu.
Dandiaakanberkuasaatasdirimu.” Terjemahanyangdi teksTSI lebihcocokdalamkontekshukuman
terhadap Hawa.” * 3:20 AdamNama Adam berarti ‘(seorang) manusia’.
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22 Kemudian berkatalah TUHAN, “Sekarang mereka sudah termasuk
seperti Kita† dalam hal mereka bisa membedakan apa yang baik dan yang
jahat. Maka jangan sampai mereka memetik dan makan buah dari pohon
kehidupan itu. Aku tidak izinkan mereka hidup untuk selama-lamanya.”
23 Karena itu TUHAN mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden
untuk menggarap tanah, yang daripadanya Adam dibentuk. 24 Sesudah itu
TUHAN menempatkan beberapa malaikat penjaga‡ di pintu masuk Taman
Eden, yang terletak di sebelah timur taman itu. TUHAN juga menempatkan
satu pedang ajaib yang berapi dan yang dengan sendirinya berputar-putar
di sekeliling pohon kehidupan itu. Sehingga tidak ada orang yang bisa
mengambil buah pohon itu.

4
TUHANmenghukumKain karenamembunuhHabel

1AdamdanHawapunhidupbersamasebagai suami-istri.* Makamengan-
dunglah Hawa danmelahirkan seorang anak laki-laki. Padawaktu anak itu
lahir, Hawa berkata, “TUHAN sudah menolongku untuk memperoleh seo-
rang anak laki-laki.” Maka dinamainyalah anak itu Kain.† 2Beberapawaktu
kemudian, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, dan dinamainya
Habel.‡
Sesudah kedua anak itu tumbuh dewasa, Kain menjadi seorang petani

sedangkan Habel memilih menjadi gembala kambing dan domba. 3 Suatu
hari Kain memanen hasil kebunnya, dan sebagian hasilnya dipersem-
bahkannya kepada TUHAN. 4Habel juga mengambil beberapa anak domba
yang sulung dari kawanan ternaknya, lalu mempersembahkan bagian-
bagian yang terbaik dari daging domba-domba itu kepada TUHAN. Dan
TUHANsenangkepadaHabel danpersembahannya. 5Tetapi tidakdemikian
dengan Kain dan persembahannya. Karena itu Kain sangat sakit hati, dan
mukanya kelihatanmuram. 6Maka berkatalah TUHAN kepada Kain, “Tidak
usah marah! Tidak perlu mukamu merah! 7 Kalau kamu melakukan yang
benar, tentu Aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi
kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa— yang bagaikan
binatang buas— sudah siap menerkam dan menguasai kamu. Kamu harus
mampumengalahkannya.”

† 3:22 termasuk seperti KitaBahasa Ibrani di sini bisaditerjemahkan, ‘menjadi seperti satudariKita’.
Dengan bentuk frasa ini, kata ‘satu’ dalam bahasa Ibrani berarti ‘termasukmemiliki sifat yang sama’
seperti Kita. Dalam konteks ayat ini, artinya lebih mengarah kepada kemampuan membedakan hal
baik dari hal jahat. Kata ‘satu’ di ayat ini tidak berarti manusia sudah menjadi seperti ‘salah satu’
dalamKetiga yang Esa yang disebut ‘Kita’dalamayat ini. (ArtinyaAdambukan sudahmenjadi seperti
Sang Anak.) Perhatikan bagaimana kata ‘satu’ diterjemahkan dalam ayat-ayat ini: Hak. 17:11; 1Sam.
17:36; 2Sam. 9:1; Ob. 11; dan 2Taw. 18:12. Lihat juga catatan di Kej. 1:26. ‡ 3:24 malaikat penjaga
Dalambahasa Ibrani ‘malaikatpenjaga’disebut ‘kerubim’. * 4:1 hidupbersamasebagai suami-istri
Di sini dandi ayat 17dan25, secaraharfiah teks Ibranimenuliskanbahwasi suami ‘mengenal istrinya,
dan dia (istrinya) menjadi hamil’. Kata yang diterjemahkan ‘mengenal’ merupakan penggenapan
dari Kej. 2:24, di mana disebut bahwa seorang suami akan ‘bersatu dengan istrinya’. Di ayat ini, 17,
dan 25, TSI membuat kata ‘mengenal’ menjadi tersirat, karena maksud hubungan seksual dianggap
sudah dipahami oleh pembaca sekarang. † 4:1 Kain Pengucapan nama Kain hampir sama dengan
beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang berarti ‘mendapat’, ‘memperoleh’ atau ‘menciptakan’.
‡ 4:2 Habel Nama Habel hampir sama dengan kata yang berarti ‘napas’ atau ‘uap’ dalam bahasa
Ibrani.
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8 Tetapi pada suatu hari Kain berkata kepada adiknya, “Habel, marilah
kita ke ladang.”§ Sesudah tiba di ladang, tiba-tiba Kain menyerang dan
membunuhHabel. 9Kemudian TUHANbertanya kepadaKain, “Dimanakah
adikmu, Habel?”*
Kainmenjawab, “Aku tidak tahu. Aku bukan penjaganya!”
10 Maka berkatalah TUHAN kepadanya, “Kamu sudah melakukan dosa

besar! Dalam pandangan-Ku, darah adikmu yang sudah meresap ke dalam
tanah, seperti suara Habel yang berseru-serumeminta pembalasan. 11Oleh
karena kamu sudah membunuh adikmu sendiri, Aku mengusir kamu dari
tanah yang sudahmeresap darah adikmu ini. Dan sebagai kutukan bagimu,
biarlah tanah di bumi tidak lagimemberi hasil yang baik bagimu,meskipun
kamu berusaha keras menggarapnya! 12 Sebelum sekarang, tanahmemang
sangat subur bagimu. Tetapi mulai sekarang apabila kamu menggarap
dan menanam, tanah tidak akan memberi hasil yang baik lagi kepadamu.
Karena itu, terpaksa kamu hidup berpindah-pindah.”

13 Jawab Kain kepada TUHAN, “Hukuman ini terlalu berat! Aku tidak bisa
hidup lagi. 14Engkaumengusir aku dari tanah ini danmenjauhkan aku dari
hadapan-Mu. Aku terpaksa hidup berpindah-pindah, dan siapa saja yang
melihat aku akanmembunuhku!”

15 Tetapi TUHAN berkata kepadanya, “Tidak. Hal itu tidak akan terjadi.
Aku akan memberikan tanda di tubuhmu† supaya orang tahu bahwa kamu
tidak boleh dibunuh. Kalau kamu dibunuh, maka tujuh orang harus
dibunuh sebagai pembalasan atas pembunuhanmu.” Lalu TUHAN mem-
berikan tanda di dahi Kain. 16 Kemudian Kain pergi dari hadapan TUHAN
untuk tinggal di tanah yang disebut Nod,‡ yang terletak di sebelah timur
Taman Eden.

Daftar Keturunan Kain
17 Pada waktu Kain sedang membangun sebuah kota, istrinya

melahirkan§ seorang anak laki-laki yang diberi namaHenok. Maka kota itu
dinamainya ‘Henok’, seperti nama anaknya. 18Henok menjadi bapak dari
Irad. Irad menjadi bapak dari Mehuyael. Mehuyael menjadi bapak dari
Metusa’el. Dan Metusa’el menjadi bapak dari Lamek. 19 Lamek menikah
dengan dua perempuan, yaitu Adah dan Zilah. 20-21 Adah melahirkan dua
anak laki-laki yang bernama Yabal dan Yubal. Yabal adalah leluhur dari
bangsa yang menjadi peternak. Karena kawanan ternak perlu pindah-
pindah tempat, maka Yabal menjadi orang pertama yang selalu hidup
berkemah. Sedangkan Yubal (adik Yabal) adalah orang pertama yang
membuat alat musik kecapi dan seruling. 22Zilahmelahirkan seorang anak
laki-laki yang diberi nama Tubal-Kain. Dialah orang pertama yangmenjadi
tukang tembaga dan besi. Tubal-Kainmempunyai seorang adik perempuan
yang bernama Na’amah.
§ 4:8 Habel, marilah kita ... Kutipan ini tidak terdapat dalam Teks Masoret (teks sumber dalam
bahasa Ibrani), tetapi terdapat dalam kebanyakan terjemahan kuno yang dibuat sebelum Teks
Masoret disusun, termasuk Septuaginta. * 4:9 Di manakah … Bandingkan dengan Kej. 3:9 dan
lihat catatannya. † 4:15 di tubuhmu Teks bahasa Ibrani tidak menuliskan tempat di mana tubuh
Kain ditandai. Tetapi di dua kitab lain, tanda yang diberikan oleh TUHAN pada diri manusia selalu
di dahi. Lihat Yeh. 9:4-5 dan banyak ayat di kitab Wahyu. ‡ 4:16 Nod Nama Nod berarti
‘pengembaraan’. § 4:17 istrinya melahirkan Karena informasi yang terdapat dalam Kej. 5:3-5,
maka besar kemungkinan bahwa istri Kain adalah saudara perempuannya sendiri. Tetapi ada
kemungkinan lain. Karena semua orang pada waktu itu bisa hidup selama ratusan tahun, maka bisa
saja Kain menikah dengan anak perempuan dari adiknya yang laki-laki. Tentang kata ‘melahirkan’,
lihat catatan di Kej. 4:1.
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23 Suatu hari Lamek berkata kepada kedua istrinya,
“Adah dan Zilah, dengarkanlah aku!

Akumembela diriku dari pemuda yangmenyerangku.
Dia melukaiku,

karena itu akumembunuhnya.
24Mengingat pembalasan kalau Kain dibunuh—

yaitu tujuh orang harus dibunuh—
maka kalau aku dibunuh,

tujuh puluh tujuh orang harus dibunuh!”
Kelahiran Set

25 Kemudian Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
lagi. Hawa menamai anak itu Set,* karena Hawa berkata, “TUHAN sudah
menambahkan seorang anak lagi kepadaku sebagai pengganti Habel, yang
sudahdibunuholehKain.” 26Setmenjadi bapakdari Enos. Padamasa itulah
orang-orangmulai menyembah kepada TUHAN.

5
Keturunan Adam

1 Inilah daftar keturunanAdam: PadawaktuAllahmenciptakanmanusia,
Allah membuat mereka supaya mencerminkan sifat-sifat-Nya. 2Allah men-
ciptakan mereka sebagai laki-laki dan perempuan, memberkati mereka,
danmenyebut mereka ‘manusia’.

3 Adam berumur 130 tahun ketika anak laki-lakinya* yang ketiga lahir.
Adam menamai anaknya itu Set. Dia mencerminkan sifat-sifat Adam.
4 Sesudah Set lahir, Adam masih hidup selama 800 tahun. Sepanjang
hidupnya, Adam menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak
perempuan lainnya. 5 Jadi umur Adammencapai 930 tahun.

6 Set berumur 105 tahun ketika anaknya yang bernama Enos lahir.
7 Sesudah Enos lahir, Set masih hidup 807 tahun. Sepanjang hidupnya, Set
menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya.
8 Jadi umur Set mencapai 912 tahun.

9 Enos berumur 90 tahun ketika anaknya yang bernama Kenan lahir.
10 Sesudah Kenan lahir, Enos masih hidup selama 815 tahun. Sepanjang
hidupnya, Enos menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak
perempuan lainnya. 11 Jadi umur Enosmencapai 905 tahun.

12 Kenan berumur 70 tahun ketika anaknya yang bernama Mahalalel
lahir. 13 SesudahMahalalel lahir, Kenanmasih hidup selama 840 tahun lagi.
Sepanjanghidupnya,Kenanmenjadibapakdaribeberapaanak laki-lakidan
anak perempuan lainnya. 14 Jadi umur Kenanmencapai 910 tahun.

15Mahalalel berumur 65 tahun ketika anaknya yang bernama Yared lahir.
16Sesudah Yared lahir, Mahalalel masih hidup selama 830 tahun. Sepanjang
hidupnya, Mahalalel menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak
perempuan lainnya. 17 Jadi umurMahalalel mencapai 895 tahun.

18 Yared berumur 162 tahun ketika anaknya yang bernama Henok lahir.
19 Sesudah Henok lahir, Yared masih hidup selama 800 tahun. Sepanjang

* 4:25 Set Nama Set berarti ‘(sudah) diberi’. * 5:3 anak laki-lakinya Dalam bahasa Ibrani sudah
jelas dari kisah setiap keturunan bahwa semuanya dalam daftar keturunan ini adalah anak laki-laki
saja. Dan demikianlah semua daftar keturunan dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya sesuai yang
wajar dalam bahasa Indonesia, TSI tidak akan sering menyebut jenis kelamin setiap anak laki-laki
dalam daftar-daftar keturunan.
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hidupnya, Yared menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan perem-
puan lainnya. 20 Jadi umur Yaredmencapai 962 tahun.

21 Henok berumur 65 tahun ketika anaknya yang bernama Metusalah
lahir. 22 Sesudah Metusalah lahir, Henok hidup bersekutu erat dengan
Allah selama 300 tahun. Sepanjang hidupnya, Henok menjadi bapak dari
beberapaanak laki-lakidanperempuan lainnya. 23 JadiHenokhidupselama
365 tahun. 24Henok hidup bersekutu erat dengan Allah. Pada suatu hari dia
tidak berada lagi di bumi karena Allahmembawanya ke surga.

25 Metusalah berumur 187 tahun ketika anaknya yang bernama Lamek
lahir. 26 Sesudah Lamek lahir, Metusalah masih hidup selama 782 tahun.
Sepanjanghidupnya,Metusalahmenjadibapakdari beberapaanak laki-laki
dan anak perempuan lainnya. 27 Jadi umurMetusalahmencapai 969 tahun.

28 Lamek berumur 182 tahun ketika anaknya yang pertama lahir.
29 Lamek menamai anaknya itu Nuh karena dia berkata, “Anak ini akan
membawa kelegaan† atas semua usaha dan susah payah kita demi meng-
hasilkanmakanan dari tanah yang sudah dikutuk TUHAN.” 30 Sesudah Nuh
lahir, Lamek masih hidup selama 595 tahun. Sepanjang hidupnya, Lamek
menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya.
31 Jadi umur Lamekmencapai 777 tahun.

32 Sejak Nuh berumur 500 tahun, dia menjadi bapak dari tiga anak laki-
laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham.‡

6
Manusiamenjadi sangat jahat di mata TUHAN

1-2 Jumlah manusia semakin bertambah dan menyebar di muka bumi. Di
antaranya terdapat banyak gadis yang begitu cantik sehingga para anak
laki-laki Allah* mengambil dan mengawini siapa saja yang mereka sukai
dari para gadis itu. 3 Maka berkatalah TUHAN, “Aku tidak mau napas
kehidupan-Ku tinggal di dalam diri setiap manusia selamanya-lamanya.
Semua manusia adalah makhluk fana yang harus mati. Aku menetapkan
bahwa setiap manusia, umurnya tidak akan melebihi 120 tahun.” 4Banyak
anak dilahirkan karena kawin campur tersebut. Dan pada waktu itu

† 5:29 kelegaan Dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan nama ‘Nuh’ hampir sama dengan bunyi
ucapan kata yang berarti ‘kelegaan’ atau ‘menghibur’. ‡ 5:32 urutan keturunan Nuh TSI menulis
nama-nama keturunan Nuh sesuai urutan lahir. Teks Ibrani menulis urutan: Sem, Ham, dan Yafet.
Tetapi di Kej. 9:24, Ham jelas dikatakan anak bungsu Nuh, dan di Kej. 10:21, tertulis Sem adalah
kakak dari Yafet. TSI juga menggunakan urutan lahir di Kej. 6:10, 7:13, 9:18, dan 10:1. * 6:1-2
paraanak laki-lakiAllahTerdapatbanyaksekali tafsiran tentang ‘paraanak laki-laki’macamapayang
dimaksudkan. Kebanyakan tafsiran dapat tergolong dalam dua alternatif: 1) Anak-anak Allah yang
dimaksudkanadalahmalaikat-malaikat yangmemihakbersama iblis dalampemberontakannya, lalu
dihukum Allah dan dibuang ke dunia ini. Malaikat-malaikat itu yang sekarang disebut roh-roh jahat
atau setan-setan. Kalau demikian, mungkin roh-roh itumenjelmamenjadi laki-laki, dan dengan cara
itu mengawini gadis-gadis tersebut, atau 2) Anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah keturunan
Set. Ini sesuai dengan kebanyakan ayat di PL yang menyebut bahwa bangsa Israel— yang semuanya
keturunan Set— sebagai ‘anak-anak Allah’. Di Kel. 4:22, bangsa Israel juga disebut ‘anak sulung’Allah.
Kesimpulan: Kita harus mengakui bahwa kita tidak selalu mempunyai informasi yang cukup untuk
menafsir hal seperti ini. (Ul. 29:29) Sebenarnya tafsiran 1) dan 2) tidakharmonis denganAyub1:6 dan
2:1 di mana frasa yang sama digunakan.
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muncullah orang-orang yangdisebut nefilim.† Mereka terkenal pada zaman
itu sebagai orang-orang yang sangat kuat dan tangguh dalam perang.

5 TUHAN melihat bahwa manusia di muka bumi sudah sangat jahat, dan
isi hati mereka pun jahat. 6Maka Dia sangat menyesal sudah menciptakan
manusia di bumi. Hal itu membuat hati-Nya sangat sedih. 7 Berkatalah
TUHAN, “Aku akan memusnahkan seluruh manusia, binatang berkaki em-
pat, binatang melata, binatang merayap, dan burung-burung. Tidak akan
ada satu pun yang tertinggal dari segala yang masih hidup di atas bumi.
Aku sangat menyesal karena sudah menciptakan semua makhluk hidup
tersebut.”

Nuh hidup benar di mata Allah sehingga diselamatkan dari bencana
8 Tetapi Nuh menyenangkan hati TUHAN. 9 Beginilah riwayat tentang

Nuh: Dari semua orang yang hidup pada waktu itu, hanyalah Nuh yang
hidupnya benar di mata Allah. Nuh hidup bersekutu erat dengan Allah.
10 Nuh menjadi bapak dari tiga anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham.
11Pada saat ituAllahmelihat bahwa semuamanusia yang laindimukabumi
sudah sangat jahat. Mereka bertindak kejam dan keras terhadap satu sama
lain. 12Maka Allah sangat kecewa karena bumi sudah sangat rusak akibat
kejahatan yang dilakukan olehmanusia.

13Berkatalah Allah kepada Nuh, “Aku sudahmemutuskan untuk memus-
nahkan seluruh manusia dan makhluk hidup yang lain, karena kekerasan
yang manusia lakukan terhadap satu sama lain sudah memenuhi bumi.
14 Buatlah bagimu kapal dari kayu pilihan.‡ Di dalamnya buatlah banyak
petak. Dan supaya air tidak bisa masuk, lapisilah bagian dalam dan luar
kapal itu dengan ter.§ 15 Inilah ukuran yang harus kamu buat: Panjangnya
138 meter, lebarnya 23 meter, dan tingginya 14 meter. 16Buatlah atap kapal
itu, dan berilah jarak 46 sentimeter antara atap dengan semua dinding yang
berada di bawahnya, supaya udara dan cahaya dapat masuk. Buatlah tiga
dek di dalamnya, dek atas, dek tengah, dan dek bawah. Dan buatlah pintu
di samping kapal. 17Dengarlah baik-baik! Aku akan mendatangkan banjir
besar di atas bumi untukmembinasakan semuamakhluk yang bernapas di
bawah langit. Segala sesuatu yang ada di bumi akan mati. 18 Tetapi saat ini
Aku membuat perjanjian dengan kamu dan istrimu, ketiga putramu, dan
ketiga menantumu bahwa kalian akan selamat di dalam kapal itu. 19 Dan
karena Aku inginmenyelamatkan semua jenis makhluk hidup, maka kamu
harusmembawadua ekor dari setiap jenismakhlukhidup, yaitu satu jantan
dan satu betina, supaya setiap jenis binatang juga tetap hidup. 20 Dua
ekor dari masing-masing jenis burung, jenis binatang berkaki empat, jenis
binatang melata, dan jenis binatang merayap akan datang kepadamu, agar
dapat diikutsertakan dalam kapal, supaya tetap terpelihara. 21 Kamu juga
† 6:4 nefilimKata ini langsungdiambil dari bahasa Ibrani, danartinya tidakdapat dipastikan. Dalam
bahasa Ibrani, ayat ini tidak langsung berkata bahwa nefilim adalah anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinancampurdengan ‘anak-anakAllah’ (ayat 2). Tetapi hal itumemangdapatdianggap sebagai
implikasi dari penulis. Nefilimseringditafsirkan sebagai orang raksasa, tetapi bisa jugaberarti ‘orang
perkasa’ saja, tergantung tafsiran yang dipilih di ayat 2. Artinya, nefilim bisa berarti orang kuat yang
sangat jahat, atau orang kuat yang baik (seperti pendekar). ‡ 6:14 kayu pilihan Dalam terjemahan
lain, khususnya terjemahan harfiah, nama kayu ini diambil langsung dari bahasa Ibrani, yaitu kayu
‘gofir’. Persoalannya kayu tersebut tidak lagi dikenal. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kayu
tersebut merupakan kayu yang paling cocok untuk pembuatan kapal pada waktu itu dari antara
kayu-kayu yang lain. § 6:14 ter Ter adalah bahan hitam yang sekarang digunakan untuk aspal.
Kalau dibakar, ter mencair. Lalu waktu dingin kembali, akanmenjadi kental danmelekat.
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harus membawa persediaan makanan untuk keluargamu dan juga untuk
semua binatang itu. Simpanlah semuanya di dalam kapal.” 22 Maka Nuh
melakukan semua yang sudah Allah perintahkan kepadanya.

7
TUHANmendatangkan hujan dan banjir besar

1 Kemudian TUHAN berkata kepada Nuh, “Aku melihat bahwa kamulah
satu-satunya orang yang melakukan kehendak-Ku di zaman ini. Karena
itu masuklah ke kapal itu bersama seluruh keluargamu. 2Dari setiap jenis
binatang yang layak dipersembahkan, bawalah tujuh pasang ke dalam
kapal, yaitu tujuh jantan dan tujuh betina. Sedangkan dari setiap jenis
binatang yang haram, bawalah satu pasang saja. 3 Begitu juga dengan
burung-burung: Ambillah tujuhpasangdari setiap jenisnya. Lakukanlah itu
supaya setiap jenis makhluk hidup tetap dapat berkembang biak sesudah
banjir. 4 Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan lebat di bumi
selama empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya. Aku akan
memusnahkansegala sesuatuyanghidup, yangsudahAkuciptakandimuka
bumi.” 5 Lalu Nuh melakukan semua yang sudah diperintahkan TUHAN
kepadanya.

6 Pada waktu banjir besar itu melanda bumi, Nuh berumur 600 tahun.
7 Untuk menyelamatkan diri dari banjir besar itu, Nuh masuk ke kapal
bersama istrinya, ketiga putranya, dan ketiga menantunya. 8-9 Dan sesuai
yang sudah diperintahkan Allah kepada Nuh, maka segala jenis binatang
yang halal dan yang haram, burung, binatang yang melata dan yang
merayap, datang kepada Nuh berpasang-pasangan untuk masuk ke kapal.
10Lalu tujuh hari kemudian, banjir besar datangmemenuhi bumi.

11Padahari ketujuhbelas, sebulansetelahNuhberumur600 tahun, semua
mata air yang berada di bawah permukaan tanah tiba-tiba meluap, dan
hujan turun begitu deras seolah-olah semua pintu air yang ada di langit
terbuka. 12Hujan turun terus-menerus ke atas bumi selama empat puluh
hari dan empat puluhmalam.

13 Ketika hujan mulai turun, Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya (Sem,
Yafet, dan Ham) serta ketiga menantunya masuk ke dalam kapal. 14 Begitu
juga dengan segala jenis binatang liar, binatang ternak, burung-burung,
binatang bersayap, binatang melata dan binatang merayap, 15 semuanya
datang berpasang-pasangan dan masuk ke kapal itu bersama Nuh, 16 yaitu
seekor jantan dan seekor betina, seperti yang sudah Allah perintahkan
kepada Nuh. Dan sesudah semuanya masuk, TUHAN menutup pintu kapal
itu.

17-18 Banjir yang menutupi seluruh bumi terus bertambah tinggi selama
empat puluh hari. Airnya semakin naik dan terus naik, sehingga kapal itu
terangkat dan terapung-apung. 19-20 Dan air itu semakin terus bertambah
tinggi sehingga menutupi semua gunung, bahkan mencapai ketinggian
kurang lebih tujuhmeter di atas gunung-gunung tertinggi di seluruh dunia.
21-22 Maka matilah semua makhluk hidup di permukaan bumi, termasuk
burung, binatang ternak, binatang liar, binatangmelata, binatangmerayap,
dan manusia. 23 Demikianlah semua makhluk hidup dibinasakan, kecuali
Nuh dan semua yang ikut dengan dia dalam kapal. 24Air itu menggenangi
permukaan bumi selama 150 hari.
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8
Allahmembuat banjir surut danmenyuruhNuh keluar dari kapal

1 Sesudah itu perhatian Allah kembali tertuju kepada Nuh dan keluar-
ganya serta semua yang bersama-samadengan dia di dalamkapal itu. Maka
Allah membuat angin bertiup di atas permukaan bumi, sehingga air itu
mulai surut. 2Allahmembuat hujan berhenti dan semuamata air di bawah
permukaan tanah berhentimenyembur. 3Air banjir yang tadinyamenutupi
permukaanbumiperlahan-lahansemakin surut, sehingga sesudah150hari,
air sudah semakin berkurang. 4 Pada tanggal tujuh belas bulan ketujuh,
kapal itu terdampar pada salah satu gunung di wilayah Ararat. 5 Pada
tanggal satu bulan kesepuluh, puncak-puncak gunungmulai terlihat karena
air terus surut.

6Empat puluh hari kemudian, Nuhmembuka jendela yang sudah dibuat-
nya di kapal itu, 7 lalu melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak itu
tidak kembali lagi ke kapal, melainkan terus terbang ke sana kemari sampai
air banjir benar-benar kering dari permukaan bumi. 8 Karena burung
gagak itu tidak kembali, Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk
mencari tahu kalau air sudah surut. 9Tetapi burungmerpati itu tidak dapat
menemukan tempat untuk hinggap, karena air masih memenuhi seluruh
permukaanbumi. Akhirnyaburungmerpati itukembali kekapal. Nuhmen-
gulurkan tangannya ke luar untukmenangkapnya, danmengembalikannya
lagi ke dalam kapal. 10 Tujuh hari kemudian, Nuh melepaskannya lagi.
11Menjelang malam hari, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan
membawa sehelai daun zaitun yang masih segar di paruhnya. Dari situlah
Nuh tahubahwaairbenar-benar sudahsurut. 12Tujuhhari sesudah itu,Nuh
melepaskan burung itu lagi, tetapi kali ini burungmerpati itu tidak kembali
kepada Nuh.

13 Pada waktu Nuh berusia 601 tahun, pada tanggal satu bulan satu, air
itu sudah benar-benar surut. Kemudian Nuh membuka penutup yang ada
di bagian atas kapal dan melihat bahwa permukaan bumi sudah benar-
benar kering. 14 Pada tanggal dua puluh tujuh bulan berikutnya, seluruh
permukaan bumi sudah benar-benar kering.

15 Kemudian Allah berkata kepada Nuh, 16 “Keluarlah dari kapal
itu bersama dengan istri, anak-anak dan juga menantu-menantumu.
17 Lepaskanlah semua jenis burung, binatang, dan juga binatang melata
dan yang merayap di atas tanah, supaya mereka dapat berkembang biak,
bertambah banyak, danmenyebar ke seluruh bumi.”

18 Lalu Nuh keluar dari kapal bersama dengan istri, anak-anak dan
menantu-menantunya. 19 Dan setiap jenis makhluk hidup juga mening-
galkan kapal itu secara berkelompok, menurut jenisnyamasing-masing.

Allah berjanji tidak akanmembinasakanmanusia lagi dengan air bah
20 Lalu Nuh membangun sebuah mezbah dari batu-batu sebagai tempat

untukmempersembahkan kurban kepada TUHAN. KemudianNuhmemilih
seekor dari setiap jenis binatang dan burung yang layak dipersembahkan
kepada TUHAN, dan mempersembahkannya sebagai kurban yang dibakar
habis di atas mezbah itu. 21 Ketika TUHAN mencium* bau harum kurban
bakaran itu, Dia senang danmemutuskan dalam hati,

* 8:21 menciumAlkitabmemangmengajar bahwaAllah adalah roh, tetapiAlkitab juga seringmeng-
gunakankata-katakiasanyangdikenaldengan istilahantropomorfisme, sehinggaAllahdigambarkan
seperti mempunyai mata untukmelihat, telinga untukmendengar, dan lain sebagainya.
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“Aku tidak akanmengutuk lagi bumi ini sebagai hukuman atas manusia,
meskipun sejak anak-anak keinginanmereka terus saja jahat.

Aku tidak akanmembinasakan semuamakhluk hidup lagi
seperti yang sudah Aku lakukan ini!

22 Selama bumi ini masih ada,
selalu adamusim tanam danmusim panen,
musim dingin danmusim panas,
musim kemarau danmusim hujan, dan
siang danmalam.”

9
Allahmengadakan perjanjian denganNuh

1 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berkata kepada
mereka, “Beranakcuculah yang banyak dan penuhilah bumi! 2 Semua
binatang di bumi, burung-burung di udara, binatang melata, binatang
merayap, dan ikan-ikandi laut akan sangat takut kepadakalian.* Semuanya
itu Aku serahkan menjadi kepunyaan dan tanggung jawab kalian. 3 Sama
seperti waktu dulu Aku sudah memberikan segala tumbuhan hijau men-
jadi makananmu, demikian juga sekarang Aku memberikan segala jenis
binatang dan burung menjadi makananmu. 4 Hanya, kalian tidak boleh
makan daging yang masih ada darah dari binatang atau burung yang dipo-
tong itu, karena darah selalumelambangkan bahwaAku yangmemberikan
hidup kepada setiapmakhluk itu.†

5Oleh karena itu, Aku akan menjatuhkan hukuman kepada setiap manu-
sia maupun binatang yangmembunuhmanusia.
6Karenamanusia diciptakan untukmencerminkan sifat-sifat Aku,

maka siapa pun yangmembunuhmanusia,
biarlah dia dibunuhmanusia juga.

7 Sekali lagi Aku berkata kepada kalian: Beranakcuculah yang banyak,
supaya keturunan kalianmemenuhi seluruh bumi.”

8 Allah berkata kepada Nuh dan anak-anaknya, 9 “Dengarkanlah baik-
baik! SekarangAkumengadakanperjanjian dengan kalian dan juga dengan
keturunan-keturunan kalian, 10 dan kepada segala makhluk hidup yang
sudah keluar dari kapal itu bersama kalian, termasuk burung-burung,
berbagai binatang ternak, dan binatang-binatang liar. 11 Aku berjanji
bahwa Aku tidak akan lagi membuat bencana banjir di atas bumi yang
membinasakan semuamakhluk hidup.”

12-13 Kemudian Allah berkata kepada mereka, “Aku akan memenuhi
perjanjian-Ku ini kepada seluruhmakhluk hidup, termasuk kalian dan selu-
ruh keturunan kalian sampai selama-lamanya. Sebagai tanda perjanjian,
Aku akanmenempatkan pelangi di langit. 14Ketika Akumendatangkan hu-
jandari awan,makapelangi akanmuncul di langit, 15danAkuakanmengin-
gat perjanjian yang sudah Aku buat dengan kalian dan semua makhluk
hidup, bahwa Aku tidak lagi mendatangkan banjir untuk memusnahkan
segala makhluk hidup. 16 Setiap kali Aku melihat pelangi itu muncul di
langit, Akuakanmengingat kepadaperjanjianyang sudahAku tetapkan tadi

* 9:2 sangat takut … Bahasa Ibrani menuliskan kedua kata ‘takut’ dan ‘gentar’. Ini merupakan gaya
bahasa dalam bahasa Ibrani, di mana dua kata yang hampir sama arti digunakan untuk membuat
arti lebih intensif. † 9:4 darah selalu melambangkan … Frasa ini secara lebih harfiah dapat
diterjemahkan, “daging dengan darah nyawanya.” Lihat Im. 17:10-14.
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dengansemuamakhlukhidupdibumi. Perjanjian ituberlakuuntukselama-
lamanya. 17 Dan pelangi merupakan tanda jaminan terhadap perjanjian
yang sudah Aku buat itu dengan semuamakhluk hidup di bumi.”

Anak-anak Nuh
18-19 Anak-anak Nuh yang keluar dari kapal itu adalah Sem, Yafet, dan

Ham. Ketiga anak Nuh inilah yang menjadi nenek moyang semua bangsa
di dunia. Ham adalah bapak Kanaan. (Dan di kemudian hari, keturunan
Kanaan disebut bangsa Kanaan.)

20 Nuh menjadi petani dan membuat kebun anggur. 21 Suatu hari dia
minum anggur terlalu banyak sampai mabuk. Lalu dia berbaring dengan
telanjang di dalam kemahnya. 22Ketika Ham, bapak Kanaan, melihat Nuh,
bapaknya sendiri, sudah berbaring di dalam kemahnya dengan keadaan
telanjang, dia keluar danmemberitahukan hal itu kepada kedua kakaknya.
23 Kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai jubah untuk menutupi
tubuh bapak mereka. Tetapi supaya mereka tidak melihat ketelanjangan
bapak mereka, jubah itu dibentangkan mereka terlebih dahulu dengan
caramenaruh ujungnya di bahumerekamasing-masing, kemudianmereka
berjalan mundur ke dalam kemah. Demikianlah mereka menutupi Nuh
dengan jubah itu.

24 Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang sudah
diperbuat anak bungsunya terhadap dirinya, 25berkatalah dia,
“Karena kesalahan Ham, terkutuklah bangsa Kanaan.‡

Biarlahmerekamenjadi budak terhina bagi keturunan Sem dan Yafet.
26Terpujilah TUHAN, Allah yang disembah oleh Sem!

Biarlah keturunan Hammenjadi budaknya.
27Kiranya TUHANmenambahkan berkat kepada Yafet denganmemperluas

wilayahnya.
Biarlah keturunannya hidup rukun dengan keturunan Sem,
dan biarlah keturunan Kanaanmenjadi budak keturunan Yafet juga.”

28 Sesudah peristiwa banjir besar itu, Nuhmasih hidup selama 350 tahun
lagi. 29Kemudian dia meninggal di umur 950 tahun.

10
Daftar keturunan dari ketiga anakNuh

1Ketiga anak laki-lakiNuhadalahSem, Yafet, danHam. Sesudahperistiwa
banjir berlalu, masing-masingmerekamemiliki banyak anak laki-laki.

Keturunan Yafet
2Anak-anak Yafet bernama Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek,

dan Tiras. 3 Anak-anak Gomer bernama Askenas, Rifat, dan Togarma.
4 Anak-anak Yawan bernama Elisa, Tarsis, Kit, dan Dodan.* 5 Merekalah
yang menjadi nenek moyang orang-orang yang tinggal di daerah pesisir
pantai dan pulau-pulau di Laut Mediterania. Mereka tersebar danmenetap
di daerahmenurut suku, bangsa, dan bahasanyamasing-masing.
‡ 9:25 Karena kesalahan Ham … Ada beberapa tafsiran tentang kenapa walaupun yang membuat
kesalahan adalah Ham, yang dikutuk adalah anak bungsunya. Ada yangmengatakan bahwa Kanaan
mewakili seluruh keturunan bangsa Ham. Sebenarnya persoalan ini tidak dapat dijawab. Yang
jelas, kutukanNuhmerupakannubuat, karena di kemudianhari bangsaKanaanmenjadimusuhdari
bangsa Israel. * 10:4 Kit, danDodanBahasa Ibranimenuliskan ‘Kitim’dan ‘Dodanim’dalambentuk
jamak. Setiap anak Yawanmenjadi nenekmoyang dari suku yang dipanggil dengan namanya. Kedua
suku ini tinggal di pulau Siprus dan pulau Rode.
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KeturunanHam
6 Anak-anak Ham bernama Kus, Mesir, Put dan Kanaan. 7 Anak-anak

Kus bernama Seba, Hawila, Sabta, Rama, dan Sabteka. Kedua anak Rama
bernama Syeba dan Dedan.

8 Kus mempunyai seorang anak bernama Nimrod. Dialah orang yang
pertama sekali terkenal di dunia sebagai orang yang sangat perkasa dalam
berperang. 9 TUHAN memberkati Nimrod sehingga dia menjadi seorang
pemburu yang perkasa. Itulah sebabnya orang-orang sering mengatakan,
“Semoga anakmu menjadi seperti Nimrod, pemburu yang gagah perkasa
karena berkat TUHAN.” 10 Nimrod menjadi seorang raja dan memerintah
di negeri Babel, yang juga disebut Sinear. Ada empat wilayah penting
dalam kerajaannya: Ibukota Babel, Erek, Akad, dan Kalne. 11 Kemudian
dia pergi ke tanah Asyur dan mendirikan kota Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah,
12 dan Resen. Resen merupakan kota terbesar di antara kota Niniwe dan
kota Kalah. 13 Anak Ham yang kedua adalah Mesir,† yang menjadi nenek
moyang dari orang-orang Lud,‡ Anam,§ Lehab,* Naftuh,† 14Patrus,‡ Kaftor,§
dan Kasluh. Orang-orang Kasluh adalah nenekmoyang bangsa Filistin.

15 Anak Ham yang bungsu adalah Kanaan. Kanaan memiliki dua anak
yang bernama Sidon danHet. 16Kanaan adalah nenekmoyang orang-orang
Yebus, Amori, Girgas, 17 Hewi, Arki, Sini, 18 Arwadi, Semari, dan Hamat.
Kemudian keturunan Kanaan tersebar luas. 19 Tanah yang menjadi milik
mereka adalah mulai dari kota Sidon di utara, kemudian meluas hingga ke
kota Gaza di selatan. Lalu di wilayah timur, mereka menempati kota Gerar,
kemudian meluas ke kota Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, hingga ke kota
Lasa. 20Mereka itu semua adalah keturunan Ham. Mereka tinggal dalam
wilayahnyamasing-masingmenurut suku, bangsa, dan bahasanya.

Keturunan Sem
21 Sem, kakak Yafet, adalah nenekmoyang Eber. Keturunan Eber menjadi

bangsa Ibrani.* 22 Nama† anak-anak Sem adalah Elam, Asyur, Arpaksad,
Lud dan Aram. 23 Nama anak-anak Aram adalah Us, Hul, Geter, dan Mas.
24 Anak Arpaksad bernama Selah. Anak Selah bernama Eber. 25 Eber
memiliki dua anak. Yang pertama bernama Peleg dan yang kedua bernama
Yoktan. Arti nama Peleg adalah ‘terbagi’. Dia diberi nama demikian karena
pada zamannya orang-orang di bumi terpisah-pisah dan tersebar di seluruh
bumi. 26 Yoktan adalah nenek moyang dari Almodad, Selef, Hazarmawet,
Yerah, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Seba, 29Opir, Hawila dan
Yobab. Itulah keturunan dari Yoktan. 30 Daerah-daerah tempat tinggal
merekamulai dari Mesa danmeluas ke Sefar, daerah perbukitan di sebelah
timur. 31 Semua suku itu adalah keturunan Sem. Mereka hidup dan tinggal
dalamwilayahnyamasing-masing, menurut suku, bangsa dan bahasanya.

32 Itulah suku-suku keturunan anak-anak Nuh. Setiap suku memiliki
daftar silsilahnya masing-masing. Sesudah peristiwa banjir itu berlalu,
suku-suku bangsa tersebut tersebar luas di atas permukaan bumi.
† 10:13 Mesir Nama Mesir dalam bahasa Ibrani adalah Mizraim. ‡ 10:13 Lud Orang-orang Lud
merupakan suku-suku Afrika yang terletak di wilayah barat muara Sungai Nil. § 10:13 Anam
Orang-orangAnamtinggaldiwilayahAfrikaUtara, di sebelahbaratdariMesirdekatKirene. * 10:13
Lehab Bangsa ini sekarang dikenal sebagai orang-orang Libya. † 10:13 Naftuh Bangsa Naftuh
menetap di wilayahmuara Sungai Nil di Mesir. ‡ 10:14 Patrus, Bangsa Patrus menetap di wilayah
ketinggianMesir. § 10:14 Kaftor Bangsa Kaftor berpindah danmenetap di pulau Kreta. * 10:21
Keturunan Eber … Kemungkinan nama Ibrani berasal dari nama Eber. † 10:22 Nama anak-anak
Sem Setiap nama anak yang disebutkan di ayat 22 dan 23 di kemudian hari menjadi nama bangsa.
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11
TUHANmengacaukan bahasamanusia

1 Awalnya semua manusia di bumi ini berbicara dengan menggunakan
bahasa yang sama. 2Waktu mereka mengembara ke arah timur, sampailah
mereka di sebuah dataran, yaitu negeri yang kemudian disebut Babel, dan
mulai menetap di sana.

3-4Lalumereka berkata satu sama lain, “Marilah kitamembangun sebuah
kota besar dengan gedung menara yang puncaknya sampai ke langit. Kita
akan pakai batu bata dan ter* untuk bahan perekatnya. Dengan demikian
kita akan terkenal dan tidak akan tercerai-berai di seluruh bumi!”

5 Tetapi pada waktu mereka mulai membangun kota dan menara itu,
turunlah TUHAN untuk melihat apa yang sedang dibuat oleh para manusia
fana itu. 6 TUHAN berkata, “Orang-orang ini satu bangsa dan berbicara
dalam satu bahasa. Jika Kita membiarkan mereka melakukan hal besar
seperti ini,makananti tidakada lagi hal yang tidakmampumereka lakukan.
7MariKita† turunke sanadanmengacaukanbahasamereka, supayamereka
tidak saling mengerti apa yang dikatakan oleh satu sama lain.”

8Demikianlah cara TUHAN mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi.
Lalu berhentilah mereka membangun kota itu. 9 Itulah sebabnya kota itu
disebut Babel, yang berarti ‘kacau’, karena di sanalah TUHANmengacaukan
bahasa manusia di seluruh bumi sehingga orang-orang tidak lagi hanya
berbicara dalam satu bahasa, melainkan dalam banyak bahasa, dan karena
dari tempat itulah TUHANmencerai-beraikanmereka ke seluruh bumi.

Garis keturunan Sem sampai kepada Abram
10 Inilah daftar keturunan Sem: Dua tahun sesudah terjadi banjir besar

itu, Sem genap berumur 100 tahun. Pada tahun itu dia menjadi bapak dari
seorang anak laki-laki yang bernama Arpaksad. 11 Sesudah Arpaksad lahir,
Sem masih hidup 500 tahun lagi. Dan sepanjang hidupnya, Sem menjadi
bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 12 Pada
waktu Arpaksad berumur 35 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak
laki-laki yang bernama Selah. 13Sesudah Selah lahir, Arpaksadmasih hidup
403 tahun lagi. Dan sepanjang hidupnya, Arpaksad menjadi bapak dari
beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 14 Pada waktu Selah
berumur 30 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang
bernama Eber. 15 Sesudah Eber lahir, Selah masih hidup 403 tahun lagi.
Dan sepanjang hidupnya, Selahmenjadi bapak dari beberapa anak laki-laki
dan anak perempuan lainnya. 16 Pada waktu Eber berumur 34 tahun, dia
menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Peleg. 17 Sesudah
Peleg lahir, Eber masih hidup 430 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Eber
menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya.
18PadawaktuPelegberumur30 tahun, diamenjadi bapakdari seoranganak
laki-laki yang bernama Rehu. 19 Sesudah Rehu lahir, Peleg masih hidup
209 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Peleg menjadi bapak dari beberapa
anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 20 Pada waktu Rehu berumur
32 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama
Serug. 21 Sesudah Serug lahir, Rehu masih hidup 207 tahun lagi. Sepanjang
hidupnya, Rehu menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak
perempuan lainnya. 22 Pada waktu Serug berumur 30 tahun, dia menjadi
bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Nahor. 23 Sesudah Nahor

* 11:3-4 ter Lihat catatan di Kej. 6:14. † 11:7 Kita Lihat catatan di Kej. 1:26.
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lahir, Serugmasihhidup200 tahun lagi. Sepanjanghidupnya, Serugmenjadi
bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 24 Pada
waktu Nahor berumur 29 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-
laki yang bernama Terah. 25 Sesudah Terah lahir, Nahor masih hidup 119
tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Nahor menjadi bapak dari beberapa anak
laki-laki dan anak perempuan lainnya. 26 Pada waktu Terah berumur 70
tahun, diamenjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernamaAbram.
Selain Abram, lahir pula dua orang lagi anak laki-laki bagi Terah, yaitu
Nahor dan Haran.

Keturunan Terah
27 Inilah keturunan Terah: Terah adalah bapak dari Abram, Nahor dan

Haran. Haran menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama
Lot. 28Haranmeninggal di kampung halamannya, yaitu Ur di Babel, semen-
tara bapaknya masih hidup. 29 Abram menikah dengan Sarai, dan Nahor
menikah dengan Milka, anak Haran. Anak Haran yang lainnya bernama
Yiska. 30Tetapi walaupun Sarai sudahmenikah selama beberapa tahun, dia
tetap tidakmempunyai anak karenamandul.

31 Beberapa tahun kemudian, Terah meninggalkan kota Ur di Babel
bersama dengan anaknya Abram dan menantunya Sarai. Cucunya yang
bernama Lot juga ikut bersamanya. Terah bermaksud hendak pergi ke
negeri Kanaan. Tetapi setibanya di kota Haran, mereka menetap di sana.
32Ketika dia berumur 205 tahun, dia meninggal di kota Haran.

12
TUHANmenyuruh Abrampergi ke Kanaan dan berjanji untukmemberkati

dia
1 Kemudian TUHAN berkata kepada Abram, “Tinggalkanlah negerimu,

rumah ayahmu, dan kaum keluargamu. Pergilah ke negeri yang akan Aku
tunjukkan kepadamu.
2Aku akanmemberkatimu

dan memberikan kepadamu keturunan yang banyak sampai menjadi
bangsa yang besar.

Aku akanmembuat namamu dikenal oleh banyak orang
dan kamu akanmenjadi berkat.

3Aku akanmemberkati orang-orang yangmemberkati kamu
danmengutuk siapa pun yangmengutuk kamu.

Semua suku bangsa di bumi
akan diberkati melaluimu.”

4-5Pada waktu itu Abram sudah berusia 75 tahun.
Maka dia, Sarai, dan Lot pergi meninggalkan Haran, seperti yang diperin-

tahkanTUHANkepadanya. Abrammembawasegalahartabendadanbudak
yang sudah mereka peroleh di Haran, dan pergi menuju Kanaan. 6Mereka
melakukan perjalanan sampai tiba di suatu tempat dekat Sikhem, yaitu di
bawahpohon yang dianggap keramat* diMore. Padawaktu itu orang-orang
Kanaanmasihmendiami tanah itu.
* 12:6 pohon yang dianggap keramat Jenis pohon yang disebutkan dalam bahasa Ibrani terdapat di
seluruh daerah Laut Tengah. Ciri-cirinya, menghasilkan banyak buah yang berbiji, bisa mencapai
ketinggian 18 meter, batangnya besar, kayunya keras, daunnya rimbun. Pada zaman PL, pohon
semacam ini sering digunakan sebagai tempat memberi persembahan kepada dewa.
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7Kemudian TUHANmenampakkan diri kepada Abram dan berkata, “Aku
akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu.” Lalu Abram memban-
gun sebuahmezbah dari batu di tempat itu, untukmempersembahkan kur-
ban kepada TUHANyang sudahmenampakkan diri kepadanya. 8Kemudian
dari Sikhem, Abram dan keluarganya pindah ke daerah perbukitan di sebe-
lah timurBetel. Di sanamerekamendirikan kemah tepat di antaraBetel dan
Ai, sehingga dari tempat di mana mereka berkemah itu, posisi Betel berada
di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di tempat itu Abrammembangun
sebuah mezbah lagi untuk mempersembahkan kurban sembelihan kepada
TUHAN dan meminta pertolongan-Nya. 9Kemudian mereka meninggalkan
tempat itu dan berpindah ke daerah Kanaan bagian selatan.

Abram dan Sarai pergi keMesir untuk sementarawaktu
10 Lalu timbullah bencana kelaparan di negeri itu sehingga mereka ter-

paksa pergi ke Mesir dan tinggal di sana untuk sementara waktu. 11 Pada
waktu mereka hendak melewati perbatasan wilayah untuk memasuki
negeri Mesir, berkatalah Abram kepada Sarai, “Kamu adalah perempuan
yang sangat cantik. 12Persoalannya, kalauorang-orangMesirmelihat kamu,
mereka akan berkata, ‘Perempuan itu adalah istrinya!’ Lalu demi mem-
perolehmu, mereka akan membunuh aku, sedangkan kamu akan mereka
biarkan hidup. 13 Jadi lebih baik katakan saja kepada mereka bahwa kamu
adalah adikku, supaya mereka membiarkan aku hidup dan karena itu aku
diperlakukan dengan baik.”

14Dan ternyata benar. Begitu mereka tiba, orang-orang di Mesir melihat
bahwa Sarai sangat cantik. 15 Ketika para pejabat kerajaan melihatnya,
datanglah mereka kepada raja Mesir† dan memuji-muji kecantikan perem-
puan itu di hadapannya. Maka atas perintah raja, Sarai dibawa ke dalam
istananya. 16DemimendapatkanSarai, rajamemperlakukanAbramdengan
baik, sehingga Abram diberi banyak domba, sapi, keledai dan unta. Raja
jugamemberikan beberapa budak laki-laki dan perempuan kepada Abram.

17 Tetapi oleh karena raja hendak menikahi Sarai, TUHAN membuat raja
dan semua orang yang ada dalam istana itu mengalami berbagai penyakit
menular yang berbahaya. 18 Akhirnya raja menyadari penyebab penyakit
menular berbahaya yang menyerang orang-orang di istananya, lalu dia
memanggil Abram dan berkata kepadanya, “Kamu sudah membohongi
aku! Kenapa kamu tidak memberitahukanku bahwa dia adalah istrimu?!
19Kenapa kamu berbohong denganmengatakan bahwa dia adalah adikmu,
sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?! Sekarang bawalah istrimu
itu dan pergi tinggalkan tempat ini!”

20Kemudian rajamenyuruh anakbuahnyauntukmengusir Abramkeluar
dari Mesir, denganmembawa istrinya dan segala yang dimiliknya.

13
Abram dan Lot berpisah

1Maka Abrammeninggalkan Mesir bersama Sarai. Dia membawa segala
harta miliknya, dan Lot, keponakannya, juga ikut bersamanya. Mereka
pergi menuju tanah Kanaan bagian selatan. 2 Adapun Abram sangat kaya.
Dia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. 3-4 Abram dan keluarganya
hidup berpindah-pindah. Mereka pindah mulai dari selatan Kanaan, dan
† 12:15 rajaMesir secara harfiah dalamTeksMasoret (teks sumber bahasa Ibrani) ‘Paroh’ dan dalam
bahasa Indonesia sering disebut Firaun. Paroh/Firaun bukanlah nama, tetapi kata dalam bahasa
Mesir yang berarti ‘raja’.
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tinggal di beberapa tempat lain yang bisa menghasilkan makanan bagi
mereka maupun bagi ternak-ternak mereka. Akhirnya mereka tiba di
suatu tempat antara Betel dan Ai, yang dulu Abram pernah berkemah dan
mendirikan mezbah dari batu-batu untuk mempersembahkan beberapa
binatang danmeminta pertolongan kepada TUHAN.

5 Seperti Abram, Lot juga memiliki banyak domba dan kambing serta
perkemahan yang luas. 6-7 Karena ternak mereka semakin banyak, maka
Abram dan Lot terpaksa tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Lahan
itu tidak mempunyai air yang cukup dan padang rumput hijau bagi semua
ternak mereka. Maka terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram
dan Lot. Pada waktu itu bangsa Kanaan dan Peres juga tinggal di wilayah
itu.

8Maka berkatalah Abram kepada Lot, “Oleh karena kita ini bersaudara,
tidak baik jika para gembalaku dan para gembalamu saling bertengkar.
9 Jadi, sebaiknya kita berpisah, dan biarlah kamu yang pertama memilih
tempat. Ada banyak daerah yangmasih terbuka untuk kita. Jika kamumau
yang di sebelah sana, aku akan tinggal di sini. Jika kamu mau yang di sini,
aku akan pergi ke sebelah sana.”

10 Maka Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh
Lembah Yordan sampai ke Zoar dialiri banyak air, seperti Taman Eden
dan tanah Mesir yang dekat Sungai Nil. (Hal ini terjadi sebelum TUHAN
membinasakanSodomdanGomora.) 11 Jadi Lotmemilih tanahdidaerah itu.
Dia berpindah ke arah timur dari tempat Abram. Demikianlah keduanya
berpisah. 12 Jadi Abrammenetap di daerahKanaan, sementara Lotmenetap
di Lembah Yordan dekat kota Sodom. 13 Tetapi orang-orang yang tinggal di
kota Sodom luar biasa jahatnya dan berdosa terhadap TUHAN.

Abram pindah ke Hebron
14Sesudahmerekaberpisah, AllahberkatakepadaAbram, “Layangkanlah

pandanganmu ke arah timur, barat, utara dan selatan dari tempat kamu
berdiri itu. 15 Aku akan memberikan seluruh negeri yang kamu lihat
itu kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. 16 Aku akan
memberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak, seperti banyaknya
debu tanah di dunia! Sebagaimana orang tidak bisamenghitung banyaknya
debu tanah, begitu juga keturunanmu tidak akan bisa dihitung jumlahnya.
17 Sekarang pergilah dan jelajahilah seluruh tanah itu, karena Aku akan
memberikannya kepadamu.”

18 Lalu Abram berpindah dari tempat itu ke dekat Hebron dan menetap
di dekat pohon-pohon yang dianggap keramat,* milik orang yang bernama
Mamre. Di tempat itulah dia mendirikan mezbah untuk menyembah
kepada TUHAN.

14
Abrammenyelamatkan Lot

1-2 Pada waktu itu terjadilah perang di daerah Abram dan Lot. Ada
empat raja dari wilayah timur yang bergabung untuk melawan lima raja
dari wilayah barat. Keempat raja dari wilayah timur tersebut adalah Raja
Amrafel dari Babel, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam dan

* 13:18 pohon-pohon yang dianggap keramat Lihat catatan di Kej. 12:6.
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Raja Tidal dari Goyim.* Sedangkankelima raja dariwilayahbarat itu adalah
Raja Bera dari Sodom, Raja Birsa dari Gomora, Raja Sinab dari Adma, Raja
Semeber dari Zeboim, dan Raja dari Bela yang juga disebut Zoar.

3 Kelima raja itu bergabung dan mengumpulkan tentara mereka di
Lembah Sidim, yaitu lembah yang sekarang ditutupi dengan Laut Mati.
4 Sebelum itu, selama dua belas tahun, Raja Kedorlaomer menguasai lima
kerajaan dari wilayah barat itu dan memaksa mereka membayar pajak
kepadanya dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi pada tahun ketiga belas
merekamemberontak danmenolak untukmembayar pajak tersebut.

5 Pada tahun keempat belas Raja Kedorlaomer bersama raja-raja yang
bergabung dengan dia, datang dengan tentara mereka dan mengalahkan
suku Refaim di Asterot Karna, orang Susim di Ham, orang Emim di Sawe
Kiryataim,† 6dan orang Hori yang tinggal di daerah perbukitan Seir sampai
sejauh El Paran, yang terletak dekat padang belantara. 7 Kemudian Raja
Kedorlaomer dan sekutunya kembali kewilayah Abram dan Lot, danmeny-
erang kota Mispat, yang sekarang disebut Kades. Mereka mengalahkan
bangsa Amalek dan menguasai seluruh daerahnya. Begitu juga dengan
sebagian bangsa Amori yang tinggal di kota Hasason-Tamar.

8 Kemudian raja-raja dari Sodom, Gomora, Adma, Zeboim dan Bela
mengerahkan seluruh tentara mereka untuk berperang melawan tentara
musuh di Lembah Sidim tersebut. 9 Mereka berperang melawan tentara
gabungan dari Kedorlaomer raja Elam, Tidal raja Goim, Amrafel raja Ba-
bel, dan Ariok raja Elasar. Jadi empat kekuatan gabungan melawan lima
kekuatan gabungan. 10Di Lembah Sidim itu banyak sekali lubang berisi ter.‡
Ketika raja Sodom dan raja Gomora serta pasukan mereka melarikan diri,
banyak tentara jatuh ke dalam lubang-lubang berisi ter itu. Yang lainnya,
yangberhasil lolosmelarikandiri kedaerahperbukitan. 11-12Pasukankeem-
pat raja tersebut merampas segala sesuatu yang berharga dari Sodom dan
Gomora, termasuk semuapersediaanmakanan. Ketika peristiwa ini terjadi,
keponakanAbramyangbernamaLot juga tinggal di Sodom. Pasukanmusuh
pun menawannya dan merampas seluruh harta benda miliknya. Lalu
mereka berangkat kembali ke arah timur.

13Namunseseorangberhasilmelarikandiri danmelaporkanperistiwa itu
kepada Abram. Pada waktu itu Abram, orang Ibrani§ itu, tinggal sebagai
pendatang di dekat pohon yang dianggap keramat* di tanah milik Mamre,
orang Amori. Mamre dan kedua saudaranya bernama Eskol dan Aner
adalah sekutu Abram.

14 Ketika Abram mendengar bahwa keponakannya Lot sudah ditawan,
dia mengerahkan 318 orang budaknya yang sudah terlatih sebagai tentara.
Mereka ini sudah lahir sebagai budak Abram. Jadi tentara Abram itu,
bersama para tentara dari ketiga bersaudara yang bersekutu dengan dia,†

* 14:1-2 Goyim Kata ‘Goyim’ dalam bahasa Ibrani mempunyai arti ‘bangsa-bangsa’, jadi frasa ini
bisa berarti bahwa Raja Tidal adalah raja atas beberapa bangsa. Tetapi karena semua dalam daftar
ini adalah raja di atas suatu wilayah atau ibu kota, maka Goyim bisa dianggap suatu wilayah juga.
† 14:5 Refaim … Emim … Suku Refaim dan Emim terkenal sebagai orang raksasa yang perkasa dalam
perang (Ul. 2:11-11, 2:20; 3:11). ‡ 14:10 lubang berisi ter Di daerah Mesopotamia dan Palestina
terdapat lubang-lubang tanah yang cukup besar yang terjadi secara alami, yaitu akibat meluapnya
bahan yang disebut ‘ter’ dari dalam perut bumi. Ter yang keluar itu berwarna coklat hitam dan
lengket seperti lem. Orang atau binatang yangmasuk ke dalam lubang ter tersebut akan lengket dan
tidak bisa keluar. Kalau tidak dibantu,maka akanmati di situ. § 14:13 orang Ibrani Abramdisebut
orang Ibrani karena dia adalah keturunan Eber. Lihat Kej. 10:21. * 14:13 Pohon yang dianggap
keramat Lihat catatan di Kej. 12:6 . † 14:14 bersama dengan … Informasi ini diambil dari Kej. 14:24.
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mengejar keempat raja yang dipimpin oleh raja Kedorlaomer itu ke arah
utara sampai ke kota Dan. 15 Abram membagi para tentaranya menjadi
beberapa kelompok. Saat tengahmalam, merekamenyerangmusuh secara
serentak dari berbagai arah, dan berhasil mengalahkan mereka. Ketika
musuh-musuh itu lari, Abramdanpara tentaranyamengejarmerekahingga
ke kota Hobah, yang terletak di utara kota Damsik. 16 Abram dan orang-
orangnya berhasil merebut kembali segala harta benda yang sudah diram-
pas, juga Lot dengan semua harta bendanya, termasuk para wanita dan
tawanan lainnya.

Melkisedekmemberkati Abram
17KetikaAbramdalamperjalanan pulang setelah dia dan para tentaranya

mengalahkan gabungan pasukan Raja Kedorlaomer dan sekutunya, Raja
Sodom pergi untuk menemui Abram di Lembah Syawe, yang juga disebut
sebagai Lembah Raja.‡

18 Melkisedek adalah raja dari kota Salem,§ dan dia juga seorang imam
yang mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah Yang Mahatinggi.
Dia keluar dari Salemdenganmembawahadiah roti dan anggur bagi semua
untuk mensyukuri kemenangan Abram. 19 Kemudian dia memberkati
Abram denganmengatakan,
“Semoga Allah YangMahatinggi,

Pencipta surga, langit, dan bumi,
memberkatimu.

20Marilah kita memuji Allah YangMahatinggi
karenaDialahyang sudahmenolongmumengalahkanparamusuhmu!”

Kemudian Abrammenyerahkan sepersepuluh dari seluruh hasil rampasan
mereka kepadaMelkisedek.

21 Raja Sodom berkata kepada Abram, “Engkau tidak usah memberikan
kepadaku harta benda kami yang sudah kalian rampas kembali dari tangan
mereka. Saya hanyaminta supaya engkaumengembalikan rakyatku.”

22NamunAbrammenjawab Raja Sodom, “Saya sudah bersumpah kepada
TUHAN Allah Yang Mahatinggi, Pencipta surga, langit, dan bumi, 23 bahwa
saya tidak akan mengambil apa-apa dari milikmu, bahkan sehelai benang
atau sepotong tali sandal pun, tidak! Denganbegitu nanti engkau tidak akan
dapatberkata, ‘Harta rampasandari sayalahyangmembuatAbrammenjadi
kaya.’ 24 Saya tidak akanmengambil apa pun untuk saya sendiri, selain apa
yang sudah dimakan oleh para budakku ini. Tetapi biarlah sekutu saya ini,
yaitu Aner, Eskol danMamre, mengambil bagianmereka.”

15
TUHANmengadakan perjanjian dengan Abram

1 Beberapa waktu kemudian, TUHAN berbicara kepada Abram dalam
suatu penglihatan danmengatakan, “Jangan takut, Abram! Aku akanmelin-
dungimu dari apa pun dan akanmemberikan upah yang besar kepadamu.”

2-3 Tetapi jawab Abram, “Ya TUHAN Penguasaku, untuk apa Engkau
memberikan upah yang besar kepadaku sementara aku tidak memiliki
keturunan untuk mewarisinya. Aku terpaksa memilih Eliezer, budakku
yang berasal dari Damsik itu, sebagai ahli warisku.”

4 Lalu TUHAN berkata, “Tidak! Budakmu itu tidak akan mewarisi har-
tamu. Kamu akan mempunyai keturunan, yaitu seorang anak laki-laki
‡ 14:17 Lembah Raja Zaman sekarang lembah itu lebih dikenal sebagai Lembah Kidron, di bagian
selatan kota Yerusalem. § 14:18 Salem ‘Salem’ adalah nama lama untuk kota Yerusalem.
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yang akan mewarisi segala sesuatu yang kamumiliki.” 5Kemudian TUHAN
membawa Abram keluar dari kemahnya dan berkata, “Lihatlah ke langit.
Dapatkah kamu menghitung jumlah bintang? Tentu tidak! Demikianlah
keturunanmuakan terlalubanyakuntukdihitung, seperti bintangdi langit.”

6Lalu Abrampercaya penuh kepada semua yang dikatakanAllah. Karena
itu Allahmenerima Abram sebagai orang benar.

7 Kemudian TUHAN berkata lagi kepadanya, “Akulah TUHAN. Aku yang
sudah membawa kamu keluar dari kota Ur di negeri Kasdim untuk mem-
berikan negeri ini kepadamu untukmenjadi milikmu.”

8Namun jawabAbram, “YaTUHANPenguasaku, bagaimanakah saya tahu
bahwa Engkau pasti akanmemberikan negeri ini kepada saya?”

9Allahberkatakepadanya, “Bawalahkepada-Kuseekor sapibetina, seekor
kambing betina, dan seekor domba jantan yang masing-masing berumur
tiga tahun. Bawa juga seekor burung tekukur dan seekor burung mer-
pati yang masih muda.” 10 Lalu Abram membawa binatang-binatang itu,
menyembelihnya, dan membelah menjadi dua bagian, kecuali kedua bu-
rung itu tidak dibelahnya. Lalu dia menjejerkan masing-masing belahan
dari binatang-binatang itu menjadi dua baris secara berpasang-pasangan.
Demikian juga dengan kedua burung, diletakkan sejajar dalam baris itu.*
11Burung-burung pemakan bangkai hinggap untukmakan daging tersebut,
namun Abrammengusir burung-burung itu. 12Di sore hari ketikamatahari
mulai terbenam, Abram tertidur nyenyak, dan tiba-tiba dalam kegelapan
itu rasa takut yang amat dalam meliputinya. 13 Saat itu Allah berkata
kepadanya, “Ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di
negeri lain. Mereka akan menjadi budak bagi penduduk setempat, dan
akan ditindas selama 400 tahun. 14Tetapi Aku akanmenghukum penduduk
negeri itu yang memperbudak keturunanmu. Setelah itu keturunanmu
meninggalkan negeri itu dengan membawa banyak harta benda. 15 Tetapi
kamu akan meninggal dengan tenang ketika usiamu sudah sangat tua, lalu
kamu dikuburkan. 16 Setelah 400 tahun† diperbudak, keturunanmu akan
kembali ke negeri ini, lalu merebut kembali menguasai negeri ini dari
bangsa Amori. Sekarang kejahatan bangsa Amori belum melampaui batas
untuk dihukum.”

17 Setelahmatahari terbenam dan langit menjadi gelap, tiba-tibamuncul-
lah obor yang menyala dengan sebuah tempayan‡ berisikan arang yang
berasapmelintas di antara kedua baris potongan daging dan kedua burung
tersebut. 18 Pada saat itu juga TUHAN mengadakan perjanjian dengan
Abram, kata-Nya, “Kepada keturunanmu Aku akan berikan seluruh negeri
ini,mulai dari perbatasanMesir di selatan,§ sampai ke Sungai Efrat di utara,

* 15:10 Cara mengesahkan perjanjian Yang dibuat Abraham di sini dapat ditafsirkan sesuai ke-
budayaan dalam mengesahkan perjanjian di antara dua raja atau dua orang penting yang dilihat
di luar Alkitab. Biasanya kedua belah pihak akan berjalan di antara baris binatang yang sudah
dibelah dua, sebagai gambaran bahwa kalau salah satu melanggar persetujuan yang sudah dibuat,
yang melanggar seolah-olah berkata, “Biarlah terjadi kepada saya seperti apa yang sudah terjadi
kepada binatang-binatang ini!” † 15:16 400 tahun Secara harfiah ‘empat generasi’. Rupanya
Allah menggunakan kata ‘generasi’ dengan maksud waktu yang lebih lama dibanding arti harafiah,
empat generasi saja. ‡ 15:17 obor dan tempayan Lihat catatan di ayat 10. Kedua benda ini
melambangkan kehadiran TUHAN. Perhatikan bahwa hanya TUHAN yang lewat di antara baris
belahan binatang-binatang tersebut. Artinya, yang bertanggung jawab untuk memenuhi perjanjian
ini adalah TUHAN sendiri. § 15:18 Perbatasan Mesir Secara harfiah, ‘sungai Mesir’, yang adalah
sungai kecil di bagian timur laut pada perbatasanMesir. Yang dimaksudkan bukanlah Sungai Nil.
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19-21 yaitu wilayah bangsa: Ken, Kenis, Kadmon, Het, Peres, Refa, Amori,
Kanaan, Girgas dan Yebus.”

16
Abrammemiliki seorang anak laki-laki dari Hagar

1 Sampai pada waktu itu, Sarai belum juga memberikan keturunan bagi
Abram. Tetapi diamemiliki seorang budak perempuan dari Mesir bernama
Hagar. 2 Karena itu Sarai berkata kepada Abram, “Sampai saat ini TUHAN
belum mengizinkan aku hamil. Jika kamu setuju, aku akan memberikan
budakku Hagar untuk bersetubuh denganmu. Barangkali dia bisa hamil
dan memberikan keturunan yang nantinya kita anggap sebagai anak yang
aku lahirkan.” Dan Abram setuju dengan usul Sarai. 3 Kemudian Sarai
menyerahkan Hagar kepada Abram untuk dijadikan istri berstatus budak.
Hal ini terjadi sesudahmerekamenetap di Kanaan selama sepuluh tahun.

4 Abram bersetubuh dengan Hagar, dan Hagar pun hamil. Ketika Ha-
gar tahu bahwa dia hamil, dia menganggap rendah Sarai, majikannya.
5 Kemudian berkatalah Sarai kepada Abram, “Kamu yang salah dalam hal
ini! Aku sudah memberikan budakku untuk bersetubuh denganmu. Tetapi
sejak dia tahu bahwa dia hamil, dia malah meremehkan dan menghinaku!
Semuanya ini salahmu! Biarlah TUHAN yangmenghukummu!”

6 Jawab Abram kepada Sarai, “Baiklah! Hagar adalah budakmu, dan
kamu berkuasa penuh atas dia. Maka perlakukanlah dia semaumu!” Ke-
mudian Sarai mulai memperlakukan Hagar dengan kejam, sehingga Hagar
melarikan diri dari Sarai.

7 Tetapi TUHAN mengutus malaikat untuk bertemu Hagar di padang
belantara, dekat mata air yang terletak di pinggir jalan menuju ke Sur.
8 TUHAN berbicara melalui malaikat itu kepadanya, “Hagar, budak milik
Sarai, kamu datang dari mana dan hendak pergi kemana?”
Jawab Hagar, “Sayamelarikan diri dari majikan saya, Sarai.”
9-10 Lalu malaikat itu menyampaikan pesan TUHAN, “Kembalilah kepada

majikanmu dan lakukanlah apa yang dia perintahkan kepadamu. Aku
akan memberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak, sehingga
tidak seorang pun dapat menghitung mereka! 11Dengarlah! Kamu sedang
mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Namailah dia Ismael,*
karenaTUHANsudahmendengarkanratapanmu. 12Tetapi anakmu ituakan
suka menentang orang lain, bagaikan keledai liar. Dia akan menentang
semua orang dan mereka pun akan menolaknya. Dia akan hidup jauh dari
sanak saudaranya.”

13 Karena malaikat itu menyampaikan pesan TUHAN kepadanya, maka
dia bertanya dalam hati, “Benarkah aku sudahmelihat Allah yangmemper-
hatikanku?!” Maka sesudah ituHagar seringmenyebut TUHANsebagai “Dia
yang memperhatikan aku.” 14 Itulah sebabnya mata air itu dinamai ‘Beer
Lahai Roi’.† Hingga saat ini‡ mata air tersebut masih ada. Letaknya berada
di antara Kades dan Bered.

15-16 Tibalah saatnya Hagar melahirkan seorang bayi laki-laki dan Abra-
ham menamainya Ismael. Pada waktu itu, Abram berusia delapan puluh
enam tahun.
* 16:11 Ismael Nama Ismael berarti ‘Allah mendengar’ atau ‘Semoga Allah mendengar’. † 16:14
Beer Lahai RoiNamamata air itu berarti ‘Sumur (milik) TUHANyanghidup, yangmemperhatikanku’.
‡ 16:14 Hingga saat ini Ketika menemukan frasa ‘masih ada sampai saat ini’ dalam Alkitab, yang
dimaksud adalah ‘masih ada sampai pada waktu kitab itu ditulis’.
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17
TUHANmengubah namaAbrammenjadi Abraham

1 Ketika Abram berumur 99 tahun, TUHAN menampakkan diri lagi
kepadanya dan berkata, “Akulah Allah Yang Mahakuasa. Layanilah Aku
dengan setia danhiduplah dengan tidak bercela. 2 Jika kamumelakukanhal
itu, Aku akan meneguhkan perjanjian yang sebelumnya Aku buat dengan
kamu, dan Aku akanmemberimu keturunan yang banyak.”

3Lalu sujudlahAbramhinggamukanya sampai ke tanah. KemudianAllah
berkata kepadanya, 4 “Aku berjanji bahwa kamu akan menjadi bapak dari
banyak bangsa. 5 Oleh karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan
Abraham*karenaAkusudahmenetapkanmusebagaibapakbanyakbangsa.
6Aku akan memberikan anak cucu yang banyak kepadamu, dan membuat
mereka menjadi bangsa-bangsa. Di antara mereka akan ada yang menjadi
raja-raja.

7Aku akanmeneguhkan perjanjian antara Aku dan kamu. Aku juga akan
meneruskan perjanjian itu kepada anak cucumu turun-temurun sampai
selama-lamanya. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.†
8 Aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan kepada keturunanmu,
yaitu seluruh tanah Kanaan yang sekarang kamu diami sebagai pendatang.
Semua itu akan menjadi milik anak cucumu untuk selama-lamanya. Aku
akanmenjadi Allahmereka.”

TUHANmenetapkan sunat bagi laki-laki sebagai tanda perjanjian
9-10 Lalu Allah berkata kepada Abraham, “Sebagai tanda bahwa kamu

dan semua keturunanmu turun-temurun setuju untuk mematuhi segala
ketentuan dalam perjanjian ini dengan Aku, kalian harusmemenuhi syarat
ini: Setiap laki-laki di antara kalian harus disunat. 11-12 Mulai sekarang,
ketetapan-Ku ini akan berlaku secara turun-temurun. Setiap bayi laki-laki
dalamkeluargamuharus disunat ketika berumur satuminggu.‡ Begitu pula
dengan para budakmu laki-laki, baik yang lahir di rumahmumaupun yang
kamu beli dari orang lain. Sunat itu akan menjadi tanda bahwa masing-
masing kalian sudah berjanji untukmenaati perjanjian tersebut antara Aku
dankalian. 13Tidakpeduli apakahorang tuanyaadalahanggotakeluargamu
atau budak yang kamu beli, semua bayi laki-laki harus disunat. Sunat itu
akan menjadi tanda pengingat kepada kalian masing-masing bahwa kalian
sudah setuju untuk mengikuti segala syarat dalam perjanjian-Ku tersebut,
yang akan terus berlaku sampai selama-lamanya. 14 Setiap laki-laki yang
tidak disunat tidak lagi dianggap sebagai umat-Ku, karena dia tidak taat
terhadap perjanjian-Ku.”

Perubahan nama Sara dan janji Allah kepadanya
15Kemudian Allah berkata lagi kepada Abraham, “Danmengenai istrimu

Sarai, janganlah kamu memanggilnya lagi Sarai, karena sekarang Aku

* 17:5 nama Abram dan Abraham Nama ‘Abram’ berarti ‘bapak terhormat’. Sedangkan ‘Abraham’
berarti ‘bapak dari banyak (orang)’. † 17:7 Allahmu dan Allah keturunanmu Ini berarti akan ada
hubungan khusus antara Allah dan umat-Nya, dan umat Israel hanya akan menyembah Allah saja.
Bentuk kepunyaan ‘-mu’ tidak menunjukkan hak kepemilikan bangsa Israel saja. ‡ 17:11-12 satu
minggu Secara harfiah, ‘delapan hari’. Kalau bayi laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia disunat
padahari Seninberikutnya. CaraperhitunganorangYahudi adalahdenganmenghitunghari pertama
dan hari terakhir. Jadi dalam contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung, jadi
jumlahnya adalah delapan hari.
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mengubah namanya menjadi Sara.§ 16Aku akan memberkatinya sehingga
dia akanmelahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan Sara akanmenjadi
ibu bangsa-bangsa. Banyak di antara keturunannya akanmenjadi raja.”

17 Lalu bersujudlah Abraham hingga mukanya sampai ke tanah. Tetapi
dia tertawa ketika dia berpikir, “Mungkinkah saya— yang sudah berumur
100 tahun ini— akanpunya anak?! Danbagaimana dengan Sara, yang sudah
berumur 90 puluh tahun?!” 18 Lalu dia berkata kepada Allah, “O TUHAN,
sebaiknya Ismael sajalah yangmenjadi ahli warisku.”

19 Tetapi Allah berkata, “Tidak! Sara akan melahirkan seorang anak
laki-laki bagimu. Namailah dia Isak. Aku akan mewariskan perjanjian-
Ku tersebut kepadanya dan kepada keturunannya sampai selama-lamanya.
20 Mengenai permintaanmu untuk Ismael, Aku sudah mengabulkannya.
Aku akan memberkatinya sehingga dia juga memiliki keturunan yang
banyak. Aku akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar,
dan dua belas dari keturunannya akan menjadi raja atas dua belas bangsa.
21 Tetapi Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku yang resmi itu dengan Isak.
Dia akan dilahirkan Sara satu tahun dari sekarang.” 22SesudahAllah selesai
berbicara kepada Abraham, Dia meninggalkannya.

23Pada hari itu juga Abrahammenyunat Ismael dan semua laki-laki yang
berada di dalam rumahnya, termasuk anak-anak laki-laki dari para budak
yang sudah dibelinya. Dia melakukan seperti yang sudah diperintahkan
Allah kepadanya. 24Abraham berumur 99 tahun ketika dia disunat, 25 dan
Ismael berumur 13 tahun ketika Abraham menyunat dia. 26-27 Semua laki-
laki dalam keluarga Abraham— baik yang lahir di rumahnya maupun yang
sudah dibeli dari orang asing— disunat bersama-sama denganmereka pada
hari yang sama.

18
TUHAN kembali menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan

Sara
1 Sekali lagi TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon

yang dianggap keramat milik Mamre.
Pada suatu saat di siang hari Abraham sedang duduk di pintu kemahnya.

2 Ketika Abraham memandang ke depan, dia melihat tiga orang laki-laki
sedang berdiri tidak jauh dari kemahnya. Maka berlarilah dia menyambut
orang-orang itu, dan bersujud di hadapan mereka hingga mukanya sampai
ke tanah.

3 Lalu dia berkata kepada salah satu dari antara mereka yang kelihatan-
nya seperti pemimpin mereka, “Tuan, jika tidak keberatan, mampirlah di
sini. 4 Biarlah saya membawa air untuk mencuci kaki kalian, dan sesudah
itu beristirahatlah di bawah pohon ini. 5 Karena Tuan-tuan sudah datang
ke sini, maka biarlah hamba melayani kalian dengan membawa sedikit
makanan, supaya tenaga kalian pulih kembali sebelum meneruskan per-
jalanan.”
Jawabmereka, “Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan itu.”
6Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sara,

“Cepatlah, ambil satu karung tepung yang terbaik, dan segera buat roti!”
7 Kemudian dia berlari ke tempat kawanan ternaknya dan mengambil

§ 17:15 Nama Sarai dan Sara Kedua nama tersebut mempunyai arti yang sama. Kedua-duanya bisa
diartikan ‘putri’ atau ‘ratu’. Nama Sara yang baru, sama seperti nama Abraham, menjadi peringatan
mengenai apa yang Allah akan lakukan bagi Sara di masa depan.
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seekor anak sapi terbaik yang dagingnya empuk. Lalu diberikan kepada
salah seorang budaknya laki-laki untuk segera mengolahnya. 8 Sesudah
itu dia mengambil dua macam susu* dan daging yang sudah dimasak itu,
lalu dia hidangkan semua itu di depan para tamunya. Dan selama mereka
menikmati makanan, Abraham berdiri dekat mereka di bawah pohon itu.

9Kemudianmereka bertanya kepadanya, “Dimana Sara, istrimu?”
Jawab Abraham, “Dia ada di sana, di dalam kemah.”
10 Kemudian orang yang kelihatannya seperti pemimpin di antara tiga

orang itu berkata, “Aku akan kembali satu tahun dari sekarang, dan pada
waktu itulah Sara sudahmemiliki seorang anak laki-laki!”
Adapun Sara sedang berada di pintu kemah, di belakang orang yang

sedang berbicara itu, dan mendengar pembicaraan mereka. 11 Abraham
dan Sara sudah sangat tua, dan Sara sudah tidak haid lagi, sebagaimana
yang biasa terjadi kepada wanita-wanita yang masih bisa hamil. 12Karena
itu Sara tertawa dalam hatinya dan berpikir, “Aku sudah lanjut usia, dan
suamiku sudah sangat tua. Bagaimanamungkin akubisamengalami berkat
semacam itu?!”

13 Kemudian orang yang kelihatannya seperti pemimpin di antara tiga
orang itu— yang ternyata adalah TUHAN— berkata kepada Abraham, “Men-
gapa Sara tertawa dan berpikir bahwa dia sudah terlalu tua dan tidak
bisa memiliki anak?!† 14Akulah TUHAN! Tidak ada yang mustahil bagi-Ku.
Satu tahun dari sekarang Aku akan kembali lagi, dan Sara sudah memiliki
seorang anak!”

15Lalu Saramenjadi takut danmembantah, “Aku tidak tertawa.”
Tetapi TUHAN berkata, “Tidak usah menyangkal! Tadi kamu memang

tertawa.”
Abraham tawar-menawar dengan TUHAN

16 Lalu ketiga orang itu pergi, dan Abraham ikut mengantar mereka.
Ketika merekamelihat ke bawah ke arah kota Sodom, 17berkatalah TUHAN
dalam hati-Nya, “Aku tidak maumenyembunyikan dari Abraham apa yang
akanAku lakukan, 18karenaketurunannyaakanmenjadibangsayangbesar
danberkuasa. Danmelalui dia, Aku akanmemberkati semuabangsa. 19Aku
sudah memilih dia supaya dia menyuruh anak-anak dan keturunannya
untuk taat kepada-Ku dan melakukan semua yang baik dan adil. Lalu Aku
akanmenepati semua yang sudah Aku janjikan kepadanya.”

20 Kemudian berkatalah TUHAN kepada Abraham, “Aku sudah banyak
mendengar keluhan atas perbuatan-perbuatan jahat yang terus dilakukan
oleh orang-orang SodomdanGomora. Dosa-dosamereka sudahmelampaui
batas. 21Karena itu, sekarang Aku akan turun ke sana untuk melihat kalau
keluhan-keluhan tentang segala kejahatanmereka itu benar atau tidak.”

22 Lalu dua orang lainnya berangkat menuju Kota Sodom, sedangkan
Abraham dan TUHAN masih berdiri di tempat itu dengan saling berhada-
pan. 23 Abraham mendekati TUHAN dan berkata, “Apakah Engkau akan
membinasakan orang-orang baik bersama dengan orang-orang jahat?
24 Seandainya ada lima puluh orang baik di dalam kota itu, apakah En-
gkau tetap membinasakan semua orang di kota itu? Tidakkah Engkau
akan mengampuni semua orang di kota itu karena kelima puluh orang

* 18:8 Duamacam susu Keduamacam susu yang dimaksud adalah susu segar, dan olahan susu yang
lebih kental seperti yoghurt, tetapi tidak manis. † 18:13 bentuk kutipan Secara harfiah ayat ini
jugabisaditerjemahkan: TUHANberkatakepadaAbraham, “MengapaSara tertawadanberkata, ‘Aku
sudah terlalu tua, jadi bagaimana aku bisa memiliki seorang anak?!’ ”
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baik itu? 25 Tentu tidak baik bagi-Mu untuk membinasakan orang-orang
baik bersama dengan orang-orang jahat, ataumemperlakukan orang-orang
baik seperti orang-orang jahat. Engkau tentu tidak akan melakukan itu,
karena Engkau adalah hakim dari semua orang di bumi. Dan Engkau pasti
menghakimi dengan adil!”

26TUHANberkata, “JikaAkumenemukan limapuluhorangbaikdi Sodom,
Aku akanmengampuni semua orang di kota itu karenamereka.”

27 Kemudian Abraham berkata, “Maaf kalau aku memberanikan diri
untuk menyambung kembali pembicaraan ini, Penguasaku. Sesungguhnya
aku hanyalah seorang manusia, dan tidak berhak berbicara langsung den-
gan Engkau seperti ini. 28 Tetapi, jika hanya ada empat puluh lima orang
baik, dan bukan lima puluh, apakah Engkau tetap membinasakan seluruh
kota itu hanya karena selisih lima orang saja?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akan membinasakan jika Aku mendapatkan

empat puluh lima orang baik di situ.”
29 Kemudian Abraham berkata lagi, “Bagaimana kalau hanya terdapat

empat puluh orang saja?”
JawabTUHAN, “Akutidakakanmembinasakannyakarenakeempatpuluh

orang baik itu.”
30 Kemudian Abraham berkata lagi, “Penguasaku, mohon jangan marah

apabila saya mau berbicara lagi. Lalu bagaimana jika hanya terdapat tiga
puluh orang baik?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akan membinasakan jika Aku mendapatkan

tiga puluh orang baik di situ.”
31 Abraham berkata lagi, “Sekali lagi mohon maaf, Penguasaku, apabila

aku terus berbicara. Seandainya hanya ada dua puluh orang saja?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akanmembinasakan kota itu karena dua puluh

orang baik itu.”
32KataAbraham lagi, “Penguasaku, akumohon janganmarah apabila aku

bicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya ada sepuluh orang di situ?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akan membinasakannya karena kesepuluh

orang baik itu.”
33Dengan demikian TUHANmengakhiri pembicaraan mereka dan pergi,

lalu Abraham kembali ke rumahnya.

19
Malaikatmemberitahukan kepada Lot bahwa Sodom akan dihancurkan

1 Pada waktu sore menjelang malam, kedua orang itu— yang ternyata
adalahmalaikat— tiba di kota Sodom. Saat itu Lot sedangdudukdi pintu ger-
bangkota itu.* Padawaktudiamelihatmereka, dia bangkitmenyambut dan
bersujud sampai mukanya menyentuh tanah. 2 Katanya kepada mereka,
“Tuan-tuan, silakanmenginapdi rumahkumalam ini. Kalianbolehmencuci
kaki, dan besok kalian bolehmelanjutkan perjalanan lagi.”
Tetapi jawab mereka, “Tidak. Kami akan bermalam di sini saja, di alun-

alun kota.”
3 Tetapi Lot terus meminta mereka dengan sangat supaya mereka mau

menginap di rumahnya. Akhirnyamereka punmasuk ke dalam rumah Lot,
dan Lot menyiapkan makanan untuk mereka. Dia memanggang roti tanpa
* 19:1 duduk di pintu gerbang kota Urusan-urusan seperti yang dilakukan di balai desa pada zaman
ini, pada zaman Lot dilakukan di pintu gerbang kota. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa karena
posisi Lot sedang duduk di gerbang kota, menyiratkan bahwa Lot sudahmenjadi orang berpengaruh
di kota itu.
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ragi, lalu mereka memakannya. 4 Sesudah makan dan sebelum mereka
pergi tidur, semua laki-laki dari seluruhbagian kota Sodom— termasuk yang
mudamaupunyang tua—datangmengepung rumahLot. 5Merekaberteriak
kepada Lot, “Di mana kedua orang yangmenginap di rumahmumalam ini?
Bawamereka keluar supaya kami bisa bersetubuh denganmereka!”

6 Kemudian Lot keluar dari dalam rumah dan menutup pintu di be-
lakangnya supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam. 7 Katanya kepada
mereka, “Saudara-saudaraku, jangan melakukan hal jahat seperti itu!
8 Mohon dengarkan saya! Saya punya dua anak perempuan yang masih
perawan. Biarlah saya membawa mereka keluar untuk kalian sekarang,
dan kalian boleh melakukan apa saja yang kalian mau kepada mereka.
Tetapi jangan melakukan apa pun terhadap kedua laki-laki ini, karena
mereka adalah tamu di rumah saya, jadi saya harus melindungi mereka!”

9 Tetapi mereka menjawab, “Berani-beraninya kamu mengatur kami!
Kamu hanya pendatang di sini. Menyingkirlah dari situ! Kalau tidak, kami
akanmelakukan hal yang lebih buruk kepadamu daripada yang akan kami
lakukan terhadap kedua orang itu!” Kemudian mereka menyerbu ke arah
Lot hendakmendobrak pintu.

10 Tetapi kedua malaikat itu membuka pintu sebentar dan menarik Lot
masuk kembali ke dalam rumah, lalu langsung menutup pintu itu kembali.
11 Kemudian mereka membuat semua orang yang berdiri di luar menjadi
buta— baik yang tua maupun yang muda— sehingga mereka tidak dapat
menemukan pintu itu lagi.

12 Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, “Siapa lagi keluargamu
yang tinggal di kota ini? Kalau kamu memiliki anak laki-laki, anak perem-
puan, menantu atau sanak saudara lainnya, bawalah mereka keluar dari
kota ini! 13 Kami adalah orang-orang yang diutus oleh TUHAN untuk
menghancurkan tempat ini. Karena berdasarkan keluhan-keluhan yang
sudah didengar oleh TUHAN, orang-orang ini sudah jahat sekali.”

14Maka keesokan pagi sebelum fajar, pergilah Lot menemui kedua calon
menantunya dan berkata, “Cepat! Keluar dari kota ini, karena TUHAN akan
segera menghancurkannya!” Tetapi mereka malah mengira Lot sedang
bercanda.

15 Menjelang fajar, kedua malaikat itu mendesak Lot dengan berkata,
“Cepatlah! Bawalah istrimu dan kedua anak gadismu itu pergi dari sini!
Kalau tidak, kalian akan ikut mati pada waktu kami menghancurkan kota
ini!”

16 Ketika Lot masih belum mulai bergerak, kedua malaikat itu langsung
memegang tangannya dan tangan istrinya serta kedua anak gadisnya, lalu
membawa mereka keluar dari kota itu dengan aman. Malaikat melakukan
itu karena TUHAN mengasihani mereka. 17 Ketika mereka sampai di luar
kota, salah satu dari malaikat itu berkata, “Larilah untuk menyelamatkan
hidupmu! Janganmenolehkebelakang! Janganberhenti di lembah! Larilah
ke daerah perbukitan supaya kalian tidakmati!”

18 Tetapi Lot berkata kepada salah satu dari malaikat itu, “Oh jangan
begitu tuan! 19Tuan sudah sangat berbaik hati dengan caramenyelamatkan
nyawa saya. Tetapi daerah perbukitan itu terlalu jauh! Kalau saya berusaha
melarikan diri ke sana, saya akan mati sebelum tiba. 20Di sana ada sebuah
kampung yang cukup dekat dari sini. Biarkanlah kami pergi ke kampung
kecil itu supaya kami selamat.”

21 Salah satu dari malaikat itu berkata, “Baiklah, saya mengabulkan per-
mintaanmu. Saya tidak akan menghancurkan kampung kecil itu. 22 Tetapi
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cepatlah! Larilah ke sana, karena saya belum bisa mulai menjatuhkan
hukuman atas orang-orang ini sebelum kalian sampai di sana.”
Sesudah peristiwa itu kampung itu dinamai Zoar, karena Lot berkata

bahwa kampung itu kecil.†
TUHANmenghancurkan kota Sodom dan kota Gomora

23Lot dan keluarganya tiba di kampung yang sekarang disebut kampung
Zoar sesudah matahari terbit. 24 Kemudian TUHAN menjatuhkan api bel-
erang ke atas Sodom dan Gomora, seperti hujan dari langit. 25 Begitulah
cara TUHANmenghancurkan kedua kota itu dan semua orang yang tinggal
di situ. Dia juga menghancurkan segala sesuatu yang ada di lembah itu,
termasuk segala macam tumbuhan. 26 Tetapi istri Lot berhenti di tengah
jalan danmenoleh ke belakang, maka dia mati danmenjadi tiang garam.

27 Pagi itu Abraham bangun dan segera pergi ke tempat dia bercakap-
cakap dengan TUHAN kemarin. 28 Saat dia memandang ke arah Sodom dan
Gomora, dia terkejut melihat seluruh lembah itu berasap tebal, seperti asap
dari tungku yang sangat besar.

29 Jadi ketika TUHANmemusnahkan kota-kota di lembah itu, Dia mengin-
gat percakapan-Nya dengan Abraham. Itulah sebabnya Lot diselamatkan
dari tengah-tengah bencana yang terjadi di kota itu.

Lot ditipu oleh kedua anak gadisnya demimemperoleh keturunan
30 Lot takut untuk tinggal di Zoar, karena itu dia meninggalkan tempat

itu dan pindah ke gunung bersama kedua anak gadisnya. Di sana mereka
tinggal di dalam sebuah gua. 31 Suatu hari anak gadis Lot yang lebih tua
berkata kepada adiknya, “Aduh, nanti kita akan menikah dengan siapa di
tempat yang sunyi ini! Tidak ada lagi laki-laki. Ayah kita sudah terlalu tua
untukmengurus pernikahan seperti yang dilakukan di daerah-daerah lain.
32Mari kita membuat ayah kita mabuk denganminum anggur sehingga dia
tidak sadar ketika dia bersetubuh dengan kita. Dengan cara inilah kita bisa
menyambung keturunan keluarga kita.”

33 Jadi malam itu mereka berhasil membuat Lot mabuk. Lalu anak gadis
yang tertua masuk dan bersetubuh dengan bapaknya. Tetapi Lot tidak
tahu apa-apa karena dia sudah terlalu mabuk. 34 Keesokan harinya, anak
gadis Lot yang tertua berkata lagi kepada adiknya, “Tadi malam aku sudah
bersetubuh dengan ayah kita! Nanti malam kita buat dia mabuk lagi! Lalu
kamu bersetubuh dengan dia, supaya nanti masing-masing kita mendapat
anak.” 35Makamalam itumerekamembuat Lotmabuk lagi, kemudian anak
gadis yang bungsu bersetubuh dengan bapaknya. Dan untuk kedua kalinya
Lot menjadi terlalu mabuk sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi.

36 Dengan demikian, kedua anak gadis itu dihamili oleh bapak mereka,
Lot. 37 Kakaknya melahirkan anak laki-laki yang dia namai Moab. Anak
ini menjadi nenek moyang dari bangsa Moab. 38 Dan adiknya melahirkan
seorang anak laki-laki yang dia namai Benami. Dialah yang menjadi nenek
moyang dari bangsa Amon.

20
Abraham berbohong kepada Abimelek tentang Sara

1 Lalu Abraham pergi dari tanah milik Mamre menuju ke bagian selatan
tanah Kanaan, di wilayah Filistin. Dalam perjalanannya, untuk sementara
waktu dia tinggal di suatu tempat di antara Kades dan Syur, lalu berpindah
† 19:22 Zoar … Arti nama Zoar adalah ‘kecil’.
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ke Gerar. Ketika di Gerar, 2 Abraham tidak mengakui dengan terus terang
kepada orang Gerar bahwa Sara adalah istrinya. Malah dia berkata, “Dia
adalah adik saya.” Oleh karena itu Abimelek,* raja Gerar, menyuruh
beberapa anak buahnya untukmembawa Sara kepadanya di istana.

3 Tetapi pada suatu malam Allah memperlihatkan diri kepada Abimelek
melalui mimpi dan berkata, “Dengarlah! Aku akanmenjatuhkan hukuman
mati atasmu karena perempuan yang kamu ambil itu sudah bersuami.”

4 Karena Abimelek belum bersetubuh dengan Sara, maka dia berkata,
“Penguasaku, akudanbangsaku tidakbersalahsamasekali! ApakahEngkau
akan tetap membinasakan bangsa yang tidak bersalah? 5Abraham sendiri-
lah yang berkata bahwa perempuan itu adiknya, dan perempuan itu juga
berkata demikian! Jadi aku melakukan semua ini dengan hati yang tulus
dan tidak bersalah!”

6Kemudian dalammimpi itu Allah berkata kepadanya, “Aku tahu bahwa
kamu melakukannya dengan hati yang tulus. Itulah sebabnya Aku mence-
gah kamu supaya tidak berbuat dosa terhadap Aku dengan tidak men-
gizinkan kamu menyentuh perempuan itu. 7 Jadi sekarang kembalikan
dia kepada Abraham, karena Abraham adalah seorang nabi dan dia akan
berdoa untuk kamu supaya kamu tetap hidup. Tetapi kalau kamu tidak
mengembalikan perempuan itu, maka ketahuilah, kamu dan seluruh raky-
atmu akanmati!”

8Maka besok paginya, Abimelek memanggil seluruh pejabat kerajaanya
danmemberitahu kepadamereka tentang semuayang sudah terjadi. Ketika
mereka mendengar hal itu, mereka sangat ketakutan. 9 Lalu Abimelek me-
manggil Abraham dan berkata kepadanya, “Kamu sudah membohongiku!
Apa salahku kepadamu sehingga kamumendatangkanmusibah yang besar
bagiku dan bagi rakyatku?! Sungguh tidak pantas kamu berbuat begitu!
10Apa yangmembuat kamu berbuat demikian?”

11 Jawab Abraham, “Saya berbuat demikian karena saya berpikir, ‘Tidak
ada orang yangmenghormati Allah di tempat ini. Kalau saya berkata bahwa
dia istri saya, pasti saya dibunuhdemimendapatkan dia.’ 12Lagi pula dia itu
memang adik tiri saya. Kami satu ayah tetapi beda ibu, dan kemudian saya
menikahi dia. 13Maka ketika Allah menyuruh saya meninggalkan rumah
ayah saya untuk merantau ke negeri orang lain, saya berkata kepadanya,
‘Tunjukkanlah kesetiaanmu kepadaku kemana saja kita pergi, dengan cara
mengatakan kepada siapa pun bahwa aku adalah saudaramu.’ ”

14 Sesudah itu Abimelek mengembalikan Sara kepada Abraham. Dia juga
memberi beberapa ekor domba dan sapi, dan beberapa orang budak laki-
laki dan budak perempuan. 15 Katanya kepada Abraham, “Silakan pilih
tempat mana saja yang kamu suka dari seluruh kerajaanku untuk kamu
tempati.” 16 Kemudian dia berkata kepada Sara, “Lihatlah, aku sudah
memberikan 11 kilogram perak kepada saudaramu. Itu adalah denda yang
harus aku bayar untukmenutupi semua kesalahan ini dimata semua orang
dan untukmenjaga nama baikmu.”

17-18 Karena kejadian itu, TUHAN sudah membuat semua perempuan di
istana Abimelek menjadi mandul. Tetapi ketika Abraham berdoa, Allah
menyembuhkan Abimelek, istri dan budak-budak perempuannya sehingga
mereka bisa hamil lagi.
* 20:2 Abimelek NamaAbimelek bisa berarti “(Sang) raja adalah ayahku,” atau “Bapak adalah raja.”
Ada dua orang raja Filistin dalam Alkitab yang disebut sebagai Abimelek. Sebenarnya Abimelek
adalah sebutan untuk jabatan raja, sebagaimana ‘firaun’ berarti ‘raja’ dalam bahasa Mesir, dan
sebagaimana ‘kaisar’ berarti ‘raja’ dalam bahasa Latin.



Kejadian 21:1 32 Kejadian 21:16

21
Isak lahir

1 TUHAN memberkati Sara dan memenuhi janji-Nya sebagaimana yang
sudah dikatakan-Nya. 2 Maka mengandunglah Sara dan melahirkan seo-
rang anak laki-laki bagi Abraham, tepat pada waktu yang sudah dijanjikan
Allah kepada Abraham.✡ Pada waktu itu Abraham sudah sangat tua.
3 Lalu Abraham menamai anak itu Isak. 4 Sesudah Isak berumur satu
minggu,* Abraham menyunatnya sebagaimana yang sudah diperintahkan
Allah kepadanya. 5Pada waktu itu Abraham berumur 100 tahun.

6 Lalu berkatalah Sara, “Karena apa yang Allah sudah buat terhadapku,
aku tertawa! Dan setiap orang yang mendengar tentang kejadian ini akan
turut bergembira dan tertawa!”† 7Lanjut Sara, “Tidak ada seorang pun yang
mengira bahwa saya akanmempunyai anak bagi Abraham. Tetapi sekarang
saya sudahmelahirkan seorang anak bagi dia di usia tuanya.”

Hagar dan Ismael diusir
8Kemudian anak itu bertambah besar. Ketika umurnya sudah beberapa

tahun,‡ tibalah waktunya dia dipisahkan dari susu ibunya. Pada hari
itulah Abraham mengadakan pesta besar untuk merayakannya. 9 Lalu
Sara melihat anak Hagar,✡ Ismael, sedang mengolok-olok Isak.§ 10 Karena
itu Sara berkata kepada Abraham, “Usirlah perempuan Mesir itu beserta
anaknya! Anakdari budak itu tidakbolehmenjadi ahliwaris bersama-sama
dengan anakku, Isak!”

11 Hal itu membuat hati Abraham sedih, karena bagaimana pun Ismael
adalah anaknya juga. 12 Tetapi Allah berkata kepada Abraham, “Jangan
hatimu sedih karena Ismael dan Hagar. Perbuatlah sesuai perkataan Sara,
karena melalui Isak Aku akan memberikan keturunan yang sudah Aku
janjikan kepadamu. 13Meskipun demikian, Aku juga akan membuat anak
dari budakmu itu menjadi nenek moyang suatu bangsa yang besar, karena
dia anakmu juga.”

14 Abraham bangun pagi-pagi, mengambil makanan dan tempat minum
besaryangberisi airminum. Tempatminumitu terbuatdarikulit binatang.*
Lalu dia meletakkan semuanya itu di atas bahu Hagar, dan menyuruhnya
pergi bersama anaknya. Maka pergilah Hagar dan Ismael mengembara di
padang belantara dekat Bersyeba.

15 Sesudah air minum yang ada dalam kantong kulit itu habis, Hagar
meninggalkan anaknya itu di bawah pohon kecil. 16 Lalu dia pergi sekitar
100meter jauhnya†dari tempat itu. Katanya dalamhati, “Aku tidak sanggup
melihat anakku mati.” Maka duduklah dia di sana dan menangis dengan
suara nyaring.

✡ 21:2 Kej. 18:10 * 21:4 berumur satuminggu Lihat catatan di Kej. 17:11. † 21:6 tertawaDalam
Kej. 17:17 Abraham ‘tertawa’ karena meragukan perkataan TUHAN. Karena itu di 17:19 TUHAN
memerintahkan dia supaya menamai anaknya itu ‘Isak’ yang berarti ‘tertawa’. Dalam Kej. 18:12
Sarah juga tertawa karena dia meragukan janji TUHAN. Tetapi kali ini TUHANmembuat dia tertawa
karena sukacita atas kelahiran anaknya. ‡ 21:8 beberapa tahun Kemungkinan pada waktu Isak
berumur tiga tahun atau lebih. ✡ 21:9 Kej. 16:1-16 § 21:9 mengolok-olok … Kata dalam teks
Ibrani yang diterjemahkan ‘mengolok-olok’ juga bisa berarti ‘bermain bersama’. * 21:14 tempat
minum … Sering kali tempat minum seperti ini dibuat dari kantong kemih hewan. † 21:16 sekitar
100 meter jauhnya Secara harfiah, ‘kira-kira sepemanah jauhnya’. Artinya, sejauh jarak anak panah
yang dilepaskan.
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17 Lalu malaikat‡ berkata dari surga kepada Hagar, “Jangan menangis,
Hagar! Jangan takut, karena Allah sudah mendengar tangisan anakmu itu.
18 Bangunlah! Bantu anakmu itu berdiri dan tuntunlah dia berjalan. Aku
sudahberjanji bahwa Ismael akanmenjadi nenekmoyang dari bangsa yang
besar.”

19 Kemudian Allah membuat Hagar melihat ada sebuah mata air yang
tidak jauh dari tempat itu. Maka pergilah dia mengisi kantong kulit itu
dengan air, danmemberi anaknyaminum.

20Allahmenyertai anak itu. Diamenjadi dewasa dan tinggal di padang be-
lantara Paran, danmenjadi seorang pemanah yang sangat terlatih. 21Hagar
memilih seorang istri bagi anaknya itu dari Mesir.

Abraham dan Abimelekmengadakan perjanjian
22 Pada waktu itu Raja Abimelek§ beserta panglima tentaranya yang

bernama Pikol datang kepada Abraham dan berkata, “Sudah jelas bahwa
Allah selalumemberkati segalausahamu. 23Olehkarena itu,mari kitamem-
buat perjanjian di hadapan Allah bahwa Tuan dan semua keturunanmu
akan selalu jujur kepada saya dan kepada seluruh keturunan saya nanti.
Sebagaimana saya sudah berbuat baik kepada Tuan, begitu jugalah Tuan
harus berjanji untuk berbuat baik kepada saya dan kepada semua orang di
negeri yang Tuan diami ini.”

24Maka Abraham berkata, “Baiklah, saya berjanji!” 25 Namun sebelum-
nya, para budak Abimelek sudah merampas sebuah sumur yang digali
oleh para budak Abraham. Oleh karena itu, Abraham mengungkapkan
kekecewaannya kepada Abimelek atas kejadian itu.

26 Kata Abimelek, “Saya tidak tahu siapa yang sudah melakukan itu. Se-
belumnyaTuan tidakmemberitahusaya, dansayabarusajamengetahuinya
hari ini.”

27 Kemudian Abraham memberikan beberapa ekor domba dan sapi
kepada Abimelek. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. 28 Setelah
itu Abraham memisahkan tujuh ekor anak domba betina dari kawanan
ternaknya. 29 Abimelek bertanya kepadanya, “Untuk apa ketujuh anak
domba betina itu?”

30 Jawab Abraham, “Terimalah ketujuh ekor anak domba betina ini dari
saya sebagai tandaTuanmengakui bahwa sayalahyangmenggali sumur ini,
dan berhak menggunakannya.” 31 Itulah sebabnya tempat itu dinamakan
Bersyeba, karena mereka berdua sudah membuat perjanjian di sana.*
32 Sesudah membuat perjanjian tersebut di Bersyeba, Abimelek dan Pikol
komandan para pasukannya itu kembali ke kota mereka di wilayah Filistin.

33 Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di sana sebagai
tanda peringatan, dan di situ dia menyembah TUHAN, Allah yang kekal.
34 Sesudah itu Abraham tinggal di wilayah orang Filistin itu sebagai pen-
datang dalamwaktu yang cukup lama.
‡ 21:17 malaikat Secara harfiah, ‘malaikat Allah’. Biasanya semua malaikat dianggap berasal dari
Allah. Oleh karena itu, ketika teks sumber PL dan PB menulis ‘malaikat Allah’, TSI menerjemahkan
‘malaikat’ saja. Bahasa sumber Alkitab menyebut ‘malaikat Allah’ karena ada malaikat yang sudah
mengikuti iblis ketika dia memberontak terhadap Allah. Tetapi orang Indonesia selalu menyebut
malaikat yang berpihak dengan iblis sebagai roh jahat atau setan. § 21:22 Raja Abimelek Lihat
catatandiKej. 20:2. * 21:31 BersyebaDalambahasa Ibrani ‘beer’berarti ‘sumur’. Sedangkan ‘syeba’
dalam bahasa Ibrani bunyi ucapannyamirip dengan kata yang berarti ‘tujuh’ dan ‘perjanjian’.
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22
Ketaatan Abraham diuji

1 Beberapa waktu kemudian sesudah semua peristiwa itu terjadi, Allah
menguji sejauh mana Abraham taat kepada-Nya. Maka Allah berkata
kepada Abraham, “Abraham!”
Jawabnya, “Ya, TUHAN, ini aku.”
2 Kemudian Allah berkata, “Bawalah Isak— anakmu satu-satunya yang

sangat kamu kasihi itu— ke wilayah Moria, lalu persembahkanlah dia
kepada-Ku sebagai kurbanbakarandi atas salah satu gunungyangakanAku
tunjukkan kepadamu.”

3 Maka besoknya, pagi-pagi sekali, Abraham bangun dan menyiapkan
kayu bakar untuk kurban bakaran, dan dia juga memasang pelana di atas
punggung keledai.* Lalu dia membawa Isak beserta dua orang budaknya
untuk pergi ke tempat yang sudah dikatakan Allah kepadanya. 4 Dua hari
kemudian† Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu.
5 Lalu dia berkata kepada kedua budaknya itu, “Tinggallah di sini bersama
keledai ini. Saya dan Isak akan pergi ke sana untuk menyembah TUHAN,
dan sesudah itu kami akan kembali kepada kalian di sini.”

6 Lalu dia menaruh kayu bakar itu di atas pundak Isak, sedangkan dia
sendirimembawapisaudanapi.‡ Lalukeduanyapergi bersama-sama. 7 Isak
berkata kepada bapaknya, “Ayah!”
Jawab Abraham, “Ya, anakku.”
Lanjut Isak, “Kita sudah membawa kayu bakar dan api, tetapi di mana

anak domba untuk kurban bakarannya?”
8 Jawab Abraham, “Anakku, Allah sendiri yang akan menyediakan anak

domba yang dibutuhkan sebagai kurban bakaran bagi kita.” Lalu mereka
meneruskan perjalanan.

9 Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah, Abraham
mendirikan sebuah mezbah di situ dan menyusun kayu bakar di atasnya.
Lalu dia mengikat anaknya itu dan membaringkannya di mezbah, di atas
kayubakar. 10Sesudah ituAbrahammengambil pisauuntukmengorbankan
anaknya. 11 Tetapi tiba-tiba TUHAN berseru dari surga melalui malaikat-
Nya, “Abraham, Abraham!”
Lalu jawabnya, “Ya TUHAN, ini aku!”
12 Pada saat itu TUHAN berbicara dari surga melalui malaikat-Nya

kepada Abraham, katanya, “Jangan lakukan apa pun terhadap anakmu itu!
Sekarang Aku sudah tahu bahwa kamu percaya penuh dan taat kepada-Ku
dengan menyerahkan anakmu satu-satunya yang sangat kamu kasihi itu
kepada-Ku.”

13 Lalu ketika Abraham melihat ke belakang, ada seekor domba jantan
yang tersangkut tanduknya pada semak belukar. Lalu dia mengambil
domba jantan itu, menyembelihnya, dan mempersembahkannya kepada
TUHAN sebagai kurban bakaran. Jadi domba jantan itu disembelih untuk

* 22:3 pelana … Pelana tersebut biasanya terbuat dari kulit sapi. Bisa jadi Abraham hendak
menunggangi keledai itu, atau dia menyiapkannya untuk mengikat muatan. † 22:4 Dua hari
kemudian Secara harfiah, ‘Padahari ketiga’. Menurut caranya orangYahudimenghitung ‘hari ketiga’,
kalau Abraham memulai perjalanan ini pada hari Senin, dia melihat tempat tujuan mereka pada
hari Rabu, karena hari Senin dihitung sebagai hari pertama. ‡ 22:6 api Teks bahasa Ibrani
tidakmenjelaskan bagaimana Abrahammembawa api, tetapi kemungkinan besar diamembawanya
menggunakanwadah yang diisi dengan bara api.
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menggantikan Isak. 14 Lalu Abraham menamai tempat itu ‘TUHAN menye-
diakan yang diperlukan’. Dan sampai sekarang orang-orang mengatakan,
“Di gunung TUHAN,§ Dia menyediakan yang dibutuhkan.”

15 Kemudian sekali lagi TUHAN berbicara dari surga kepada Abraham
melalui malaikat-Nya, 16 “Oleh karena kamu sudah melakukan hal ini dan
tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepada-
Ku, maka Aku bersumpah demi nama-Ku sendiri 17 bahwa Aku akan
memberkatimu berlimpah-limpah dan akan memberikan keturunan yang
banyakkepadamu, seperti banyaknyabintangdi langit danpasir di tepi laut.
Mereka akan menang atas segala musuhnya. 18 Melalui keturunanmulah
Aku akan memberkati segala bangsa di bumi, karena kamu sudah menaati
perintah-Ku.”

19 Sesudah itu Abraham dan Isak kembali kepada kedua budak itu, lalu
mereka bersama-sama melakukan perjalanan pulang ke Bersyeba, dan
menetap di sana.

Anak-anak Nahor
20 Abraham mempunyai saudara bernama Nahor. Setelah semua peri-

stiwa itu, sampailah kabar kepada Abraham bahwa Milka, istri Nahor,✡
sudah memiliki delapan anak laki-laki. 21 Anak sulung bernama Us, anak
kedua Bus, dan ketiga Kemuel, yang kemudian menjadi bapak dari Aram.
22-23 Anak-anak berikutnya adalah Kesed, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel,
yang kemudian memiliki anak perempuan bernama Ribka. Itulah kede-
lapan anak laki-laki yang dilahirkan Milka bagi Nahor. ✡ 24 Nahor juga
mempunyai budak perempuan yang dia jadikan sebagai istri keduanya,
yaitu Reuma. Keempat anak laki-laki Nahor dari Reuma adalah Tebah,
Gaham, Tahas, danMaaka.

23
Sarameninggal dunia dan dikuburkan

1-2 Sara meninggal dunia pada usia 127 tahun di kota Kiryat Arba,
yang sekarang disebut Hebron, tanah Kanaan. Abraham berkabung dan
menangisi kematian istrinya itu.

3 Sesudah itu Abraham meninggalkan jenazah istrinya dan pergi mene-
mui orang-orangHet, penduduk asli negeri itu, dan berkata kepadamereka,
4 “Saya hanyalah pendatang yang tinggal di antara kalian. Izinkanlah
sayamembeli sebidang tanah dari kalian untukmenguburkan jenazah istri
saya.”

5Lalu kata mereka kepadanya, 6 “Tuan, kami sudah menganggap engkau
sebagai seorang penguasa yang hebat di antara kami. Silakan memilih
tempat kuburan terbaik yang kami miliki, dan kuburkanlah istri Tuan di
situ. Kami semuabersediamemberikan tempatdimanasajayangTuanmau
secara cuma-cuma.”

7MakaAbrahambersujudmemberi hormat kepadamereka 8danberkata,
“Kalau begitu, tolonglah saudara-saudara berbicara kepada Efron, anak

§ 22:14 gunung TUHAN Di kemudian hari Gunung Moria menjadi lokasi Yerusalem, di mana
Salomo membangun rumah TUHAN sebagai tempat memberi persembahan kepada TUHAN. (Lihat
2Taw. 3:1.) Di luar benteng kota Yerusalem terdapat bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus memberi
diri-Nya sebagai persembahan yang sempurna yangmenggenapi perjanjian-perjanjian Allah kepada
nenek moyang bangsa Israel. Oleh karena itu, perkataan Abrahammengenai gunung TUHAN dapat
dianggap sebagai nubuat. Melalui Yesus, TUHAN sudah menyediakan kurban keselamatan yang
dibutuhkan semuamanusia. ✡ 22:20 Kej. 11:26-30 ✡ 22:22-23 Kej. 24:15-67
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Zohar, 9 supaya diamenjual guamiliknya yang terletak di pinggir ladangnya
itu di Makpelah. Saya bersedia membayar sesuai harga jualnya, supaya
ladang dan gua itu menjadi milikku. Dan biarlah kalian menjadi saksi atas
pembelian itu.”

10 Kebetulan Efron sedang duduk di antara orang-orang Het yang hadir
di tempat pertemuan dekat pintu gerbang kota itu. Lalu di hadapan semua
orang yang ada di situ dia menjawab, 11 “Tidak usah Tuan! Biarlah saudara
sebangsaku sendiri, yaitu semua orang Het yang ada di sini, menjadi saksi
di antara kita berdua bahwa ladang beserta gua yang ada di dalamnya,
di Makpelah itu, saya berikan kepada Tuan secara cuma-cuma! Silakan
kuburkan istri Tuan di sana.”

12 Lalu Abraham kembali bersujud memberi hormat di hadapan orang-
orangHet itu. 13Kemudian denganmaksud agar didengar oleh semua orang
yang ada di situ dia berkata kepada Efron, “Mohon dengarkan saya! Saya
ingin membeli ladang itu darimu sesuai harga jualnya. Terimalah tawaran
ini supaya istri saya bisa dikuburkan di sana.”

14 Lalu jawab Efron kepada Abraham, 15 “Dengarlah Tuan, harga tanah
itu hanya lima kilogram perak. Jumlah uang sekecil itu tidak perlu diper-
soalkan. Ambillah ladang itu dan kuburkanlah istri Tuan di situ.”*

16Abraham setuju dengan harga yang disebutkan Efron. Lalu diamenim-
bang lima kilogram perak untuk diberikan kepada Efron di hadapan semua
orang yang ada di situ. Beratnya sesuai dengan ukuran timbangan yang
berlaku pada waktu itu.

17Demikianlah ladang Efron yang ada di Makpelah, di sebelah timur He-
bron,†menjadi milik Abraham, termasuk gua yang ada di dalam ladang itu
dan semua pohon yang ada di atasnya. 18Dan semua orang Het yang hadir
dalampertemuandi pintu gerbang kota itumengakui bahwa tanah tersebut
sudah menjadi milik Abraham. 19 Sesudah itu Abraham menguburkan
istrinyadi dalamgua itu, diMakpelah. Tempat itu termasukdaerahKanaan.

20Dengan demikian ladang dan gua Efron menjadi milik Abraham untuk
pekuburan.

24
Abrahammencari calon istri bagi anaknya Isak

1 Abraham sudah sangat tua dan TUHAN sudah memberkati dia dalam
segala hal. 2 Suatu hari berkatalah dia kepada pelayannya yang paling
senior,* yang bertanggung jawab atas semua harta miliknya. Katanya,
“Letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku.† 3 Berjanjilah di hada-
pan TUHAN, Allah penguasa surga, langit, dan bumi, bahwa kamu tidak
akan memilih istri bagi anakku Isak dari antara orang Kanaan ini. 4 Tetapi
kamu harus pergi ke negeri kelahiranku, yaitu kepada sanak saudaraku,
* 23:15 Perkataan Efron Efronmasih berpura-pura bahwa diamasihmemberikan ladang itu secara
cuma-cuma. Padahal diamaumenjual ladang itu denganharga yang tinggi. † 23:17 Hebron Secara
harfiah, ‘Mamre’. Di ayat ini, TSI menggunakan ‘Hebron’ karena nama itu lebih sering digunakan
dalam PL. * 24:2 paling senior Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ‘paling senior’ bisa
berarti pelayan yang paling tua, atau juga pelayan kepercayaan dengan posisi paling tinggi karena
bekerja dengan baik dan setia. Atau bisa juga berarti mencakup kedua-duanya. † 24:2 di antara
pangkal pahaku Cara bersumpah seperti ini hanya disebutkan dua kali dalam Alkitab, yaitu di ayat
ini dan di Kej. 47:29. Kemungkinan pelayan seniormenaruh tangannya di antara pangkal paha dekat
alat kelaminAbraham (tuannya). Sumpah seperti inimenunjukkanbahwahal yang dijanjikan dalam
sumpah tersebutmerupakanhal yang sangat pentingdanbersifat pribadi khususnyabagi orang yang
meminta sumpah.
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danmemilih seorang perempuan dari sana untukmenjadi istri bagi anakku
Isak.”

5Lalu berkatalah pelayannya, “Kalau perempuan itu tidak mau ikut den-
gan sayakenegeri ini, apakah sayaharus kembali kepadamu lalumembawa
kembali anakmu Isak ke sana?”

6 Tetapi jawab Abraham kepadanya, “Tidak! Jangan sekali-kali kamu
bawa anakku ke negeri itu! 7 TUHAN, Allah Penguasa langit, yang sudah
membawa aku dari rumah ayahku dan dari tanah kelahiranku, yang sudah
berkata dan bersumpah kepadaku bahwa Dia akan memberikan negeri
ini kepada keturunanku, Dialah yang akan mengutus malaikat-Nya untuk
menolongmu, supaya kamu dapat menemukan seorang istri bagi anakku.
8 Tetapi kalau gadis itu tidak mau ikut denganmu, maka kamu bebas dari
sumpahmu ini. Yang jelas, kamu jangan membawa anakku untuk kembali
ke sana.”

9Lalupelayan itumeletakkan tangannyadi antarapangkalpahaAbraham
dan bersumpah bahwa dia akan melakukan apa yang diminta oleh Abra-
ham.

Ribkamenjadi istri Isak
10Kemudian pelayan itu dan beberapa budak Abraham lainnya memuat

segala macam harta pada sepuluh ekor unta milik Abraham, lalu pergi ke
kota Aram-Naharaim,‡ di mana Nahor (adik Abraham) tinggal. 11 Sesudah
tiba di sana, dia menyuruh supaya unta-unta itu dibuat berlutut di dekat
mata air yang ada di luar kota. Saat itu hari sudah sore dan sudah tiba
waktunya bagi perempuan-perempuan di kota itu untuk datang ke sumur
menimba air.

12 Lalu berdoalah pelayan itu, “Ya TUHAN, Allah tuanku Abraham, aku
mohon tunjukkanlah kasih dan kesetiaan-Mu kepada tuanku Abraham
denganmembuatakuberhasilmendapatkanseorang istri bagi anaknya Isak
pada hari ini. 13 Saat ini aku berada di dekat sumur. Sebentar lagi anak-
anak perempuan penduduk kota ini akan keluar untukmenimba air. 14Aku
mohon, biarlah terjadi seperti ini: Ketika aku berkata kepada salah satu
dari mereka, ‘Berikanlah saya minum,’ dan kalau dia berkata, ‘Minumlah,
dan biarlah sayamemberiminum juga kepada unta-untamu,’ maka kiranya
dialah yangTUHANpilih untukhamba-Mu Isak. Dengandemikian aku akan
mengetahui bahwaEngkaumenunjukkan kebaikan hati-Mu kepada tuanku
Abraham.”

15 Waktu dia masih berdoa demikian, Ribka, anak Betuel— yaitu cucu
Nahor danMilka istrinya— keluar dari kota denganmembawa tempayan di
bahunya. 16Ribka sangat cantikdanmasih gadis. Dia turunke sumur itudan
mengisi tempayannya, lalu naik kembali. 17 Kemudian berlarilah pelayan
Abraham itu untukmenemuinya dan berkata, “Nak, tolong beri saya sedikit
air minum dari tempayanmu.”

18 Lalu gadis itu menjawab, “Minumlah, Tuan!” Lalu dia segera menu-
runkan tempayannya dan memberi minum kepada pelayan itu. 19 Sesudah
itu dia berkata lagi, “Biarlah saya menimba air juga untuk unta-unta Tuan,
sampai semuanyaminumdengan puas.” 20Lalu segeralah diamenuangkan
air yang ada di dalam tempayannya itu ke tempat minum unta. Kemudian

‡ 24:10 Aram-Naharaim … ‘Aram-Naharaim’ berarti ‘Aram yang ada di tengah dua sungai’. Letaknya
berada di wilayah utaraMesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Irak.
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dia berlari lagi ke mata air itu untuk menimba air lebih banyak, sehingga
semua unta itu minum sampai puas.§

21 Pelayan Abraham itu memperhatikan Ribka secara diam-diam, sambil
bertanya-tanya dalamhatinya apakah perempuan itulah yang akan TUHAN
berikan sebagai jawaban doanya. 22Sesudah semuaunta ituminumdengan
puas, pelayan itumengambil cincin emasuntukhidungyangberatnyaenam
gram dan dua gelang emas yang masing-masing beratnya kira-kira 110
gram. Dia memberikan semua itu kepada Ribka sebagai hadiah 23 sambil
berkata, “Kamu anak siapa? Apakah ada tempat di rumah keluargamu
untuk kami bisa menginap?”

24 Jawab Ribka kepadanya, “Ayah saya bernama Betuel. Kakek saya
bernama Nahor dan nenek saya bernama Milka. 25 Di rumah kami ada
tempat untuk menginap. Kami juga memiliki banyak jerami dan juga
makanan bagi unta-unta Tuan.”

26Lalu bersujudlah pelayan itu menyembah TUHAN 27dan berkata, “Ter-
pujilah TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang sudah berbaik hati dan setia
kepada tuanku! Dia sudah memimpin saya langsung ke sanak saudara
tuanku!”

28 Kemudian Ribka berlari ke rumah ibunya dan menceritakan segala
kejadian itu. 29-30 Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban.
Setelah mendengar penjelasan Ribka tentang apa yang dikatakan oleh
pelayanAbrahamitu, dan jugakarenamelihatperhiasanyangadadihidung
dan gelang pada lengan adiknya itu, maka berlarilah Laban keluar untuk
menemui pelayan Abraham yang masih berada di samping unta-unta di
dekat sumur itu. 31Lalu dia berkata, “Marilah Tuan yang diberkati TUHAN.
MengapaTuanberdiri di luar?! Akusudahmenyediakankamarpenginapan
bagimu di rumah kami dan juga tempat bagi unta-untamu.”

32 Lalu pelayan Abraham itu masuk ke dalam rumah keluarga Betuel.
Para budak Betuel menurunkan beban dari unta-unta itu dan memberikan
makanan kepada semuanya. Mereka juga mengalasi kandang-kandang
dengan jerami sebagai tempat tidur bagi unta-unta itu. Sedangkan para
budak Betuel yang lainnya menyediakan air supaya pelayan senior itu
dan semua budak Abraham yang bersamanya dapat membersihkan kaki
mereka. 33 Tetapi ketika makanan sudah siap dihidangkan di hadapan
mereka, pelayan Abraham itu tidak mau langsung makan. Dia berkata
kepada Betuel dan Laban, “Saya tidakmaumakan sebelummenyampaikan
tujuan kedatangan saya.”
Lalu Laban berkata, “Kalau begitu ceritakanlah kepada kami.”
34Maka mulailah pelayan itu bercerita, katanya, “Saya ini pelayan Abra-

ham. 35 TUHAN sudah memberkati tuanku itu sehingga dia menjadi orang
yang kaya raya. TUHAN sudah memberinya banyak kambing, domba, sapi,
unta dan keledai, perak dan emas, serta budak laki-laki dan perempuan.

36 “Dan Sara, istri tuanku itu, pada usianya yang sudah sangat tua,
sudah melahirkan seorang anak laki-laki bagi tuanku Abraham. Dan
sekarang, segala harta milik tuanku sudah diserahkannya kepada anaknya
itu. 37 Tuanku itu sudah menyuruh saya bersumpah supaya saya menaati
perintahnya. Katanya kepadaku, ‘Janganlah kamu mencari istri bagi
anakku Isak dari antara orang-orang Kanaan ini, 38melainkan kamu harus

§ 24:20 Minum dengan puas Seekor unta yang sudah beberapa hari tidak minum, bisa minum
sebanyak 50 liter air. Pelayan Abraham membawa 10 unta. Jadi tugas Ribka untuk menimba air
sampai unta-unta tersebut puas, bukanlah pekerjaan yang ringan.
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pergi ke negeri kelahiranku, yaitu kepada sanak saudaraku, danmengambil
seorang gadis dari sana untukmenjadi istri bagi anakku Isak.’

39 “Lalu saya bertanya kepadanya, ‘Bagaimana kalau perempuan itu tidak
mau ikut dengan saya ke negeri ini?’ 40 Maka dia berkata kepadaku,
‘TUHAN yang selalu aku taati sepanjang hidupku akan mengutus malaikat-
Nya untukmenolongmudanmembuat perjalananmuberhasil untukmene-
mukan seorang istri bagi anakku Isakdari kaumku sendiri, yaitu dari sanak-
saudaraku. 41 Tetapi jika kaumku sendiri tidak mengizinkan perempuan
yang kamu temui itu pulang bersamamuke sini,maka kamuakan lepas dari
sumpahmu kepadaku.’

42 “Dan ketika saya tiba di sumur tadi saya berdoa dalam hati, ‘Ya TUHAN,
Allah tuanku Abraham, jika Engkau mau, buatlah perjalananku berhasil
hari ini. 43 Sekarang saya berada di dekat sumur. Apabila seorang gadis
datang untuk menimba air, lalu saya meminta supaya dia memberi saya
minum, 44 dan kalau dia memberikan bahkan bersedia memberikan air
kepada unta-untaku, maka biarlah itu menjadi tanda bahwa dialah perem-
puan yang sudah TUHAN pilih menjadi istri bagi Isak, anak tuanku.’

45 “Selagi saya berdoa demikian dalam hati, datanglah Ribka dengan
membawa tempayan air di bahunya. Dia turun kemata air danmengambil
air. Lalu saya berkata kepadanya, ‘Tolong beri saya minum.’ 46Dan dengan
segera dia menurunkan tempayan yang ada di bahunya, dan berkata,
‘Minumlah. Saya juga akanmemberiminumuntukunta-untamu.’ Lalu saya
minum, dan dia memberi minum unta-unta itu.

47“Kemudian sayabertanya, ‘Kamuanak siapa?’ Dandiamenjawab, ‘Ayah
saya bernama Betuel. Kakek saya bernamaNahor dan nenek saya bernama
Milka.’ Lalu saya mengenakan cincin pada hidungnya dan sepasang gelang
pada lengannya.

48 “Sesudah itu saya bersujud menyembah dengan memuji TUHAN, Allah
tuanku Abraham, sebab Dia sudah membawa saya langsung ke tempat
ini, yaitu kepada sanak saudara tuanku Abraham, sehingga saya dapat
menemukan gadis ini bagi anak tuanku. 49 Jadi sekarang, tolong beritahu
saya kalau kalian bersedia menunjukkan kebaikan hati kepada tuanku,
supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan.”

50 Laban dan Betuel berkata kepadanya, “Hal ini jelas datangnya dari
TUHAN. Jadi kami berdua sudah pasti setuju. 51 Inilah Ribka! Bawalah
dia menjadi istri bagi anak tuanmu, sebagaimana yang TUHAN sudah
tunjukkan.”

52 Ketika pelayan Abraham mendengar perkataan mereka, bersujudlah
dia dan memuji TUHAN. 53 Kemudian dia mengeluarkan perhiasan emas,
perak, dan pakaian indah, dan memberikannya kepada Ribka. Dia juga
memberikan hadiah berharga kepada ibu dan saudara laki-laki Ribka.
54Sesudah itu dia dan para budak yang ikut bersamanyamakan danminum
bersama. Danmalam itumerekamenginap di sana.
Besok paginya pelayan Abraham berkata, “Izinkanlah kami pulang

kepada tuan kami Abraham.”
55 Tetapi saudara laki-laki dan ibu Ribka berkata, “Biarlah Ribka tinggal

bersama kami kira-kira sepuluh hari lagi.”
56 Lalu jawabnya kepada mereka, “TUHAN sudah membuat perjalanan

saya berhasil. Jadi tolong jangan membuat saya tinggal lebih lama lagi.
Sekarangmohon izinkan kami pulang kepada tuanku Abraham.”
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57 Jawab mereka kepadanya, “Baik. Kalau begitu kita tanyakan
bagaimanapendapatRibka.” 58Lalumerekamemanggil Ribkadanbertanya
kepadanya, “Apakah kamumau pergi bersama orang ini?”
Jawab Ribka, “Ya, sayamau.”
59Makamerekamengizinkan Ribka beserta perempuan yang sudahmer-

awat dia sejak kecil pergi bersama pelayan Abraham itu dan para budak
Abraham. 60Dan sebelum pergi, merekamemberkati Ribka dan berkata,

“Adik kami, kiranya TUHAN memberikanmu beribu-ribu bahkan
berjuta-juta anak-cucu,

dan biarlahmerekamenguasai kota-kota musuhmereka.”
61LalubangkitlahRibkabesertaperempuan-perempuanmudayangmen-

jadi budaknya. Mereka menunggangi unta-unta, lalu berangkat mengikuti
pelayanAbrahamitu. Dengandemikian, pelayanAbrahammembawaRibka
dan pergi.

62Adapun Isak baru saja kembali ke tempat tinggalnya, di bagian selatan
Kanaan dari arah mata air yang bernama Beer Lahai Roi.✡ 63 Pada suatu
sore, ketika dia keluar dari perkemahan untuk menyendiri dan sedang
berjalan-jalan di padang, dia melihat unta-unta datang dari jauh. 64Ketika
Ribka melihat Isak, dia turun dari untanya 65dan bertanya kepada pelayan
Abraham itu, “Siapakah pria yang di padang itu, yang sedang berjalan ke
arah kita?”
Lalu jawab pelayan itu, “Dialah tuanku itu.” Lalu Ribka mengambil kain

penutup kepala dan menutupi wajahnya.* 66 Pelayan itu menceritakan
kepada Isak semua yang sudah terjadi.

67 Lalu Isak membawa Ribka masuk ke dalam kemah ibunya, Sara, dan
mengambil diamenjadi istrinya. Isak sangatmencintai Ribka. Demikianlah
hatinya terhibur setelah kematian ibunya.

25
Keturunan Abraham dari Ketura

1 Abraham mengambil lagi seorang istri bernama Ketura. 2 Ketura
melahirkan enam anak laki-laki yang diberi nama Zimran, Yoksan, Medan,
Midian, Isbak dan Suah. 3 Yoksan mempunyai dua anak laki-laki bernama
SebadanDedan. KeturunanDedanmenjadi bangsaAsyur, bangsa Letus dan
bangsa Leum. 4 Anak laki-laki dari Midian adalah Efa, Efer, Henok, Abida
dan Eldaa. Semuanya itu adalah keturunan Ketura.

5 Abraham mewariskan segala kepunyaannya kepada Isak. 6 Tetapi
kepada anak-anaknya yang lain, yaitu anak-anak dari para budak perem-
puanyangdia jadikan istri, diamemberi hadiah-hadiahberharga.* Sesudah
itu dia menyuruh mereka supaya meninggalkan Isak dan pergi ke sebelah
timur.

Abrahammeninggal dunia dan dikuburkan
7-8 Abraham meninggal dunia sesudah menikmati umur panjang 175

tahun. Pada saat itulah TUHAN menempatkan dia bersama dengan nenek
✡ 24:62 Kej. 16:14 * 24:65 kain penutup kepala … Dalam budaya adat yang berlaku pada
masa itu, setiap pengantin perempuan harus mengenakan kain penutup kepala. Jadi ketika Ribka
menutupi wajahnya dengan kain tersebut, dia sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada calon
suaminya Isak, dan sekaligusmenyatakanbahwadia siapdinikahi. * 25:6 hadiah-hadiahberharga
Pastilah tujuan dari pemberian hadiah-hadiah tersebut adalah untuk menolong mereka memulai
kehidupan baru di tempat yang baru. Jadi pemberian itu kemungkinan besar termasuk hewan,
budak, perhiasan, logammulia, dll.
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moyangnya yang sudah meninggal dunia.† 9-10 Isak dan Ismael men-
guburkan bapak mereka di gua yang ada di Makpela, di sebelah timur
Hebron,‡ di ladang yang dulu sudah dibeli Abraham dari Efron, anak
orang Het yang bernama Zohar. Abraham dikuburkan di samping kuburan
Sara. 11Sesudah ituAllahmemberkati Isak sebagaimana sudahmemberkati
bapaknya. Isakmenetap di dekat sumur Beer Lahai Roi.§

Keturunan Ismael
12 Inilah daftar keturunan Ismael, anak Abraham melalui Hagar, budak

Sara, orang Mesir. 13 Ismael memiliki dua belas anak laki-laki. Nama-
nama mereka adalah Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Misma, Duma,
Masa, 15Hadad, Tema, Yetur, Nafis dan Kedma. 16 Itulah nama kedua belas
anak Ismael. Masing-masing mereka menjadi pemimpin suku. Dan setiap
kota yangmenjadi pusat suku yang dipimpin, dinamai sesuai dengan nama
mereka masing-masing. 17 Ismael hidup selama 137 tahun, lalu mening-
gal dunia. Kemudian TUHAN menempatkan dia bersama dengan nenek
moyangnya yang sudah meninggal dunia. 18 Keturunan Ismael tinggal di
sebelah timurdari keturunan Isak, yaitu di daerahHawila sampai ke daerah
Syur, ke arah Asyur, di sebelah timur Mesir. Kedua belas suku ini tinggal
berjauhan dari keturunan Isak.*

Kelahiran Esau dan Yakub
19 Inilah riwayat keluarga Isak, anak Abraham: 20Ketika Isak berumur 40

tahun, dia menikahi Ribka, anak Betuel, adik perempuan Laban. Mereka
adalah orang Aram dari Padan Aram.† 21 Tetapi Ribka mandul. Maka
berdoalah Isak kepada TUHAN, dan TUHAN menjawab doanya sehingga
istrinya mengandung. 22Ternyata Ribka mengandung anak kembar. Tetapi
kedua anaknya itu saling bertentangandi dalamkandungannya. Lalu Ribka
berdoa meminta petunjuk kepada TUHAN, “ Ya TUHAN, mengapa hal ini
terjadi kepada saya?”

23Lalu TUHAN berkata kepadanya,
“Dua anak laki-laki ada di dalam kandunganmu,
keturunanmereka akanmenjadi nenekmoyangdari duabangsa yangbesar

yang saling bermusuhan.
Yangmuda akan lebih kuat.

Yang tua akanmenjadi pelayannya.”
24Waktunya tiba, Ribka melahirkan dua anak kembar itu. 25 Anak yang

pertama berwarna merah, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu.
Maka mereka menamai dia Esau.‡ 26 Dan waktu anak yang kedua lahir,
tangannyamemegang tumit kakaknya. Makamerekamenamai dia Yakub.§
Pada waktu kelahiranmereka, Isak berumur 60 tahun.

Esaumenjual hak kesulungannya
† 25:7-8 TUHAN menempatkan dia … Secara harfiah, ‘dia dikumpulkan kepada para nenek
moyangnya’. Tentu Pribadi yang ‘mengumpulkan’ adalah Allah. Lihat catatan di Kej. 37:35 tentang
Syeol. ‡ 25:9-10 Hebron Secara harfiah, ‘Mamre’. Lihat catatan di Kej. 23:17. § 25:11 Arti dari
nama sumur itu dijelaskan di Kej. 16:14, yaitu ‘Mata air TUHAN yang hidup yangmemperhatikanku’.
* 25:18 tinggal berjauhan … Kalimat terakhir di ayat ini bisa juga diartikan, “Kedua belas suku ini
selalu bermusuhan dengan para keturunan Isak.”Bandingkan dengan Kej. 16:12. † 25:20 Padan
Aram Padam Aram terletak di wilayah utara Mesopotamia, di bagian yang sekarang di negara Suria
bagian utara atau Turki bagian selatan. ‡ 25:25 Esau Dalam bahasa Ibrani bunyi ucapan nama
‘Esau’hampir samadengankata yangberarti ‘banyakbulu’. Namayang lainuntukEsauadalahEdom,
yang berarti ‘merah’. § 25:26 Yakub Nama ‘Yakub’ berarti ‘memegang tumit’. Tetapi nama itu bisa
dimengerti sebagai kiasan yang artinya ‘orang licik’ atau ‘penipu’.
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27 Sesudah kedua anak itu menjadi dewasa, Esau menjadi seorang yang
pandai berburu dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub menjadi
seorang yang tenang dan suka tinggal di perkemahan. 28 Karena itu Isak
lebih sayang kepada Esau karena dia sukamakan daging hasil buruan Esau,
sementara Ribka lebih sayang kepada Yakub.

29 Suatu hari ketika Yakub sedang memasak sup kacang merah, Esau
pulang berburu dari padang dalam keadaan sangat lapar. 30 Lalu Esau
berkata kepada Yakub, “Aku sangat lapar! Berilah aku sebagian sup kacang
merah itu.” Karena itulah Esau diberi nama julukan ‘Edom’, yang berarti
‘merah’.

31 Jawab Yakub kepada Esau, “Baiklah, tetapi kamu harus menukarnya
dengan hak kesulunganmu.”

32 Esau berkata, “Aku hampir mati! Apalah gunanya hak kesulungan itu
bagiku?!”

33 Jawab Yakub, “Bersumpahlah terlebih dahulu bahwa kamu akan
menukarkan hak kesulunganmu kepadaku.” Lalu Esau bersumpah untuk
menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub. 34Kemudian Yakub mem-
berikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Esau makan dan
minum, lalupergi. DemikianlahEsau tidakmenghargaihakkesulungannya.

26
Isakmembohongi Raja Abimelek

1 Beberapa waktu kemudian terjadilah bencana kelaparan di negeri itu,
seperti yang pernah terjadi di zaman Abraham.✡ Karena itu Isak pergi ke
Gerar, yaitu wilayah kekuasaan Abimelek, raja orang Filistin. 2 TUHAN
menampakkan diri kepada Isak dan berkata, “Jangan pergi ke Mesir! Teta-
plah di negeri yang Aku tunjukkan kepadamu. 3 Tinggallah di negeri itu
sebagai pendatang, maka Aku akan menyertai dan memberkatimu. Aku
akan memberikan seluruh wilayah Kanaan* kepadamu dan kepada ketu-
runanmu. Aku akan menepati perjanjian-Ku dengan ayahmu Abraham.
4Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak, seperti
banyaknya bintang di langit. Aku akan memberikan seluruh wilayah ini
kepada mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di
bumi. 5Akumelakukan ini karenaduluayahmuAbrahamselalu taat kepada
semua perkataan-Ku, petunjuk-Ku, perintah-Ku, ketetapan-Ku, dan hukum-
Ku.”

6Maka tinggallah Isak di Gerar. 7Adapun Ribka sangat cantik. Karena itu
ketika para laki-laki di Gerar bertanya tentang Ribka, dia selalu menjawab,
“Dia adalah adikku.” Isak takut untuk menjawab, “Itu istri saya,” karena
dia berpikir, “Bisa saja di antara mereka ada yang berencana membunuh
aku demi mendapatkan Ribka.” 8 Suatu hari, sesudah Isak tinggal beberapa
lamadi sana, Abimelekmelihat-lihat dari jendela istananya, dandia terkejut
melihat Isak sedang memeluk dan meraba-raba Ribka. 9 Lalu Abimelek
memanggil Isak dan berkata, “Sekarang saya tahu bahwa dia ini adalah
istrimu! Lalu kenapa kamu berkata bahwa dia adikmu?”
Jawab Isak, “Saya berkata seperti itu karena pikirku, ‘Kalau saya berkata

bahwa Ribka adalah istriku, pasti saya akan dibunuh demi mendapatkan-
nya.’ ”

✡ 26:1 Kej. 12:10-11 * 26:3 Kanaan Secara harfiah, ‘memberikan semuawilayah-wilayah ini’. TSI
menambahkan nama ‘Kanaan’ agar jelas.
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10 Lalu Abimelek berkata, “Seharusnya kamu tidak melakukan hal ini
kepada kami! Bisa saja terjadi bahwa salah seorang dari antara kami
meniduri istrimu, maka kamulah yang menyebabkan seluruh bangsa kami
bersalah atas dosa besar!” 11 Kemudian Abimelek memberi peringatan
kepada rakyatnya, “Siapa pun yang mengganggu orang ini atau istrinya
akan dihukummati!”

Orang Filistin bertengkar dengan Isak tentang sumur
12 Isakmenanam gandumdi negeri itu, dan dalam tahun itu juga diamen-

dapat hasil panen seratus kali lipat, karena TUHAN sangat memberkatinya.
13Harta Isak semakin bertambah banyak sehingga dia menjadi kaya raya.
14Lalu orang-orang Filistin menjadi iri hati kepadanya karena dia memiliki
banyak ternak, termasuk sapi, domba, kambing, dan juga memiliki banyak
budak. 15Karena itu, orang-orang Filistinmenutup semua sumur yang dulu
sudah digali oleh para budak Abraham. Merekamenutup sumur itu dengan
tanah.

16 Dan akhirnya Abimelek berkata kepada Isak, “Pergilah kamu be-
serta seluruh budakmu dari kerajaan saya, karena kekuatanmu dan
masyarakatmu sudah terlalu besar dibanding kami yang adalah penduduk
asli tempat ini.” 17 Maka Isak, semua budaknya, dan segala miliknya
pindah dari tempat itu. Mereka pergi dan berkemah di lembah Gerar lalu
menetap di sana. 18 Ada beberapa sumur di tempat itu yang dulu digali
oleh para budak Abraham, tetapi sesudah Abraham meninggal sumur-
sumur tersebut ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Jadi sesudah
kembali ke sana, para budaknya menggali kembali sumur-sumur itu. Isak
menamaimasing-masing sumur itu seperti namayang sudahdiberikanoleh
bapaknya dahulu.

19Budak-budak Isak juga menggali sebuah sumur lain di lembah itu, dan
mereka menemukan mata air yang berbual-bual. 20 Tetapi penduduk yang
tinggal dan menggembalakan domba di lembah Gerar bertengkar dengan
gembala yang mengawasi kawanan domba dan sapi milik Isak. Mereka
berkata, “Air ini milik kami!” Lalu Isak menamai sumur itu Esek, yang
berarti ‘sengketa’, karenadi tempat itu orang-orangbertengkardenganpara
gembalanya.

21 Kemudian para budak Isak menggali sumur yang lain lagi, tetapi lagi-
lagi terjadi pertengkaran tentang siapa pemilik sumur itu. Karena itu, Isak
menamai sumur itu Sitna, yang berarti ‘permusuhan’. 22 Mereka pindah
dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi kali ini pertengkaran tidak
terjadi. Isakmenamai sumur itu Rehobot, yang berarti ‘tempat luas’, karena
katanya, “TUHANsudahmemberikankebebasankepadakamiuntuk tinggal
di daerah ini, dan kami akanmakmur di sini.”

23 Dari situ Isak pergi ke Bersyeba. 24 Pada malam pertama di situ,
TUHANmenampakkan diri dan berkata kepadanya, “Akulah Allah ayahmu
Abraham. Janganlah takut, Aku menyertaimu. Sesuai janji-Ku kepada
hamba-KuAbraham, Aku akanmemberkatimu danmemberimu keturunan
yang banyak.” 25Lalu Isak mendirikan mezbah danmenyembah TUHAN di
tempat itu. Dia juga mendirikan perkemahan di situ, dan para budaknya
menggali sumur.

Isakmembuat perjanjian damai dengan Raja Abimelek
26 Sementara mereka tinggal di situ, Raja Abimelek datang dari Gerar,

bersama Ahuzat penasihatnya dan juga Pikol panglima tentaranya. 27 Isak
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berkata kepada mereka, “Kenapa kalian menemui saya? Bukankah se-
belumnya kalianmembenci danmengusir saya dari daerah kalian?”

28 Salah satu dari mereka menjawab, “Sudah nyata bagi kami bahwa
TUHANmenyertaimu. Jadi kami pikir bahwa sebaiknya kita membuat per-
janjiandamai di antarakita. 29Berjanjilahkepadakamibahwaengkau tidak
akan berbuat jahat kepada kami, sama seperti kami belum pernah berbuat
jahat kepada kalian dan selalu berbuat baik kepada kalian. Waktu itu,
daripadakita berselisih sayamenyuruhkalianmeninggalkanwilayahkami,
lalu kita berpisah dengan damai. Dan lihatlah betapa luar biasa TUHAN
sudah memberkati kalian!” 30 Lalu Isak membuat pesta makan dengan
mereka, dan mereka semua makan dan minum. 31Keesokan harinya pagi-
pagi sekali Abimelekdan Isakmengesahkanperjanjiandamaidengan saling
bersumpah. Sesudah itu Abimelek pamit pulang, dan Isak mengucapkan
selamat jalan untukmereka.

32Pada hari itu juga para budak Isak datangmemberitahukan kepadanya
tentang sumur yang sudah selesai mereka gali. Mereka berkata, “Kami
sudah menemukan air!” 33 Maka Isak menamai sumur itu Syeba, yang
artinya ‘sumpah’. Sampai saat ini kota itudinamakanBersyeba, yangberarti
‘sumur sumpah’.

Esaumenikahi dua perempuan asing
34 Ketika Esau berumur empat puluh tahun, dia menikah dengan dua

perempuan dari suku Het, yaitu Yudit anak Beeri, dan Basemat anak Elon.
35Kedua istri Esau itu menimbulkan kepedihan hati bagi Isak dan Ribka.

27
Isakmemberkati Yakub

1 Ketika Isak sudah tua dan tidak bisa melihat lagi, dia memanggil Esau,
anaknya yang sulung, dan berkata, “Anakku!”
Jawab Esau, “Ya, Ayah!”
2Lalu Isak berkata, “Aku sudah tua, dan hari kematianku sudah semakin

dekat. 3 Ambillah panahmu beserta tabung anak panahnya lalu pergilah
berburu binatang di padang. 4 Masaklah daging hasil buruan itu dengan
enak, seperti yang aku sukai. Lalubawalahke sini untuk akumakan, supaya
aku bisa memberkati kamu sebelum akumati.”

5 Ribka mendengar Isak berbicara kepada Esau. Maka ketika Esau pergi
berburu, 6berkatalah Ribka kepada Yakub, “Aku sudahmendengar ayahmu
bicara kepada Esau. 7 Ayah menyuruh kakakmu, ‘Pergilah berburu, lalu
masaklah daging buruanmu bagiku. Sesudah aku memakannya, aku akan
memberikan berkat dari TUHAN kepadamu* sebelum aku mati.’ 8Anakku,
sekarang lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. 9 Pergilah
dan pilihlah dua ekor kambing terbaik dari kawanan ternak. Bawalah ke
sini agar aku dapat memasak dagingnya sebagaimana kesukaan ayahmu.
10 Sesudah itu bawalah makanan itu kepada ayahmu untuk dimakannya,
supaya ayahmumemberkatimu sebelum diameninggal.”

11 Jawab Yakub, “Ibu, tubuh Esau berbulu, sedangkan aku tidak.
12 Bagaimana nanti kalau ayah merabaku?! Dia pasti akan segera tahu

* 27:7 berkat dari TUHAN kepadamu Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, ‘di hadapan TUHAN’.
Ribka memberi kita informasi yang tersirat dalam perkataan Isak kepada Esau. Dari perkataan dan
perbuatan Ribka kita belajar bahwa berkat terakhir seorang bapak kepada anak sulungnya sangat
istimewa dalam budayamereka, dan lebih lagi karena Isak akanmenurunkan berkat dari Abraham.
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bahwa aku bukanlah Esau dan juga tahu bahwa aku sedang berusaha
menipunya. Jadi akupasti tidakakandiberkati olehayah,malah sebaliknya,
aku akan dikutuk.”

13 Jawab Ribka, “Bila terjadi demikian, biar ibumu ini yang menanggung
kutukan dari ayahmu. Sekarang dengarkanlah perkataanku! Pergi dan
ambillah kedua anak kambing itu, dan segera bawalah ke sini.”

14Yakubmengikuti sesuai perintah ibunya. Dia pergi dan kembali dengan
membawa anak kambing itu. Lalu ibunya menyiapkan hidangan yang
sangat enak dan disukai Isak. 15 Sesudah itu Ribka mengambil pakaian
Esau yang sangat bagus yang disimpan di rumahnya, dan memberikannya
kepada Yakub untuk dipakai. 16 Dia juga menutupi lengan Yakub den-
gan kulit kambing muda, dan juga bagian lehernya yang tidak berbulu.
17 Kemudian dia memberikan masakan daging yang lezat serta roti yang
baru dibakar kepadanya, 18 dan Yakub menghadap bapaknya dan berkata,
“Ayah, ini aku.”
Tanya Isak, “Kamu siapa, Esau atau Yakub?”
19 Jawab Yakub, “Aku Esau, anak sulungmu. Aku sudahmelakukan semua

yang Ayahminta. Duduklah dan nikmatilah daging buruan yang sudah aku
masak ini, supaya Ayah dapat memberkatiku.”

20 Isak bertanya lagi pada Yakub, “Bagaimana mungkin secepat itu kamu
bisa mendapatkannya, anakku?”
Jawab Yakub, “Karena TUHAN Allah yang Ayah sembah, sudah meno-

longku.”
21Kemudian Isak berkata kepada Yakub, “Mendekatlah supaya ayah bisa

memegangmuuntukmemastikanbahwakamubenar-benarEsau.” 22Yakub
mendekat dan Isak merabanya sambil berkata, “Suaramu seperti suara
Yakub, tetapi lenganmu berbulu seperti lengan Esau.” 23 Isak tidak tahu
bahwasebenarnyayangdia sentuhadalahYakubkarena lengannyaberbulu
seperti Esau. Sebelummemberkati Yakub, 24 Isak bertanya lagi, “Apa benar
kamu Esau?”
Yakubmenjawab, “Iya, benar aku Esau.”
25 Lalu berkatalah Isak, “Dekatkanlah makanan itu agar ayah dapat

memakannya lalu memberkatimu.” Yakub mendekatkan makanan itu dan
Isak memakannya. Lalu Yakub membawa anggur dan Isak meminum
anggur itu juga. 26Kemudian Isak berkata kepadanya, “Anakku, mendekat-
lah dan ciumlah aku.” 27Maka Yakubmendekat danmencium bapaknya.
Ketika Isak mencium bau pakaian Esau yang dikenakan Yakub, dia mem-

berkati Yakub dengan berkata,
“Bau anakku ini bagaikan bau padang

yang sudah diberkati TUHAN.
28 Semoga Allahmemberikan kepadamu embun dari langit,

danmembuat ladang-ladangmu subur!
Semoga Diamemberikan kepadamu hasil panen

dan anggur berlimpah-limpah!
29 Semoga banyak orang akanmelayanimu,

dan bangsa-bangsa berlutut di hadapanmu.
Semoga kamu berkuasa atas saudara-saudaramu,

dan biarlah anak-anak ibumu bersujud di hadapanmu.
Terkutuklahmereka yangmengutukmu

dan diberkatilahmereka yangmemberkatimu!”
Esaumemohon supaya diberkati
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30 Segera sesudah Isak memberkati Yakub, dan Yakub baru saja mening-
galkan bapaknya, tibalah Esau dengan membawa hasil buruannya. 31Esau
memasak daging hasil buruannya dengan enak dan membawa kepada
bapaknya sambil berkata, “Ayah, duduklah dan makanlah makanan yang
sudah aku siapkan supaya Ayah bisa memberkatiku.”

32Bertanyalah Isak “Kamu ini siapa?”
Jawab Esau, “Akulah Esau, anak sulung Ayah.”
33 Isak sangat terkejut dan dengan gemetar dia bertanya, “Lalu siapakah

yang sudah pergi berburu dan membawa makanan kepadaku sebelum
kamudatang? Aku sudahmemakan semuanya, dan juga sudahmemberkati
dia dengan berkat yang tidak bisa diambil kembali!”

34 Mendengar hal itu Esau sakit hati dan menangis dengan suara yang
keras. Esau punmemohon, “Ayah, berkatilah aku juga!”

35 Tetapi Isak menjawab, “Adikmu sudah menipuku dan mengambil
berkatmu.”

36 Berkatalah Esau, “Pantas saja namanya Yakub!† Dia sudah dua kali
menipuku. Pertama, dia merampas hakku sebagai anak sulung. Dan
sekarang ini lagi, dia merampas hakku untuk mendapatkan berkat.” Lalu
bertanyalah Esau kepada bapaknya, “Apakah Ayah tidak ada berkat lain
untukku?”

37 Isak menjawab, “Sesungguhnya aku sudah memberi dia kuasa atas
kamu dan semua sanak saudaranya sebagai hamba-hambanya, dan semua
hasil panen serta anggur menjadi miliknya. Tidak ada lagi yang ayah bisa
berikan kepadamu, anakku!”

38Esau bertanya lagi kepada bapaknya, “Hanya berkat itu yang ada pada
Ayah? Berkatilah aku juga, Ayah!” Lalu Esau meratap dengan suara yang
keras.

39 Isakmenjawab,
“Kamu akan hidup di tempat yang tidak subur

dan tidak akan ada embun yang jatuh dari langit.
40Kamu akan hidup dari pedangmu

dan kamu akanmenjadi hamba adikmu.
Tetapi kalau kamumemberontakmelawannya,

kamu akan bebas dari kuasanya.”
Esau berencanamembunuh Yakub

41 Maka Esau membenci Yakub karena bapaknya sudah memberikan
berkat kepadanya. Dalam hatinya dia berkata, “Tidak lama lagi ayah
akan meninggal. Maka nanti sesudah selesai acara berduka, aku akan
membunuh Yakub!” 42Ketika mengetahui rencana Esau, Ribka memanggil
Yakubdanberkata, “Dengarkanlah, kakakmuEsauberniat untukmembalas
dendam dan membunuhmu. 43 Anakku, dengarkanlah apa yang ibu sam-
paikan: Selamatkanlah dirimu dan segera pergilah ke saudaraku Laban
di Haran. 44 Tinggallah di sana untuk sementara waktu sampai kakakmu
tidak lagimarahkepadamu 45dansudahmelupakanapayangkamulakukan
kepadanya. Nanti, ibu akan mengutus seseorang untuk memanggil dan
membawa kamu pulang. Ibu tidak ingin kehilangan kedua anak ibu pada
hari yang sama.”

46 Lalu berkatalah Ribka kepada Isak, “Aku benci hidup karena perem-
puan Het semacam istri-istri Esau ini. Aku sangat tidak setuju kalau
† 27:36 Yakub Nama ‘Yakub’ berarti ‘memegang tumitnya’. Tetapi nama itu bisa dimengerti sebagai
kiasan yang berarti ‘orang licik’ atau ‘penipu’.
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nantinya Yakub menikahi salah seorang dari daerah ini seperti mereka.
Daripada itu terjadi, lebih baik akumati saja!”

28
Isakmenyuruh Yakub pergi ke Padan Aram

1Lalu Isakmemanggil Yakubdanmemberkatinya. Sesudah itudiaberkata
kepadanya, “Kamu tidak boleh menikah dengan perempuan Kanaan.
2 Pergilah segera ke rumah kakekmu Betuel, ayah dari ibumu, di Padan
Aram, dan menikahlah dengan salah seorang anak perempuan pamanmu
Laban. 3 Biarlah Allah Yang Mahakuasa memberkatimu dan memberimu
keturunan yang banyak, sehingga suatu hari nanti kamu menjadi nenek
moyang dari banyak bangsa. 4 Semoga TUHANmemberkatimu dan seluruh
keturunanmu sesuai berkat yang sudah diberikan-Nya kepada Abraham,
supaya kamumemiliki tanah yang sudahdijanjikan-Nya kepadaAbraham,✡
yaitu tanah di mana kita hidup sekarang sebagai pendatang.”

5Demikianlah Isakmelepas Yakub pergi ke PadanAram, ke rumahLaban,
anak Betuel, orang Aram itu. Laban adalah saudara Ribka ibu Yakub dan
Esau.

6 Esau mengetahui bahwa bapaknya sudah memberkati Yakub dan
menyuruhnya ke Padan Aram untuk mencari seorang istri di sana. Pada
waktu yang sama dia juga mendengar bahwa bapaknya sudah melarang
Yakubmenikah dengan perempuanKanaan, 7dan juga bahwaYakubmenu-
ruti perintah ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan Aram. 8 Maka Esau
baru sadar bahwa sebenarnya bapaknya tidak suka dengan perempuan
Kanaan. 9Karena itu Esau pergi kepada Ismael, anak Abraham dari Hagar,
danmenikahi anaknya yang bernamaMahalat. Demikianlah Esaumemiliki
istri yang baru selain istri-istrinya yang lain. Mahalat adalah adik Nebayot.

Yakub bermimpi di Betel
10Yakubmeninggalkan Bersyeba dan pergi ke Haran. 11Karenamatahari

sudah terbenam, Yakub memutuskan untuk bermalam di suatu tempat.
Lalu diamengambil sebuah batu besar untuk dijadikan bantal kepala untuk
tidur. 12 Saat dia tertidur, dia bermimpi ada sebuah tangga. Bagian bawah
tangga ituberpijakpadabumidanujungnya sampai ke langit. Paramalaikat
berjalan turun naik tangga itu.

13 Lalu TUHAN berdiri di atas tanah di samping Yakub dan berkata,
“Akulah TUHAN, Allah kakekmu Abraham, dan Allah ayahmu Isak. Tanah
di mana kamu sedang tidur akan Aku berikan kepadamu dan kepada
seluruh keturunanmu. 14 Jumlah keturunanmu akan seperti debu di atas
permukaan bumi, dan mereka akan tersebar dari arah timur sampai ke
barat, dan dari utara sampai ke selatan. Semua suku bangsa akan diberkati
melalui kamu dan keturunanmu. 15 Aku menyertaimu, dan akan men-
jagamu ke mana pun kamu pergi, dan Aku akan menuntunmu kembali ke
tanah ini. Aku tidak akan meninggalkanmu dan Aku akan menepati janji-
Ku.”

16Lalu Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata, “Pasti TUHAN berada
di tempat ini, danaku tidakmengetahuinya.” 17Kemudiandiamenjadi takut
dan berkata, “Tempat ini sangat mengagumkan! Ini pasti rumah Allah, dan
tempat ini adalah jalanmasuk ke surga!”
✡ 28:4 Kej. 17:8
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18Makapagi-pagibenardiabangundanmendirikanbatuyangdipakainya
itu sebagai batu peringatan. Dia menuangkan minyak di atas batu terse-
but untuk menandakan bahwa batu tersebut dikhususkan untuk TUHAN.
19Yakubmenamai tempat itu Betel,* sedangkan dulu bernama Lus.

20 Lalu Yakub berjanji dan berkata, “Kalau Allah menyertai dan men-
jagaku dalam perjalanan yang sedang aku tempuh ini, dan menyediakan
makanan untuk aku makan dan pakaian untuk aku pakai, 21 sehingga aku
dapat kembali ke rumah ayahku dengan selamat, maka Engkau TUHAN
akanmenjadi Allahku. 22Batu yang sudah aku tegakkan sebagai peringatan
akan menjadi tempat untuk menyembah Engkau. Dan aku akan mem-
berikan kepada-Mu sepersepuluh dari segala sesuatu yang sudah Engkau
berikan kepadaku.”

29
Yakub tiba di rumah pamannya

1KemudianYakubmeneruskanperjalanannyahingga tibadi tanahorang-
orang di sebelah timur Kanaan. 2 Dari jauh dia melihat sebuah sumur
dengan tiga kawanan domba sedang berbaring di dekatnya. Dari sumur
itulah domba-domba akan diberi minum. Tetapi pada saat itu sumur
tersebut tertutup dengan sebuah batu besar. 3 Sudah menjadi kebiasaan di
sanauntukmenunggu sampai semuagembala dankawanandombamereka
terkumpul, barulah batu besar itu digulingkan ke samping, lalu kawanan
domba diberiminum. Kemudian sumur ditutup kembali dengan batu besar
itu. 4Yakubmendekati para gembala yangadadi situ danberkata, “Saudara-
saudara, dari manakah kalian ini?”
Jawabmereka, “Kami dari Haran.”
5 Kemudian Yakub bertanya lagi, “Apakah kalian mengenal Laban, cucu

Nahor?”
Jawabmereka, “Ya, kamimengenal dia.”
6Lalu kata Yakub, “Bagaimana kabarnya?”
Jawab mereka, “Dia baik-baik saja. Lihatlah, itu anaknya yang bernama

Rahel. Dia sedang datang ke sini dengan domba-dombamilik bapaknya.”
7Lalu Yakub berkata, “Baiklah, tetapi hari masih siang. Belum waktunya

untuk mengumpulkan domba-domba untuk dimasukkan ke dalam kan-
dang. Sebaiknya domba-domba ini diberi minum dan kemudian digiring
kembali ke padang supaya bisa melanjutkanmakan rumput.”

8 Tetapi jawab mereka, “Tidak bisa! Sesudah semua kawanan domba
berkumpul di sini, barulah kami dapatmenggulingkanbatu penutup sumur
itu danmemberi minum kepada domba-domba kami.”

9 Ketika Yakub masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba di tempat itu
sambil menggiring domba-domba milik bapaknya. 10Begitu Yakub melihat
sepupunya Rahel— yaitu anak dari pamannya Laban, saudara ibunya— dia
menggulingkan batu penutup sumur itu. Kemudian dia memberi minum
kepada domba-dombamilik pamannya. 11Lalu Yakubmencium pipi kanan
dan kiri Rahel sambilmenangis dengan suara yang keras, karena dia sangat
senang. 12YakubmenceritakankepadaRahelbahwamerekaadalah sepupu,
karena Laban adalah saudara ibunya, Ribka. Mendengar hal itu, Rahel
berlari pulang untukmemberitahukan kepada bapaknya.

13 Begitu Laban mendengar kedatangan Yakub, dia langsung lari men-
emuinya, kemudian memeluk dan mencium pipi kanan dan kiri Yakub.

* 28:19 Betel Dalam bahasa Ibrani, Betel berarti ‘rumah Allah’. Lihat ayat 17.
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Laban membawa Yakub ke dalam rumahnya, dan Yakub menceritakan
semua hal yang sudah terjadi padanya. 14 Lalu kata Laban kepadanya,
“Memang benar, kamu adalah keponakanku.”
Maka Yakub tinggal di rumah Laban selama sebulan penuh.
Yakubmenikah dengan Lea dan Rahel

15 Kemudian Laban berkata kepada Yakub, “Tidak pantas kamu bekerja
untukku tanpa gaji hanya karena kita masih keluarga. Katakanlah berapa
gaji yang kamu inginkan.”

16Labanmempunyai dua anak perempuan, yaitu Lea dan adiknya Rahel.
17Mata Lea sayu, sedangkan Rahel memiliki bentuk tubuh yang indah dan
berparas cantik. 18 Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Karena itu
dia berkata, “Aku bersedia bekerja padamu selama tujuh tahun. Sebagai
bayarannya izinkanlah akumenikah dengan Rahel.”

19 Jawab Laban, “Lebih baik aku berikan Rahel kepadamu daripada
kepada orang lain! Tinggallah di sini bersama aku.”

20Maka Yakub pun bekerja selama tujuh tahun agar dia dapat menikah
dengan Rahel. Bagi Yakub, tujuh tahun seperti hanya beberapa hari saja,
karena dia sangatmencintai Rahel. 21Sesudah tujuh tahun berlalu, berkata-
lah Yakub kepada Laban, “Masa kerjaku selama tujuh tahun sudahberakhir.
Sekarang izinkanlah akumenikah dengan Rahel.”

22Maka Labanmengundang semua orang di tempat itu, danmengadakan
pesta pernikahan yang besar. 23 Tetapi malam itu, Laban membawa
anaknya Lea kepada Yakub, dan Yakub berhubungan intim dengannya.
24 Laban memberikan juga seorang budak perempuan bernama Zilpa
kepada anaknya Lea untuk bekerja sebagai budaknya.

25 Keesokan paginya, Yakub baru menyadari bahwa yang bersama dia
malam itu adalah Lea. Maka berkatalah Yakub kepada Laban, “Kenapa
memperlakukan aku seperti ini?! Aku bekerja tujuh tahun demi mendap-
atkan Rahel! Tetapi kenapa kamumenipu aku?!”

26 Jawab Laban, “Dalam adat kami, seorang adik perempuan tidak boleh
menikah mendahului kakaknya. 27 Jalanilah dulu perayaan pernikahan
untukLea selama satuminggu, lalu akuakanmemberikanRahel kepadamu.
Tetapi kamuharus berjanji untukbekerja untukku selama tujuh tahun lagi.”

28Yakubmemenuhi permintaan Laban danmenjalani perayaan pernika-
han untuk Lea selama satu minggu. Kemudian Laban memberikan Rahel
juga kepada Yakub untuk diperistri. 29 Laban memberikan juga budak
perempuan bernama Bilha kepada Rahel untuk bekerja sebagai budaknya.
30 Jadi Yakub jugaberhubungan intimdenganRahel, dandia lebihmencintai
Rahel daripada Lea. Demikianlah Yakub masih tinggal dan bekerja untuk
Laban selama tujuh tahun lagi.

Anak-anak Yakub dari Lea dan Rahel
31 TUHAN tahu bahwa Yakub tidak mencintai Lea, maka TUHAN men-

gizinkan Lea hamil, sedangkan Rahel tetap mandul. 32 Lea melahirkan
seorang laki-laki dan menamainya Ruben,* karena dia berkata, “TUHAN
sudah melihat penderitaanku. Maka sekarang suamiku pasti mencintai
aku.” 33Kemudian Lea hamil lagi, dan ketika dia melahirkan seorang anak
laki-laki dia berkata, “TUHAN sudah mendengar bahwa aku tidak dicintai.
Karena itu TUHAN memberikan lagi seorang anak kepadaku.” Maka dia

* 29:32 RubenArti namaRubenadalah ‘Lihatlah, seoranganak laki-laki.’ Tetapi dalambahasa Ibrani
ada juga kemiripan bunyi dengan ucapan yang berarti ‘Lihatlah penderitaanku’.
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menamai anak itu Simeon.† 34Kemudian Lea kembali hamil lagi, dan ketika
dia melahirkan seorang anak laki-laki dia berkata, “Sekarang suamiku
pasti semakin erat kepadaku karena bagi dia aku sudah melahirkan tiga
orang anak laki-laki.” Karena itu dia menamai anak itu Lewi.‡ 35 Dan Lea
kembali hamil lagi, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Kali ini
dia berkata, “Aku memuji TUHAN!” Karena itu dia menamai anaknya itu
Yehuda.§ Sesudah itu Lea berhenti melahirkan.

30
1 Ketika Rahel menyadari bahwa ternyata dirinya mandul, maka dia

merasa iri kepada kakaknya Lea. Lalu dia berkata kepada Yakub, “Berikan-
lah aku anak! Kalau tidak, lebih baik akumati saja!”

2 Mendengar hal ini Yakub menjadi sangat marah dan berkata, “Me-
mangnya aku ini Allah?! Dialah yang sudahmembuat kamumandul! Bukan
aku!”

3 Jawab Rahel, “Inilah budakku, Bilha! Ambillah dia dan bersetubuhlah
dengannya, supayadiamelahirkan seorang anak yangnantinya kita anggap
sebagai anak kita.” 4 Yakub pun setuju, dan Rahel memberikan budaknya
Bilha kepada suaminya sebagai istri, dan Yakub bersetubuh dengan Bilha.
5LaluBilhamengandungdanmelahirkan seoranganak laki-laki bagi Yakub.
6Maka berkatalah Rahel, “Allah sudah membenarkan aku dan mendengar
permohonanku. Dia sudah memberikan kepadaku seorang anak laki-laki!”
Itulah sebabnya dia menamai anak itu Dan.* 7 Lalu Bilha hamil lagi dan
melahirkan anak laki-lakinya yang kedua. 8Maka berkatalah Rahel, “Aku
sudah berjuang untukmelawan kakakku, dan pada akhirnya akumenang.”
Itulah sebabnya dia menamai anak itu Naftali.†

9 Pada waktu Lea menyadari bahwa dia sudah lama tidak hamil lagi, dia
memberi budaknya Zilpa kepada suaminya untuk diperistri. 10 Lalu Zilpa
hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 11 Lea berkata,
“Aku sungguh beruntung.” Maka dia menamai anak itu Gad.‡ 12 Sesudah
itu Zilpa melahirkan lagi seorang anak laki-laki. 13 Lea berkata, “Betapa
bahagianya aku. Perempuan-perempuan akan mengatakan bahwa aku
bahagia.” Oleh karena itu dia menamai anak itu Asyer.§

14 Pada musim panen gandum, Ruben berjalan-jalan dan menemukan
tanaman mandragora* di ladang dan membawanya kepada ibunya, Lea.
Kemudian Rahel berkata kepada Lea, “Apakah aku boleh minta beberapa
akarmandragora yangdibawaoleh anakmu?” 15 JawabLea, “Apakahbelum
cukup kamu mengambil suamiku? Sekarang kamu masih berani untuk
minta akar mandragora yang dibawakan anakku untuk aku?!”
Jawab Rahel, “Kalau begitu, sebagai gantinya, biarlah malam ini Yakub

tidur denganmu, dan berikanlah akar mandragora yang dibawakan
anakmu itu kepadaku.”

16Pada petang hari ketika Yakub pulang dari ladang, Lea menyambutnya
dan berkata, “Malam ini kamu harus tidur denganku, karena aku sudah
† 29:33 Simeon Arti nama Simeon adalah ‘Dia (TUHAN) yang mendengar.’ ‡ 29:34 Lewi Arti
nama Lewi adalah ‘memeluk/erat.’ § 29:35 Yehuda Arti nama Yehuda adalah ‘Dia (TUHAN) akan
dipuji.’ * 30:6 Dan Arti nama Dan adalah ‘Dia (TUHAN) membenarkan’, atau ‘dia mengadili’.
† 30:8 Naftali Arti nama Naftali adalah ‘perjuanganku’. ‡ 30:11 Gad Arti nama Gad adalah
‘beruntung’ atau ‘mujur’. § 30:13 Asyer Arti namaAsyer adalah ‘bahagia’. * 30:14 mandragora
Mandragora disebut ‘dudaim’ dalam bahasa Ibrani. Tanaman ini beracun, tetapi akarnya dipercaya
bisa menyembuhkan kemandulan dan dapat diolahmenjadi ramuan pembangkit birahi.
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memberikan akar mandragora kepada Rahel sebagai bayarannya.” Maka
malam itu, Yakub berhubungan intim dengan Lea. 17Allah menjawab doa
Lea, dia hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub.
18 Maka Lea berkata, “Allah sudah memberi upah kepadaku karena aku
sudahmemberikan budakku kepada suamiku.” Itulah sebabnya Leamena-
mai anak itu Isakar.† 19 Lalu Lea mengandung lagi dan melahirkan anak
laki-laki yang keenam bagi Yakub. 20 Kemudian Lea berkata, “Allah sudah
memberi kepadaku suatu pemberian yang luar biasa. Kali ini suamiku pasti
akanmenghormatikukarenaakusudahmemberinyaenamoranganak laki-
laki.” Karena itu dia memberi nama anak itu Zebulon.‡ 21 Kemudian Lea
melahirkan seorang anak perempuan yang dinamainya Dina.

22 Lalu Allah mendengar dan menjawab permohonan Rahel, sehingga
Allah membuatnya bisa hamil. 23 Maka Rahel pun hamil dan melahirkan
seorang anak laki-laki. Rahel berkata, “Allah sudah menghapus rasa malu
dalamdiriku.” 24Makadiamenamaianaknya ituYusuf,§ karenadiaberkata,
“Semoga TUHANmemberikanku seorang anak laki-laki lagi.”

Yakub bertambah kaya
25 Sesudah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub menghadap Laban dan

berkata, “Paman, izinkanlah aku kembali ke tanah kelahiranku. 26Biarkan
aku membawa istri-istri dan anak-anakku, yang aku peroleh karena aku
sudah bekerja kepadamu, karena kamu tahu bahwa selama ini aku sudah
bekerja keras untukmu.”

27Tetapi Labanmenjawab, “Kalau kamu berkenan, tinggallah di sini. Aku
sudah tahu melalui ramalan bahwa TUHAN sudah memberkatiku karena
kamu bekerja untukku. 28Katakan saja berapa upah yang kamu mau. Aku
siapmembayarnya.”

29 Jawab Yakub, “Paman sendiri tahu bagaimana aku sudah bekerja
keras untukmu, dan bagaimana keadaan kawanan ternak milikmu selama
aku mengurusnya. 30 Sesungguhnya, sebelum aku datang harta kekayaan
Paman sedikit, tetapi sekarang hartamu sudah berlipat ganda banyaknya.
TUHAN sudah memberkatimu di mana pun aku bekerja. Jadi sekarang
sudah waktunya bagiku untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluargaku
sendiri!”

31Laban bertanya, “Kalau begitu, apa yang harus aku berikan kepadamu
untuk tetap bekerja bagiku di sini?”
Jawab Yakub, “Paman tidak perlu memberikan apa-apa kepadaku. Akan

tetapi kalauPamansetujudenganusulanku,makaakuakan terusmengurus
kawanan ternak Paman. 32 Biarlah hari ini aku memisahkan dari antara
kawanan ternakmu setiap domba yang berbintik-bintik atau berbelang-
belang, setiap anak domba yang berbulu hitam, dan setiap kambing yang
berbintik-bintik atau berbelang-belang. Biarlah hewan-hewan itu menjadi
upahku. 33DikemudianhariPamanbisamembuktikankejujuranku. Paman
bisadatangdanmengecekkawanan ternakku. KalauPamanmenemukandi
antara ternakku kambing yang tidak berbintik ataupun berbelang-belang,
ataudombayang tidakberwarnahitam, Pamanberhakmenganggapbahwa
aku sudahmencuri hewan-hewan itu darimu.”

34 Jawab Laban, “Baiklah, setuju!” 35 Pada hari itu juga, Laban
memisahkan semua kambing jantan dan betina yang berbintik-bintik atau
berbelang-belang, danyangadawarnaputihpadabulunya, dansemuaanak
† 30:18 Isakar Arti nama Isakar adalah ‘upah’. ‡ 30:20 Zebulon Arti nama Zebulon adalah
‘penghormatan’. § 30:24 Yusuf Arti nama Yusuf adalah ‘semoga Diamenambahkan’.
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domba yang berbulu hitam. Diamenyerahkan ternak itu kepada anak-anak
laki-lakinya untuk dijaga. 36Lalu anak-anaknyamembawa kawanan ternak
ini menjauh dari Yakub dan dari kawanan ternak milik Laban yang masih
dia jaga. Jarak perjalanan antaramereka dengan Yakub adalah tiga hari.

37 Kemudian Yakub memotong dahan dari tiga jenis pohon,* mengupas
sebagian kulit kayunya sampai ke bagian dalam, sehingga dahan-dahan
tersebut kelihatan garis-garis putih. 38 Lalu dia menaruh dahan-dahan itu
di dalam palungan air minum kawanan ternak tersebut, sehingga ternak
itu bisa melihat dahan-dahan itu waktu datang minum. Binatang-binatang
itu biasanya kawin pada waktu datang minum. 39 Ketika kawanan ternak
kawin di depan dahan-dahan yang bergaris-garis, maka bulu binatang-
binatang yang kemudian lahir menjadi bergaris-garis, berbintik, atau
belang-belang. 40 Lalu Yakub memisahkan domba yang baru lahir itu.
Pada masa kawin, Yakub membuat kawanan kambing domba melihat
ke arah kawanan yang berbelang-belang atau berwarna gelap, sehingga
bulu binatang-binatang yang kemudian lahir menjadi berwarna. Dengan
cara ini, dia mulai mengumpulkan kawanan ternak sendiri, terpisah dari
kawanan ternak Laban. 41 Saat kambing dan domba betina yang sehat
sedang berahi, Yakub selalu meletakkan dahan-dahan itu di tempat minum
binatang di hadapan kawanan itu, sehingga kambing dan domba akan
kawin di dekat dahan-dahan tersebut. 42Akan tetapi, Yakub tidak menaruh
dahan-dahan itu di depan binatang ternak yang kurang sehat. Dengan
demikian binatang-binatang yang lahir dari induk yang kurang sehat men-
jadi milik Laban, dan binatang-binatang yang lahir dari induk yang sehat
menjadi milik Yakub. 43 Dengan cara ini, Yakub menjadi sangat kaya. Dia
memiliki ternak yang sangat banyak, budak laki-laki dan perempuan, unta
dan keledai.

31
Yakubmelarikan diri dari Laban

1 Suatu hari Yakub mendapat kabar bahwa semua anak laki-laki Laban
saling bersungut-sungut tentang dia, “Yakub sudah merampas harta ayah
kita. Semua kekayaannya itu dia peroleh dari ayah kita!” 2 Yakub juga
memperhatikan bahwa sikap Laban terhadapnya sudah tidak seperti se-
belumnya.

3 Lalu TUHAN berkata kepada Yakub, “Kembalilah ke negeri nenek
moyangmu, dan kepada kaum keluargamu. Aku akanmenyertai kamu.”

4 Sesudah itu, Yakub menyuruh seseorang untuk memanggil kedua
istrinya, yaitu Rahel danLea, untukmenemuinya di padang rumput, tempat
dia menggembalakan kambing dan dombanya. 5 Ketika Rahel dan Lea
datang, Yakub berkata kepada mereka, “Aku sudahmemperhatikan bahwa
sekarang sikap ayah kalian berubah terhadap aku. Tetapi Allah yang
disembaholehayahku tetapmenyertai aku. 6Kalian sendiri tahubahwaaku
sudah bekerja keras kepada ayah kalian sekuat tenagaku. 7Tetapi dia sudah
menipuku dengan berulang kali mengubah gajiku. Meskipun demikian,
Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 8 Buktinya, ketika
dia berkata, ’Kambing dan domba yang berbintik-bintik akan menjadi up-
ahmu,’ maka semua anak kambing dan domba lahir berbintik-bintik. Dan

* 30:37 tiga jenis pohon Ketiga jenis pohon yang disebutkan dalam bahasa Ibrani tidak ada di
Indonesia. Nama ketiga jenis pohon ini dalam bahasa Inggris adalah pohon poplar, pohon almond,
dan pohon chestnut.
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ketika dia berkata, ‘Kambing dan domba yang bergaris-garis akan men-
jadi upahmu,’ maka semua anak kambing dan domba lahir bergaris-garis.
9 Allah sudah mengambil ternak-ternak ayah kalian dan memberikannya
kepadaku. 10Padawaktumusimkawin binatang tiba, aku bermimpi. Dan di
dalam mimpi itu aku melihat bahwa kambing-kambing jantan yang kawin
dengan kambing-kambing betina berbulu belang-belang, bergaris-garis,
dan berbintik-bintik. 11 Di dalam mimpi itu ada malaikat yang menyam-
paikan pesan Allah yang memanggilku, ‘Yakub!’ Jawabku, ‘Ya TUHAN, aku
di sini!’ 12Lalu malaikat itu berkata kepadaku, ‘Lihatlah dan perhatikanlah
bahwa semua kambing jantan yang mengawini kawanan ternak betina
ini memiliki bulu belang-belang, bergaris-garis, dan berbintik-bintik. Aku
membuat semuanyaseperti itukarenaAkusudahmelihatbagaimanaLaban
memperlakukanmu. 13 Akulah Allah yang sudah menjumpaimu di Betel,
di mana kamu mendirikan batu peringatan dan menuangkan minyak di
atasnya, danberjanji kepada-Ku. Sekarang, bersiap-siaplahuntukpergi dari
tempat ini dan kembali ke negeri kelahiranmu.’ ”

14-15Rahel dan Lea menjawab, “Kami tahu bahwa kamu sudah bertahun-
tahun bekerja kepada ayah kami, sebagai bayaran untuk mendapatkan
kami sebagai istrimu. Tetapi sekarang dia sudah menghabiskan semua
harta kekayaan yang dia hasilkan dari kerja kerasmu, dan kami tahu
bahwa kami tidak akan memperoleh warisan apa-apa. Bahkan dia mem-
perlakukan kami seperti orang asing. 16 Semua kekayaaan dari ayah kami
yang sudah Allah berikan kepadamu adalah milik kita dan milik anak-
anak kita. Jadi, lakukanlah sesuai dengan yang sudah Allah perintahkan
kepadamu.” 17-20 Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan pergi
tanpa memberitahukannya. Ketika Laban beserta para pekerjanya dan
seluruh sanak saudaranya sudah pergi ke padang untuk menggunting bulu
domba-dombanya,* dengan tergesa-gesa Yakub berangkat bersama para
istri dan anak-anaknya dengan menunggangi beberapa ekor unta. Mereka
pergi menuju Kanaan, ke tempat Isak, ayahnya. Yakub menyuruh para
budaknya membawa semua ternak dan harta yang diperolehnya selama
bekerja di Padan Aram. Tetapi tanpa memberitahu Yakub, Rahel sudah
mencuri patung-patung pelindung keluarga milik ayahnya. 21Demikianlah
Yakub lari dengan membawa semua harta dan keluarganya, lalu menye-
berangi Sungai Efrat menuju perbukitan Gilead.

Labanmengejar Yakub
22 Dua hari kemudian† seseorang memberitahu Laban bahwa Yakub su-

dah melarikan diri. 23 Mendengar berita itu, Laban langsung membawa
rombongan‡untukmengejarYakub. Sesudah tujuhhari perjalanan,mereka
baru menemukan Yakub di dekat perbukitan Gilead. 24-25 Ketika Laban
mendapatimereka, Yakub sudahmenempatkanperkemahannyadi perbuk-
itan itu. Jadi, Laban dan rombongannya mendirikan perkemahan mereka
dekat dengan tempat Yakub. Pada malam hari ketika Laban sedang tidur,

* 31:17-20 beserta para pekerjanya dan… Secara harfiah, “Ketika Laban sudah pergi untuk meng-
gunting …” Yang tersirat dalam perkataan tersebut, dan yang dimengerti oleh semua pembaca
mula-mulaadalahpekerjaanmengguntingbulukawananratusandombamerupakanpekerjaanyang
sangat besar. Ini tidakmungkin dilakukan oleh Laban seorang diri. Semua budak Laban pasti terlibat
dan para sanak saudara Laban pasti diminta untuk menolong. Budaya yang berhubung dengan
menggunting bulu domba bisa dilihat di 1 Samuel 25. † 31:22 Dua hari kemudian Secara harfiah,
‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4. ‡ 31:23 rombongan Secara harfiah bahasa Ibrani
menuliskan ‘saudara-saudaranya’, tetapi arti bisa lebih luas dari para sanak saudaranya saja.
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datanglah Allah kepadanya dalam mimpi dan berkata, “Perhatikanlah!
KetikabertemudenganYakub, janganlahberkataapapunkepadanyadalam
keadaanmarah.”

26Lalu, ketikaLabanbertemudenganYakub, diaberkata, “Apayangkamu
lakukan ini! Kamu sudah menipuku dengan membawa pergi anak-anak
perempuankuseperti tawananperang. 27Mengapakamumenipukudengan
lari secara diam-diam? Kalau saja kamumemberitahu aku, maka aku akan
merelakan kepergian kalian dengan sukacita. Aku akan mengantar keper-
gian kalian dengan nyanyian yang disertai rebana dan kecapi. 28 Bahkan
kamu tidak memberiku kesempatan mencium cucu-cucuku dan anak-anak
perempuanku dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Bodoh
sekali tindakanmuini! 29Akumemiliki kuasauntukmencelakai, namuntadi
malam Allah yang disembah ayahmu sudah melarang aku untuk berkata
apa pun kepadamu dalam keadaan marah. 30 Dan sekarang kamu sudah
memutuskan untuk pergi dengan alasan sangat rindu kepada bapakmu.
Tetapi mengapa kamu jugamencuri patung-patung dewaku?”

31 Lalu jawab Yakub kepadanya, “Aku pergi secara diam-diam karena
aku takut kalau Paman akan berusaha keras untuk menahan anak-anak
perempuanmu ini secara paksa, sehingga aku tidak bisa membawamereka
pergi. 32 Tetapi mengenai patung-patung Paman itu, siapa pun nanti yang
ketahuan mencurinya, biarlah dia mati! Dengan disaksikan oleh saudara-
saudara kita, Paman boleh memeriksa sendiri apakah ada barang milik
Pamandi antara barang bawaan kami ini. Jika ada, silakanmengambilnya.”
Yakub berkata demikian karena tidak mengetahui bahwa Rahel yang men-
curi patung-patung itu.

33MakaLabanmulaimencari patung-patung tersebut. Diamencari dalam
kemah Yakub, kemudian ke dalam kemah Lea, dan selanjutnya ke dalam
kemah Zilpa dan Bilha,§ tetapi dia tidak menemukan patung-patung itu.
Kemudian diamasuk ke dalamkemahRahel. 34Padawaktu itu, Rahel sudah
menyembunyikanpatung-patung itu di dalampelanauntanya dandudukdi
ataspelana itu. Jadi saatLabanmencarikekemahnya, dia tidakmenemukan
apa-apa. 35 Saat Laban sibuk memeriksa kemah Rahel, berkatalah Rahel
kepada bapaknya, “Ayah, aku minta maaf. Aku tidak dapat berdiri dari
tempat dudukkuuntukmenyambutAyah karena aku sedang datang bulan.”
Jadi Laban tidakmenemukan patung-patung itu.

36 Yakub marah dan menegur Laban, katanya, “Apa salah dan dosaku
sehingga Paman mengejar-ngejar aku seperti mengejar seorang penjahat?!
37 Paman sudah memeriksa seluruh barang-barang kami! Apakah Paman
menemukan barang-barang Paman?! Kalau ada tunjukkanlah di sini di
hadapan saudara-saudara Paman dan saudara-saudaraku, supaya mereka
yangmemutuskan siapa yang benar di antara kita berdua!

38 Dua puluh tahun lamanya aku tinggal bersama Paman dan bekerja
keras memelihara kambing dombamu supaya bertambah banyak. Dan
tidak pernah sekalipun akumakan daging dari ternak Paman itu. 39Paman
selalumenuntut ganti rugikepadakuuntuksetiapbinatangyangdicuripada
waktu siang ataupunmalam hari. Bahkan yang mati tercabik-cabik karena
menjadi mangsa binatang buas, tidak pernah aku bawa kepada Paman.
40 Aku sering menderita karena harus menahan panas pada siang hari,
dan dingin pada malam hari, serta hampir tidak punya waktu untuk tidur.

§ 31:33 kemah Zilpa dan Bilha Dalam bahasa Ibrani, secara harfiah, ‘kemah kedua budak perem-
puan’. Zilpa adalah budak Lea, sedangkan Bilha adalah budak Rahel. Lihat 29:24, 29; 30:4, 9.
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41 Inilah yang Paman lakukan untukku selama dua puluh tahun tinggal di
rumahPaman. Akubekerja seperti seorangbudak, empat belas tahununtuk
mendapatkan kedua anak perempuan Paman, dan enam tahun untukmen-
dapatkan ternak-ternak ini sebagai upahku. Tetapi selama itu Paman sudah
berulang kalimengubahupahku. 42SekiranyaAllahnenekmoyangku, yaitu
Allah yang disembah oleh Abraham dan Isak, tidak menyertai aku, maka
pastilah Paman sudah menyuruh aku pergi dengan tangan kosong! Tetapi
Allah melihat bahwa aku sudah bekerja keras dan Paman terus membuat
aku menderita. Itulah sebabnya tadi malam Dia menegur Paman dan hal
itu menunjukkan bahwa Pamanlah yang salah!”

Yakub dan Labanmembuat perjanjian damai
43Maka jawab Laban kepada Yakub, “Kedua perempuan ini adalah anak-

anakku, dan anak-anak yang mereka lahirkan adalah cucu-cucuku, dan
ternak-ternak ini adalah milikku. Semua yang kamu lihat adalah milikku.
Tetapi tidak mungkin aku akan mencelakai anak-anak dan cucu-cucuku!
44 Karena itu, marilah kita membuat ikatan perjanjian sebagai peringatan
bahwa aku dan kamu sudah berdamai.”

45 Lalu Yakub mendirikan sebuah batu besar sebagai tugu peringatan.
46 Yakub juga meminta saudara-saudaranya untuk mengumpulkan beber-
apa batu. Maka mereka pun mengambil batu-batu itu dan menyusunnya
menjadi suatu bentuk tumpukan. Sesudah itu mereka makan di samping
tumpukan batu itu. 47Labanmenamai tumpukan batu itu Yegar-sahaduta,*
tetapi Yakubmenamainya Galed.†

48 Lalu Laban berkata kepada Yakub, “Mulai hari ini, biarlah tugu
peringatanperjanjian inimenjadi saksi antaraakudankamu.” Itulah sebab-
nya tempat itu dinamakan Galed. 49 Tugu peringatan ini juga akan disebut
Mizpa,‡ karena TUHAN yang mengawasi apa yang akan aku dan kamu
lakukan sesudah kita berpisah. 50 Jika kamu menyakiti hati anak-anakku
atau mengambil perempuan-perempuan lain untuk menjadi istrimu selain
mereka berdua— biarpun tidak ada saksi yang bisa memberitahukan aku
tentang hal itu— maka ingatlah bahwa Allah akan menjadi saksi terhadap
perbuatanmu itu.” 51 Lalu katanya lagi kepada Yakub, “Perhatikanlah
tumpukan batu dan tugu yang kita dirikan ini, yang aku taruh di antara
aku dan kamu. 52 Aku akan mengingat bahwa aku tidak boleh melewati
tumpukan batu dan tugu ini dengan tujuan berbuat jahat terhadap kamu.
Demikian juga sebaliknya, kamu tidak boleh melewatinya untuk berbuat
jahat terhadap aku. 53 Biarlah kiranya Allah Abraham dan Dewa§ Nahor
menghakimi siapadi antarakita yangmelanggarperjanjian ini.” LaluYakub
berjanji atas nama Allah yang disembah oleh Isak, bapaknya. 54Kemudian
Yakubmemberikanpersembahankurbandi atas bukit itu danmengundang
sanak saudara Laban untukmakan bersama. Makamereka punmakan dan
bermalamdi sana. 55Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Laban bangun dan
memberikan ciuman perpisahan kepada cucu-cucunya dan anak-anaknya
serta memberkati mereka. Sesudah itu Laban pulang.
* 31:47 Yegar-sahaduta Laban menamai tumpukan batu itu dalam bahasa Aram ‘Yegar-sahaduta’
yang berarti ‘tumpukan batu untukmengingatkan kita’. † 31:47 Galed Yakubmenamai tumpukan
batu itudalambahasa Ibrani ‘Galed’yangberarti ‘tumpukanbatuuntukmengingatkankita’. ‡ 31:49
Mizpa Arti nama Mizpa adalah ‘menara penjagaan’. § 31:53 Allah Menurut tata bahasa Ibrani,
Labanmenganggap bahwaAllah yang disembah oleh Abrahamdan dewa yang disembah olehNahor
sama-sama mempunyai status ilahi. Dalam hal ini, TSI menunjukkan tanggapan Laban yang salah
denganmenggunakan huruf besar untuk dewa Nahor.
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32
Yakub bersiap untuk bertemu Esau

1Kemudian Yakub dan keluarganya melanjutkan perjalanan. Dan dalam
perjalanan itumalaikat-malaikatmenemui dia. 2Ketika Yakubmelihat para
malaikat itu, dia berkata, “Ini perkemahan Allah!” Maka dia menamai
tempat itu Mahanaim.*

3 Sesudah peristiwa itu, Yakub mengirim para utusan untuk membawa
berita kepada Esau, kakaknya, di daerah Seir di negeri Edom. 4Dia memer-
intahkan mereka untuk menyampaikan pesan kepada Esau, “Tuan, selama
ini saya sudah tinggal bersama paman kita Laban. 5 Sekarang saya sudah
memiliki sapi, keledai, kambing, domba, budak laki-laki dan budak perem-
puan. Saya mengirim para utusan untuk memberitahu Tuan mengenai
kedatangan saya dengan harapan agar Tuan bermurah hati kepada saya.”

6 Lalu pulanglah para utusan tersebut dan memberitahu Yakub, “Tuan,
kami sudah bertemu Esau. Dia sedang dalam perjalanan untuk menemui
Tuan, dan ada empat ratus orang laki-laki bersamanya!” 7Mendengar itu,
Yakub menjadi sangat takut. Lalu dia menyuruh agar semua orang dalam
rombongan, dan semua binatang miliknya, dibagi menjadi dua kelompok,
termasuk domba, kambing, sapi dan unta. 8 Yakub melakukan itu karena
dia berpikir, “Kalau Esau menyerang kelompok yang pertama, maka orang-
orang dalam kelompok yang keduamungkin dapat menyelamatkan diri.”

9 Kemudian Yakub berdoa, “Ya TUHAN, Allah kakekku Abraham dan
ayahku Isak! Engkaulah yang menyuruh aku untuk pulang ke negeriku
dan kepada keluargaku. Engkau juga yang berjanji bahwa akan mem-
perlakukan aku dengan murah hati. 10 Aku tidak layak untuk menerima
kasih dan kesetiaan yang sudah Engkau tunjukkan kepadaku. Ketika aku
menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke Haran, aku tidak punya apa-
apa selain tongkat ini. Tetapi sekarang aku memiliki dua rombongan
besar, dengan keluarga dan segala harta benda. 11Aku mohon, ya TUHAN,
selamatkanlah aku dari saudaraku Esau, sebab aku takut kalau dia datang
dan membunuhku beserta para istri dan anak-anakku. 12 Ingatlah bahwa
Engkau sudah berkata akan memperlakukan aku dengan murah hati dan
membuat keturunanku banyak, seperti pasir di laut yang tidak dapat dihi-
tung.”

13 Lalu Yakub bermalam di sana. Keesokan harinya dia mempersiapkan
hadiah untuk Esau, 14 yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200
domba betina, 20 domba jantan, 1530 unta betina beserta anak-anaknya, 40
sapi betina, 10 sapi jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. 16 Lalu
Yakub membagi ternak-ternak itu menjadi beberapa kelompok, menyer-
ahkannya kepada budak-budaknya dan berkata, “Pergilahmendahului aku
kelompok demi kelompok, dan pastikanlah ada jarak antara setiap kelom-
pok.”

17Dia memberi perintah kepada para budak dengan kelompok pertama,
katanya, “Kalau kalian bertemu dengan kakakku Esau, dan kalau dia
bertanya, ‘Kalian mau ke mana? Siapakah tuan kalian? Milik siapakah
kawanan ternak ini?’ 18Maka jawablah, ‘Ternak ini milik hambamu Yakub.
Dia menyuruh kami untuk membawa semua ini sebagai hadiah untuk
Tuan. Yakub sendiri ada di belakang sedang menyusul kami.’ ” 19 Dan

* 32:2 Mahanaim berarti ‘dua perkemahan’. BandingkanMzm. 34:7 (8).
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Yakub memberi perintah kepada setiap kelompok budak yang menggir-
ing kawanan ternak katanya, “Kalian semua harus mengatakan hal yang
sama ketika bertemu dengan kakakku Esau. 20 Dan jangan lupa untuk
berkata kepadanya, ‘Hambamu Yakub ada di belakang sedang menyusul
kami.’ ” Yakub berkata dalam hatinya, “Mudah-mudahan dengan hadiah
ini Esau akan memaafkan aku sebelum kami bertemu, dan dia akan
memperlakukan aku dengan murah hati.” 21 Maka Yakub mengirimkan
hadiah-hadiah tersebut terlebih dahulu kepada Esau, sementara dia sendiri
bermalam di perkemahan.

Yakub bergulat dengan Allah†
22 Pada malam itu Yakub bangun dan mengantar seluruh keluarganya

untukmenyeberangi sungaiYabok, termasukkedua istrinya, dan jugakedua
istrinya yang berstatus budak, serta kesebelas anaknya. 23 Sesudah keluar-
ganya tiba di seberang, dia jugamenyuruh para budaknya untukmembawa
semua miliknya ke seberang mendahului dia. 24 Yakub tinggal sendirian
di tempat dia berkemah sebelumnya. Lalu seorang laki-laki datang dan
bergulatdenganYakubsampai fajar tiba. 25Ketikaorang itu sadarbahwadia
tidak bisa mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal paha Yakub hingga
terkilir. 26 Lalu laki-laki itu berkata, “Biarkanlah saya pergi karena fajar
sudah tiba.”
Tetapi Yakub menjawab, “Tidak! Saya tidak akan melepaskan engkau

sampai engkaumemberkati saya!”
27Laki-laki itu bertanya, “Siapakah namamu?”
Jawabnya, “Yakub.”
28 Lalu orang itu berkata kepadanya, “Namamu tidak lagi disebut Yakub.

Tetapi Aku memberikan nama baru kepadamu, yaitu Israel,‡ karena kamu
sudah menang dalam perjuangan menghadapi manusia dan bergulat den-
gan Allah.”

29Lalu Yakub bertanya, “Siapakah nama-Mu?”
Tetapi Orang itumenjawab, “Tidak perlu kamubertanya siapa nama-Ku!”

Lalu Dia memberkati Yakub.
30Yakubmenamai tempat itu Peniel,§ karena dia sudah bertatapanmuka

dengan Allah secara langsung dan dia masih hidup. 31 Matahari sudah
terbit ketika YakubmeninggalkanPeniel, danYakubpincang akibat pangkal
pahanya yang terkilir. 32Oleh karena itu sampai sekarang orang Israel tidak
makandaging yangmenutupi sendi pangkal paha. Hal itu sebagai kenangan
mengingat kejadian yang sudah terjadi pada Yakub padamalam itu.

33
Yakub bertemu dengan Esau

1 Dari jauh, Yakub melihat Esau dengan empat ratus orang anak buah-
nya mulai mendekat ke arah mereka. Maka dia membagi keluarganya
† 32:21 Allah Teks Ibrani berkata di ayat 24 bahwa ‘seorang laki-laki’ datang dan bergulat dengan
Yakub. Tetapi tentu bukan manusia biasa. Dalam kutipan dari ‘orang’ tersebut di ayat 28, dia
menyebut identitasnya sebagai Allah. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini: 1) Allah adalah Roh,
tetapi berkuasamelakukan apa saja. Dia bisa datang ke duniamemakai tubuhmanusia, seperti yang
terjadi di Kej. 18. 2) Sering terjadi dalam Alkitab bahwa malaikat menampakkan diri dalam bentuk
laki-laki, tetapi menyampaikan perkataan Allah secara langsung (seperti Kej. 16:9 dan 22:11-12).
‡ 32:28 IsraelArtinama Israel adalah ‘diabergulatdenganAllah’. Perjuangandenganmanusia sudah
terjadi sebelumnya ketika Yakub berhadapan dengan Esau dan Laban. § 32:30 Peniel Arti Peniel
adalah ‘muka Allah’.
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menjadi empat kelompok, yaitu Lea dengan anak-anaknya, Rahel den-
gan anaknya, dan kedua budak perempuannya dengan anak-anak mereka
masing-masing. 2Lalu Yakubmenempatkan kelompok kedua budak perem-
puannya bersama dengan anak-anak mereka di depan. Disusul kelompok
Leabersamaanak-anaknya, dandipalingbelakangdiamenempatkanRahel
dan Yusuf. 3 Dia sendiri berjalan di depan mereka semua, dan sambil
mendekati kakaknya dia sujud sebanyak tujuh kali hinggamukanya sampai
ke tanah. 4Tetapi Esau berlarimenemui Yakub,memeluk danmenciumnya.
Lalumereka pun bertangis-tangisan.

5 Ketika Esau melihat para perempuan dan anak-anak itu, dia bertanya
kepada Yakub, “Siapa orang-orang yang bersamamu ini?”
Jawab Yakub, “Mereka adalah anak-anak yang sudah Allah karuniakan

kepada hambamu ini.” 6 Lalu kedua budak perempuan itu beserta anak-
anak mereka mendekat dan sujud di hadapan Esau. 7 Kemudian Lea
bersama anak-anaknya mendekat dan sujud di hadapan Esau. Demikian
juga Rahel dan Yusuf mendekat dan sujud di hadapan Esau.

8 Esau berkata, “Apa maksudmu dengan kelompok-kelompok yang aku
temui dalam perjalananmenuju ke sini?”
Yakubmenjawab, “Untuk mendapatkan kebaikan hati Tuan, supaya mau

menerima aku.”
9 Lalu Esau menjawab, “Adikku, aku sudah berkecukupan, biarlah apa

yang kamumiliki itu tetapmenjadi milikmu!”
10 Lalu Yakub menjawab, “Tidak! Kalau memang Tuan sudah berbaik

hati dan maumenerima aku kembali, mohon terimalah pemberianku. Aku
sangat senang melihat wajah Tuan kembali, rasanya seperti aku sedang
melihat wajah Allah. 11 Aku mohon terimalah pemberian yang sudah
aku bawa ini, karena Allah sudah sangat baik hati kepadaku dan sudah
memberikan segala sesuatu yang aku perlukan.” Yakub terus memohon
sampai akhirnya Esaumaumenerima segala pemberiannya itu.

12 Esau berkata, “Marilah kita teruskan perjalanan ini. Biarlah aku
berjalan di depanmu dan orang-orangku akan mendampingimu untuk me-
nunjukkan jalan.”

13 Tetapi Yakub menjawab, “Tuan pasti tahu bahwa anak-anak ini masih
lemah, dan kami jugamembawa beberapa induk sapi, domba, dan kambing
yang masih menyusui. Kalau mereka harus berjalan jauh selama satu hari
saja, maka semua kawanan ternak itu akan mati. 14 Biarlah Tuan berjalan
lebih dulu. Kami akan menyusul dengan pelan-pelan, agar sapi dan ternak
lainnya selamat dan anak-anak tidak terlalu lelah. Sampai bertemu dengan
Tuan di Seir.”

15 Maka Esau berkata lagi, “Kalau begitu, biarlah aku meninggalkan
beberapa orang anak buahkuuntuk berjalan bersama-samadengan kamu.”
Lalu kata Yakub, “Tidak usah Tuan melakukan itu! Aku sudah sangat

senang bisa mendapat kebaikan hati Tuan yang begitu besar.”
16 Maka pada hari itu juga Esau kembali ke Seir, 17 sedangkan Yakub

berjalanmenuju ke Sukot. Di Sukot, Yakubmembangun sebuah rumah bagi
keluarganya dan juga membuat beberapa kandang bagi ternaknya. Itulah
sebabnya tempat itu dinamakan Sukot.* 18Beberapa waktu sesudah Yakub
dan keluarganya berangkat dari Padan Aram, mereka tiba dengan selamat
di kota Sikhem di negeri Kanaan. Lalu mereka mendirikan kemah di dekat
kota itu. 19 Yakub membeli tanah di tempat mereka berkemah itu dari

* 33:17 Sukot Arti Sukot adalah ‘pondok-pondok’.
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keluargaHemor, bapak Sikhem, seharga seratus keping perak. 20Lalu Yakub
mendirikanmezbahdi situdanmenamainya, ‘Allah Israel adalahAllahYang
Berkuasa.’†

34
Pembalasan dendam terhadap Sikhem

1 Pada suatu hari, Dina anak perempuan Lea dan Yakub, keluar untuk
menemuiperempuan-perempuandidaerah itu. 2Tetapi seseorangbernama
Sikhemmelihat Dina danmemaksa gadis itu untukbersamadengannyadan
memperkosanya. Sikhem adalah anak Hemor, kepala suku Hewi. 3 Tetapi
Sikhem menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Dina. Karena itu dia
berusaha merayu Dina untuk mengambil hatinya. 4 Lalu Sikhem berkata
kepada bapaknya, “Ayah, aku ingin menikahi perempuanmuda itu, mohon
Ayahmengambil dia untukku!”

5 Ketika Yakub mendengar berita bahwa Sikhem sudah mencabuli Dina,
semua anak laki-lakinya sedang menggembalakan ternaknya di padang.
Karena itu Yakub belum mengambil tindakan apa-apa. Dia menunggu
sampai anak-anaknya pulang. 6 Sementara itu Hemor, bapak Sikhem, pergi
menemui Yakub untuk berbicara dengannya. 7 Tetapi ketika semua anak
laki-lakiYakubmendengarapayangsudah terjadi,mereka langsungpulang.
Mereka sangat marah atas perbuatan Sikhem yang sudahmempermalukan
keluarga Israel denganmeniduri saudara perempuanmereka.

8 Lalu Hemor berkata kepada mereka semua, “Sikhem, anak saya, sangat
menyukai Dina, anak perempuan kalian. Karena itu saya mohon perse-
tujuan kalian supaya dia bisa menikahi anak perempuan kalian. 9 Kalian
dapat menikah dengan anak-anak perempuan kami dan perbolehkanlah
kami menikahi anak-anak perempuan kalian. 10 Kalian dapat menetap
bersama kami dan tanah ini terbuka bagi kalian. Tinggal dan berdaganglah
dengan bebas di sini. Kalian dapat memiliki tanah di sini.”

11 Sikhem berkata kepada bapak dan saudara-saudara Dina, “Saya mem-
ohon agar kalian mau bermurah hati danmemenuhi permintaan saya, dan
apa pun yang kalian minta akan saya berikan. 12 Saya akan memberikan
segala sesuatu yang kalian minta sebagai mas kawin, tetapi saya mohon,
berikanlah anak perempuanmu kepada saya sebagai istri.”

13 Karena Sikhem sudah menodai Dina, saudara mereka, maka semua
anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, bapaknya dengan tipu
muslihat. 14 Jawab mereka, “Kami tidak mungkin memberikan adik kami
kepada seorang laki-laki yang belum disunat karena hal seperti itu akan
mempermalukan kami. 15 Kami hanya akan setuju dengan syarat, kalian
menjadi sama dengan kami, yaitu jika semua kaum laki-laki kalian disunat.
16 Bila kalian melakukan hal itu, maka kami bersedia memberi anak-anak
perempuan kami untuk menikah, dan mengambil anak-anak perempuan
kalian untuk diperistri, dan kami akan menetap di antara kalian dan
kita menjadi satu bangsa. 17 Akan tetapi, jika kalian tidak setuju dengan
persyaratan kami, maka kami akan berpindah dari daerah ini dengan
membawa adik kami.”

18Hemor dan Sikhemmerasa senang dengan persyaratan itu. 19Sikhem—
yang adalah anak yang paling dihormati dari kaum keluarganya— tidak
menunggu lagi dan melaksanakan apa yang mereka minta, karena dia
sangat menginginkan Dina. 20 Maka Hemor dan Sikhem pergi ke pintu
† 33:20 Allah Israel adalah Allah Yang Berkuasa Pengucapan nama ini dalam bahasa Ibrani adalah
‘El Elohe Israel’.
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gerbang kota dan berkata kepada para pemimpin kota, 21 “Orang-orang ini
tidak ada perselisihan dengan kita. Biarkanlahmerekamenetap di sini dan
berdagang, karena pada kenyataannya, tanah ini cukup luas untukmenam-
pung mereka. Kita akan menikah dengan perempuan-perempuan mereka,
dansebaliknyamerekapundapatmenikahdenganperempuan-perempuan
kita. 22 Akan tetapi ada satu persyaratan yang mereka ingin kita penuhi
untuk mempersatukan kita sebagai satu bangsa. Setiap laki-laki di antara
kita harus disunat sebagaimanamereka disunat. 23 Jika kitamelakukannya,
pastilahbinatang ternak, hartabendadansemuabinatangmerekayang lain
akan menjadi milik kita. Jadi marilah kita penuhi permintaan mereka agar
kita dapat hidup bersama.”

24Semua pemimpin yang biasa berkumpul di gerbang kota setuju dengan
apa yang dikatakan Hemor dan Sikhem. Jadi setiap laki-laki di kota itu
disunat. 25 Dua hari kemudian,* ketika mereka yang disunat itu masih
kesakitan, dua anak Yakub bernama Simeon dan Lewi, yang adalah kakak
kandung Dina, membawa pedang mereka dan menyerang kota itu secara
tiba-tiba danmembantai semua laki-laki di sana.

26 Mereka juga membunuh Hemor dan Sikhem, dan membawa pulang
Dina dari rumah Sikhem. 27 Sesudah pembantaian itu, anak laki-laki Yakub
yang lain menjarah kota sebagai pembalasan karena saudara perempuan
mereka sudah dinodai. 28 Mereka mengambil semua ternak domba, sapi,
dan keledai, serta segala sesuatu yang ada di dalam kotamaupun di ladang-
ladang sekitarnya. 29Mereka mengambil semua kekayaan, menawan anak
kecil, perempuan-perempuan dan semua harta yang ada di dalam rumah-
rumah.

30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, “Kalian sudah membawa
malapetaka bagiku. Orang-orang Kanaan dan Feris serta semua penduduk
lain di negeri ini akan menganggap aku sudah melakukan perbuatan yang
menjijikkan. Mereka akan bersatu menyerang keluarga kita yang jumlah-
nya sedikit, dan kita akan binasa.”

31Namun jawab Simeon dan Lewi, “Pantaskah dia memperlakukan adik
kita seperti pelacur?”

35
Yakub kembali ke Betel

1 Allah berkata kepada Yakub, “Bersiaplah dan kembalilah ke Betel, di
mana Aku berjumpa denganmu pada waktu kamu melarikan diri dari
saudaramu Esau. Buatlah sebuah mezbah untuk-Ku di tempat itu, dan
tinggallah di sana.”

2 Maka Yakub berkata kepada semua anggota keluarganya dan kepada
semua orang yang bersama-samadengandia, “Singkirkanlah semuapatung
berhala asing yang ada padamu. Bersihkanlah diri kalian, lalu kenakan
pakaian yang bersih.* 3Marilah kita bersiap-siap dan pergi ke Betel. Di sana
akuakanmendirikanmezbahuntukAllah, yang selalumenolongkusaataku
kesulitan, dan selalu bersama denganku kemana pun aku pergi.”

* 34:25 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4. * 35:2
Bersihkanlah … Ini pertama kali adat pembersihan seperti ini disebutkan sebelum menghadap
TUHAN, ataupunmasukperkemahan Israel. Di kemudianhari umat Israel diberi beberapaketetapan
tentang syarat yang disebut ‘penyucian’ diri. Kata yang diterjemahkan ‘Bersihkanlah’ dalam ayat ini
juga dapat diterjemahkan ‘Sucikanlah’, tetapi artinya memang kesucian secara ritual dan eksternal
saja. Lihat contohnya di Im. 17:15-16.
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4 Lalu mereka menyerahkan kepada Yakub semua patung berhala asing
yang ada padamereka, dan juga anting-anting yang ada di telinga mereka.†
Lalu Yakubmengubur semua benda itu di bawah sebuah pohon besar dekat
kota Sikhem. 5 Pada waktu Yakub dan rombongan keluarganya berangkat,
rasa takut dari Allah meliputi seluruh penduduk di kota-kota sekitar, se-
hingga tidak ada seorangpunyangberanimengejarmereka. 6Makamereka
tiba di tempat bernama Lus, yang disebut Betel, di Kanaan.✡ 7 Di sana
Yakub membuat sebuah mezbah dan menamai tempat itu El-Betel,‡ karena
di sanalah Allah sudah berjumpa dengannya pada waktu dia lari dari Esau,
kakaknya.

8 Di tempat itu jugalah Debora, pengasuh Ribka, meninggal dunia dan
dikuburkan di bawah pohon yang dianggap keramat. Sejak itu pohon itu
dinamai ‘Alon-Bakut’§.

9Saat Yakub kembali dari PadanAram, Allah bertemu lagi dengannya dan
memberkatinya. 10Kata Allah kepadanya,

“Namamu memang Yakub, tetapi mulai sekarang Aku memberi nama
baru kepadamu. Kamu akan dikenal dengan nama Israel. 11 Aku Allah
Yang Mahakuasa memberkatimu, supaya kamu beranak-cucu banyak.
Bangsa-bangsa akan lahir dari keturunanmu dan kamu akan menjadi
leluhur para raja. 12Tanah yang sudah Aku berikan kepada Abrahamdan
Isak, akan Aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu.”

13 Sesudah Allah selesai berbicara kepada Yakub, kembalilah Dia ke surga.
14Lalu Yakubmendirikan sebuah batu sebagai peringatan bahwa di tem-

pat itulahAllah sudahberbicara kepadanya. KemudianYakubmenuangkan
persembahan air anggur dan minyak zaitun di atasnya.* 15 Dan Yakub
menamai tempat itu Betel,† karena di situAllah sudahberbicara kepadanya.

Rahel meninggal saatmelahirkan
16 Kemudian mereka meninggalkan Betel dan melanjutkan perjalanan

menuju Efrata. Tetapi sebelum tiba di Efrata, Rahel merasakan sakit
menjelang persalinan. Dan persalinannya pun sangat sulit. 17 Pada saat
yang paling sulit dalam persalinannya, bidan berkata kepadanya, “Jangan
takut, karena kamumelahirkan seorang anak laki-laki.” 18Dan sambil Rahel
menghembuskan napas terakhirnya, diamenamai anaknya yang baru lahir
Ben-Oni,‡ tetapi Yakub menamainya Benyamin.§ 19 Sesudah Rahel mening-
gal, dia dikuburkan di pinggir jalanmenuju Efrata, yaitu Betlehem. 20Yakub
† 35:4 berhala-berhala dan anting-anting Kemungkinan besar Yakubmaumenghindari pandangan
orangbahwakeluarganya sudahmembunuh semua laki-laki di Sikhemhanyauntukmerampasharta
mereka. Anting-anting—yangpadazaman inidipakaibaikoleh laki-lakimaupunperempuan— sangat
kelihatan. Jadi harta seperti itu disembunyikan. Patung-patung berhala itu kemungkinan besar
termasuk harta yang dirampas dari Sikhem, dan mungkin juga dewa yang dicuri oleh Rahel dari
rumah Laban (Kej. 31). Di antara rombongan besar mereka, termasuk tawanan dan budak, pasti
ada yang masih percaya kepada berhala. Tetapi patung-patung berhala yang mereka sembunyikan
di lubang tanah di bawah pohon besar pastilah tidak lagi disembah oleh mereka. ✡ 35:6 Kej.
28:19 ‡ 35:7 El-Betel Arti El-Betel adalah ‘Allah Betel’. § 35:8 Alon-Bakut Arti Alon-Bakut
adalah ‘pohonratapan’. * 35:14 persembahan…Secaraharfiahdalambahasa Ibrani, persembahan
air anggur adalah ‘persembahan curahan’. Yakub melakukan kedua persembahan ini karena dia
ingin berterima kasih kepada Allah atas perjanjian besar yang Allah sampaikan, dan dengan cara ini
mungkin dia juga meresmikan batu peringatan itu. † 35:15 Betel Arti Betel adalah ‘rumah Allah’.
‡ 35:18 Ben-Oni Arti nama Ben-Oni adalah ‘anak penderitaanku’. § 35:18 Benyamin Arti nama
Benyamin adalah ‘anak keberuntungan (bagiku)’ atau ‘anak di tangan kananku’.
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mendirikan sebuah batu peringatan di kuburannya, dan batu itumasih ada
sampai sekarang.

21 Sesudah itu, Israel (yaitu Yakub) meneruskan perjalanannya sampai di
bagian selatan menara Eder dan mendirikan kemahnya di sana. 22 Ketika
Yakub sedang berada di sana, Ruben tidur dengan Bilha, budak Rahel yang
diperistri Yakub. Berita itu pun sampai kepada Yakub.

Anak laki-laki Yakub
Inilah kedua belas anak laki-laki Yakub:
23Anak-anaknya dengan Lea adalah Ruben (anak sulung), Simeon, Lewi,
Yehuda, Isakar dan Zebulon.

24Anak-anaknya dengan Rahel adalah Yusuf dan Benyamin.
25Nama anak pertama Yakub dengan Bilha, budak Rahel, bernama Dan.
Anak kedua bernama Naftali.

26Anak-anaknya dengan Zilpa, budak Lea, adalah Gad dan Asyer.
Itulah semua anak laki-laki Yakub yang lahir di Padan Aram.
Isakmeninggal dunia

27Maka Yakub kembali kepada Isak, bapaknya, di Mamre yang juga dise-
butKiryatArbadan sekarangdikenal denganHebron. Kakeknya (Abraham)
dahulumenetap di sana. 28-29 Isakmeninggal pada usia yang sangat tua, 180
tahun. Lalu TUHANmenempatkan dia bersama dengan nenek moyangnya
yang sudahmeninggal dunia. Esau dan Yakub, menguburnya.

36
Keturunan Esau

1 Berikut ini adalah keturunan Esau, yang juga disebut Edom. 2-3 Esau
menikah dengan tiga perempuan dari Kanaan.
Istri pertama bernama Adah (anak orang Het bernama Elon).
Istri kedua bernama Oholibama (anak Anah, dan cucu orang Hewi
bernama Zibeon).

Dan istri ketiga bernama Basmat (anak Ismael). Basmat mempunyai
seorang kakak bernama Nebayot.*

4-5Ketiga istri Esaumelahirkan lima orang anak laki-laki baginya di Kanaan.
Adah melahirkan seorang anak bernama Elifas. Basmat melahirkan seo-
rang anak bernama Rehuel. Dan Oholibama melahirkan tiga orang anak
bernama Yeus, Yaelam dan Korah.

6-8Esau dan Yakubmemiliki banyak harta dan ternak. Dan karena ternak
mereka terlalu banyak, lahan di mana mereka tinggal tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan ternak-ternak mereka. Oleh karena itu, Esau (yang
juga disebut Edom) pergi meninggalkan Yakub dengan membawa ketiga
istrinya, semua anak-anaknya dan semua orang yang tinggal bersamanya,
semua kawanan ternak, dan seluruh harta benda yang dia peroleh selama
di Kanaan. Mereka pindah ke negeri yang jauh, di daerah pegunungan Seir.

9 Inilah daftar keturunan Esau, bapak dari orang-orang Edom di daerah
pegunungan Seir. 10 Esau mempunyai seorang anak laki-laki bernama
Elifas, dari Adah istrinya. Esaumempunyai seorang anak laki-laki yang
bernama Rehuel, dari Basmat istrinya.

* 36:2-3 nama-nama istri Esau Nama-nama istri Esau dan suku asal mereka dalam ayat ini berbeda
dengan yang tertulis di Kej. 26:34 dan 28:9. Ada yang menafsirkan bahwa Esau memberi nama baru
kepada tiga istrinya. Berdasarkan tafsiran ini, istri pertama, Adah, diberi nama Basmat, istri kedua,
Oholibama, diberi nama Yudit, dan istri ketiga, Basmat, diberi namaMahalat.
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11 Elifas mempunyai lima orang anak laki-laki bernama Teman, Omar,
Sefo, GatamdanKenas. 12Elifas jugamempunyai seorang anak laki-laki
bernamaAmalek, dari gundiknya bernama Timna. Itulah keenam cucu
Adah, istri Esau yang pertama.

13Rehuelmempunyai empat anak laki-laki bernamaNahat, Serah, Syama,
danMiza. Itulah keempat cucu Basmat, istri Esau yang ketiga.

14Dari istri EsauyangbernamaOholibama, yaitu anakdariAnahdancucu
dari Zibeon, Esaumemperoleh tiga anak laki-laki bernamaYeus, Yalam,
dan Korah.

15-16Berikut adalah nama-nama kepala suku keturunan Esau:
Elifas, anak sulung Esau, mempunyai anak-anak bernama Teman, Omar,
Sefo, Kenas, Korah, Gatam dan Amalek. Mereka menjadi kepala-kepala
suku keturunan Esau dari Adah yang berkuasa di Edom. Setiap suku
dinamai sesuai dengan namamerekamasing-masing.

17 Rehuel, anak kedua Esau, mempunyai anak-anak bernama Nahat,
Serah, SyamadanMiza. Merekamenjadi kepala-kepala sukuketurunan
Esau dari Basmat. Setiap suku dinamai sesuai dengan nama mereka
masing-masing.

18 Yeus, Yaelam, dan Korah, yaitu ketiga anak Esau dari Oholibama (yang
adalah anak Anah), menjadi kepala-kepala dari suku-suku yang dina-
mai sesuai dengan namamerekamasing-masing.

19Demikianlah daftar nama anak laki-laki Esau, yang juga disebut Edom.
Mereka adalah nenekmoyang dari masing-masing sukumereka.

Penduduk asli Edom
20-21Berikut ini adalah anak-anak Seir, orang Hori: Lotan, Syobal, Zibeon,

Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan. Mereka menjadi kepala-kepala suku pen-
duduk asli di daerah itu.

22Lotanmempunyaiduaanak laki-laki, yaituHoridanHemam. DanLotan
mempunyai saudara perempuan bernama Timna.

23 Syobal mempunyai lima anak laki-laki, yaitu Alwan, Manahat, Ebal,
Syefo, dan Onam.

24 Zibeon mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Aya dan Ana. Ana inilah
yang menemukan sumber mata air panas di padang belantara ketika
dia sedangmenggembalakan keledai-keledai milik bapaknya.

25 Ana mempunyai seorang anak laki-laki bernama Disyon, dan seorang
anak perempuan bernama Oholibama.

26 Disyon mempunyai empat anak laki-laki bernama Hemdan, Esban,
Yitran, dan Keran.

27 Ezer mempunyai tiga anak laki-laki bernama Bilhan, Za’awan, dan
Akan.

28 Sedangkan Disyanmempunyai dua anak laki-laki, yaitu Us dan Aran.
29-30 Itulah nama-nama kepala suku orang Hori. Mereka mendiami tanah

Seir. Masing-masing suku dinamai sesuai nama kepala suku mereka, yaitu
sukuLotan, sukuSyobal, sukuZibeon, sukuAna, sukuDisyon, sukuEzer, dan
suku Disyan.

Raja-raja di Edom
31-39Sebelumadarajayangmemerintahbangsa Israel, raja-rajaberikut ini

sudah lebihdulumemerintahdi negeri Edomsecaraberturut-turut. Mereka
memerintah sebagai raja sampai akhir hidupmereka. Nama-namamereka
adalah:
Bela anak Beor dari kota Dinhaba,
Jobab anak Serah dari daerah Bosra,
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Husyam dari daerah Teman,
Hadad anak Bedad dari kota Awit— yang mengalahkan orang Midian di
negeri Moab—

Samla dari kota Masreka,
Saul dari tempat bernama Tempat Luas Dekat Sungai,†
Baal-Hanan anak Akbor, dan
Hadad dari kota Pau.
Istri Hadad bernama Mehetabel, yaitu anak Matred dan cucu dari Me-
Zahab.

40-43 Berikut ini adalah nama-nama kepala suku Edom, yaitu suku-suku
dari keturunan Esau: Timna, Alfa, Yetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenas,
Teman,Mibsar,Magdiel, dan Iram. Nama-namamerekamenjadi nama suku
di wilayah tempat tinggal merekamasing-masing.

37
Mimpi-mimpi Yusuf

1 Yakub tinggal di Kanaan, di mana bapaknya dulu menetap. 2 Inilah
riwayat keturunan Yakub.
Pada waktu Yusuf berusia tujuh belas tahun, dia biasa menggembalakan

kawanan kambing domba milik bapaknya bersama dengan kakak-kakak
tirinya, yaitu anak-anak Yakub dari kedua istrinya bernama Bilha dan
Zilpa. Suatu saat, Yusuf melaporkan kepada bapaknya tentang perbuatan-
perbuatan jahat yang dilakukan kakak-kakaknya. 3 Adapun Yakub* lebih
sayang kepada Yusuf daripada anak-anaknya yang lain karena Yusuf lahir
pada waktu dia sudah sangat tua. Jadi Yakub menyuruh orang untuk mem-
buatkan jubah yang indah dan berwarna-warni sebagai hadiah istimewa
untuk Yusuf. 4 Ketika kakak-kakaknya sadar bahwa bapak mereka lebih
sayangkepadaYusuf,merekamembenci Yusuf dan tidakmau lagi berbicara
baik dengan dia.

5 Mereka semakin membenci Yusuf ketika dia menceritakan mimpinya
kepada mereka. 6 Yusuf berkata kepada mereka, “Dengarkanlah, aku ingin
menceritakan mimpiku. 7 Dalam mimpiku, kita sedang bekerja bersama-
sama mengikat gandum di ladang. Tiba-tiba ikatan gandumku berdiri,
dan ikatan-ikatan gandum kalian mengelilingi dan sujud kepada ikatan
gandumku.”

8 Jawab kakak-kakaknya, “Jadi kamu pikir kamu akan memerintah dan
berkuasa atas kami?!” Maka mereka semakin membenci Yusuf karena
mimpi dan perkataannya itu.

9 Kemudian Yusuf bermimpi lagi, dan menceritakan kepada kakak-
kakaknya, “Aku bermimpi lagi, dalam mimpiku itu aku melihat matahari,
bulan dan sebelas bintang sujud kepadaku.”

10 Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada bapaknya, dia ditegur,
“Mimpi apa lagi yang kamu mimpikan ini?! Kamu pikir aku, ibumu,
dan saudara-saudaramu akan datang sujud kepadamu?!” 11 Maka kakak-
kakaknya semakin iri kepada Yusuf, tetapi Yakub merenungkan perkataan
danmaksud dari mimpi itu.
† 36:31-39 Tempat LuasDekat SungaiNama ini sering diterjemahkan sebagai ‘Rehobot dekat sungai’.
* 37:3 Yakub Secara harfiah di ayat ini teks sumber menyebut nama Israel. (Kel. 32:28) Mulai pasal
ini, teks bahasa sumber sering menyebut kedua namanya bergantian. TSI biasanya menggunakan
nama Yakub untuk dia sendiri, sedangkan nama Israel digunakan untuk bangsa keturunannya.
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12 Pada suatu hari ketika kakak-kakak Yusuf sedang menggembalakan
kawanankambing dombadi Sikhem, 13Yakubberkata kepadaYusuf, “Pergi-
lah ke Sikhem. Kakak-kakakmu sedang menggembalakan kawanan kamb-
ing domba di sana.”
Jawab Yusuf, “Baiklah Ayah, aku akan pergi!”
14 Lanjut Yakub, “Pergilah ke sana, dan lihatlah bagaimana keadaan

kakak-kakakmubeserta kawanankambingdombakita, lalu kembalilahdan
laporkankepadaayah.” MakaYakubmelepaskanYusufpergimeninggalkan
Lembah Hebron.
Sesudah dia sampai di Sikhem, 15 Yusuf berjalan kesana-kemari mencari

kakak-kakaknya di padang. Seseorang memperhatikannya dan bertanya,
“Apa yang sedang kamu cari?”

16 Jawab Yusuf, “Saya sedang mencari kakak-kakak saya yang sedang
menggembalakan ternak. Apakah kamumelihat mereka dan tahu kemana
mereka pergi?”

17 Jawaborang itu, “Mereka sudahpergi. Sayamendengarmerekaberkata
satu sama yang lain, ‘Mari kita pergi ke Dotan.’ ” Maka Yusuf menyusul
saudara-saudaranya danmenemukanmereka di Dotan.

Yusuf dijual dan dibawa keMesir
18 Ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf dari jauh, mereka bersepakat

untuk membunuhnya. 19 Mereka saling berkata, “Lihat, si tukang mimpi
datang! 20 Ayo, kita bunuh saja dia, dan mayatnya kita buang ke dalam
sumur kosong. Nanti kita katakan saja bahwa dia diterkam dan dimakan
binatang buas. Kita akan lihat apa yang akan terjadi denganmimpinya itu!”

21-22 Ketika Ruben mendengar hal ini, dia berkata, “Janganlah kita
bunuh dia.” Ruben berniat untuk menyelamatkan Yusuf dari mereka
dan membawa dia pulang ke bapak mereka. Lanjut Ruben, “Janganlah
menumpahkan darah. Buang saja dia ke dalam sumur kosong yang ada di
padang belantara ini, tetapi tidak usahmenyakitinya.”

23 Maka ketika Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya, dengan kasar
mereka langsung melepaskan jubah Yusuf yang berwarna-warni itu,
24 kemudian membuang Yusuf ke dalam sumur yang kosong. 25 Sesudah
itu mereka duduk untuk makan. Kemudian mereka melihat di kejauhan
rombongan pedagang orang Ismael yang datang dari daerah Gileadmenuju
Mesir. Mereka membawa tiga jenis wangi-wangian dari getah pohon† di
punggung unta-unta.

26 Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, “Apa untung mem-
bunuh dan menyembunyikan mayatnya? 27 Bagaimana kalau kita men-
jualnya kepada pedagang-pedagang itu? Dengan demikian kita tidak mem-
bunuhnya, karena dia saudara kita dan satu ayah dengan kita.” Saudara-
saudaranya pun setuju. 28 Maka pada waktu pedagang-pedagang Midian
yang adalah orang Ismael itu lewat, mereka mengeluarkan Yusuf dari
sumur dan menjualnya kepada pedagang-pedagang itu seharga dua puluh
keping perak. Lalu pedagang-pedagang itu membawa Yusuf keMesir.

29Ketika Ruben kembali ke sumur dan melihat bahwa Yusuf sudah tidak
ada, dia merobek pakaiannya karena sangat menyesal. 30 Lalu dia kembali
kepada saudara-saudaranya dan berkata, “Anak itu sudah tidak ada dalam
sumur! Apa yang harus aku lakukan?!”
† 37:25 tiga jenis wangi-wangian … Ketiga jenis wangi-wangian ini tidak ada di Indonesia. Dalam
Bahasa Inggris adalah aromatic gum (getah dari tanaman rockwood), balm (getah dari pohonmastic),
danmyrrh (mur).
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31 Lalu mereka membunuh seekor kambing dan mencelupkan jubah
Yusuf ke dalam darah kambing itu. 32Mereka membawa jubah itu kepada
bapak mereka dan berkata, “Kami menemukan ini. Periksalah apakah
jubah ini milik anakmu?”

33 Yakub mengenali jubah itu dan berkata, “Benar, ini adalah jubah
anakku Yusuf. Pasti binatang buas sudah mencabik-cabiknya sampai mati
dan memakannya.” 34 Lalu Yakub merobek-robek pakaiannya karena
sedih dan mengikat kain karung pada pinggangnya. Dia berkabung untuk
anaknya selama berhari-hari. 35 Semua anak Yakub yang lain, baik yang
perempuan maupun yang laki-laki berusaha menghibur bapak mereka,
tetapi dia tidakmau dihibur. Katanya kepadamereka, “Biarlah aku berduka
sampai hari aku masuk Syeol!”‡ Yakub pun terus bersedih atas kematian
Yusuf, anaknya.

36 Sementara itu, di Mesir, para pedagang Midian sudah menjual Yusuf
kepada seorang komandan pengawal raja bernama Potifar.

38
Kisah Yehuda dan Tamar

1 Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan tinggal
bersama seseorang bernama Hira, orang Adulam. 2 Di sana dia bertemu
dengan seorang perempuan Kanaan, anak Syua. Lalu Yehuda menikah
dengan dia dan bersetubuh dengannya. 3 Perempuan itu mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki. Yehuda menamai anak itu Er. 4 Sesudah
itu, dia mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki. Lalu dia menamai
anak ituOnan. 5Beberapawaktu kemudian, ketika Yehudadankeluarganya
sudah pindah dan tinggal di Kesib, perempuan itu mengandung lagi dan
melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Syela.

6Ketika anak sulung Yehuda (Er) sudah dewasa, Yehuda menikahkan dia
dengan seorangperempuanbernamaTamar. 7Tetapi kelakuanEr sangatlah
jahat di mata TUHAN. Karena itu TUHAN mengambil nyawanya. 8 Maka
berkatalah Yehuda kepada Onan, “Penuhilah kewajibanmu kepada istri
kakakmu Er, sebagaimana yang sudah biasa dalam adat kita. Nikahilah
dia sehingga anak laki-laki yang lahir pertama dengan dia akan dianggap
sebagai penerus garis keturunan kakakmu.”*

9 Tetapi Onan tahu bahwa dengan berbuat demikian, sama artinya dia
tidakmembangun garis keturunan sendiri. Maka setiap kali dia bersetubuh
dengan Tamar, dia dengan sengaja menumpahkan air maninya di tanah,
supayaTamar tidakmengandung. 10Tetapi dimataTUHANperbuatanOnan
itu sangat jahat. Karena itu TUHANmengambil nyawanya juga.

11Karena takut hal yang samaakan terjadi kepada Syela, anakbungsunya,
berkatalah Yehuda kepada Tamar, “Pergilah dan tinggallah di rumah orang
‡ 37:35 Syeol Di zaman PL, orang Israel membayangkan Syeol sebagai tempat penampungan jiwa
orang mati. Tempat itu gelap dan tidak ada sukacita. Dianggap berada di bawah bumi dan jauh dari
surga. Kadang-kadang dalam puisi PL, pintu Syeol disebut terletak di dasar laut yang paling dalam.
Jadi Syeol tidak identik dengan firdaus, surga, ataupun neraka. Kata Syeol sering diterjemahkan
dengan cara yang lebih umum sebagai ‘kematian’ atau ‘liang kubur’. Pada zaman kitab ini ditulis,
TUHAN belum memberitahukan tentang kehidupan para nenek moyang sesudah meninggal dunia
seperti yang diajarkan Yesus diMat. 22:32, Mrk. 12:27, dan Luk. 20:38. * 38:8 Nikahilah … penerus
garis keturunan kakakmu. Kalimat ini menjelaskan maksud tersirat dalam teks Ibrani dengan kata
‘kewajiban’. Informasi ini dibuat tersurat karena banyak pembaca zaman ini belum mengetahui
seperti apa adat yang berlaku pada zaman yang dikisahkan dalam cerita ini. Lihat Ul. 25:5.
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tuamu sebagai seorang janda, sampai Syela dewasa.” Maka Tamar kembali
ke rumah orang tuanya.

12 Beberapa waktu kemudian istri Yehuda, anak Syua meninggal dunia.
Sesudah Yehuda melalui masa perkabungannya, dia pergi ke Timna
bersama Hira, sahabatnya dari Adulam, untuk mengawasi orang-orang
yang bekerja menggunting bulu domba-dombanya. 13 Tamar mendapat
kabar bahwa Yehuda akan datang ke Timna untuk menggunting bulu
domba. 14 Saat itu Tamar mengetahui bahwa Syela sudah dewasa, tetapi
tidak dinikahkan dengannya. Karena itu Tamar mengganti pakaian kejan-
daannya, menutupi kepala dan wajahnya dengan kerudung sehingga tidak
dikenal orang. Lalu dia pergi dan duduk di depan gerbang kota Enaim, di
pinggir jalan yang menuju ke Timna. 15Ketika Yehuda melihat dia, Yehuda
mengira bahwa dia seorang pelacur karena wajahnya tertutup dengan
kerudung. 16Karena tidak tahu bahwa perempuan itu adalahmenantunya,
Yehudapunmendekatinya danberkata, “Aku ingin bersetubuhdenganmu.”
Jawab Tamar, “Apa yang akan Bapak berikan kepadaku sebagai imbalan-

nya?”
17 Kata Yehuda, “Sebagai imbalan, aku akan berikan seekor anak kamb-

ing.”
Lalu kata Tamar, “Jaminan apa yang akan Bapak berikan sebelum aku

menerima anak kambing itu?” 18 Tetapi Yehuda tanya balik, “Jaminan apa
yang kamu inginkan dariku?”
Jawab Tamar, “Aku minta cap meterai beserta kalungnya dan juga

tongkatmu.” Yehuda memenuhi permintaannya, dan mereka pun berse-
tubuh, dan Tamar mengandung.” 19 Sesudah itu, Tamar pulang dan mem-
buka kerudungnya dan kembali memakai pakaian kejandaannya.

20 Beberapa waktu kemudian, Yehuda meminta sahabatnya Hira, orang
Adulam, untuk mengantarkan anak kambing kepada perempuan itu, dan
mengambil kembali benda-bendamiliknya yang dijadikannya sebagai jam-
inan. Tetapi Hira tidak menemukan perempuan itu. 21Hira pun bertanya
kepada orang-orang di tempat itu, “Di manakah pelacur yang biasa ada di
pinggir jalan yangmenuju ke Timna, depan gerbang kota Enaim?”
Tetapi jawab mereka, “Di sini tidak ada pelacur† yang Saudara cari itu.”

22Maka Hira kembali dan menjelaskan kepada Yehuda, “Aku tidak mene-
mukan pelacur itu. Aku sudah tanya kepada orang-orang yang ada di sana,
tetapi mereka berkata, ‘Tidak pernah ada pelacur di sini.’ ”

23 Jawab Yehuda, “Baiklah. Yang penting kita sudah berusaha menepati
janji dengan membawa anak kambing sebagai imbalannya. Biarlah dia
menahan harta benda milikku yang dijadikan jaminan. Sebab kalau kita
terus mencarinya, kita akanmenjadi bahan tertawaan orang.”

24 Kurang lebih tiga bulan kemudian, Yehuda mendapat kabar bahwa
menantunya Tamar sudah melacurkan diri, dan dia hamil di luar nikah.
Maka Yehuda dengan keras berkata, “Bawalah dia keluar, dan bakarlah dia
atas perbuatannya!”

25Ketika Tamar dibawa keluar untuk dibunuh, dia menyuruh seseorang
untuk menyampaikan pesan kepada Yehuda, bapak mertuanya, “Pemilik
benda-benda ini, yaitu cap meterai beserta kalungnya dan tongkat ini
adalah orang yang menghamiliku. Apakah Bapak mengenali benda-benda
tersebut?”
† 38:21 pelacur Kata ‘pelacur’ dalam ayat 21-22 berbeda dengan ayat 15. Di kedua ayat ini pelacur
yang dimaksud adalah wanita yang tidur dengan banyak laki-laki sebagai bentuk penyembahan
dewa.
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26Kemudian Yehuda memeriksa benda-benda itu dan berkata, “Dia yang
benar! Saya tidak menepati janji untuk menikahkannya dengan anak saya
Syela.” Lalu Yehuda tidak pernah berhubungan intim lagi dengannya.

27 Ketika tiba waktu bagi Tamar untuk melahirkan, ternyata dia
melahirkan anak kembar. 28 Saat dia sedang kesakitan karena
persalinannya, salah satu bayi mengeluarkan tangannya. Maka bidan
yang membantu persalinan itu, mengikatkan benang merah pada tangan
bayi itu. Lalu bidan itu berkata, “Bayi inilah yang lahir duluan.” 29 Tetapi
bayi itu menarik kembali tangannya dan bayi yang satunya lahir duluan.
Lalu bidan itu berkata, “Bagaimana kamu bisa keluar duluan?!” Maka
dinamailah anak laki-laki itu Peres.‡ 30 Sesudah itu lahirlah bayi laki-laki
yang ada benangmerah di tangannya. Dia dinamai Zerah.§

39
Yusuf di rumah Potifar

1Mengenai Yusuf, para pedagang Ismael sudah membawa ke Mesir dan
menjualnya kepada seorang komandan pengawal rajaMesir, bernama Poti-
far.

2TetapiTUHANmenyertaiYusuf selamadiabekerja sebagaibudakkepada
orang Mesir itu, sehingga dia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya.
3 Sesudah Potifar melihat bahwa TUHAN membuat Yusuf berhasil dalam
semua pekerjaannya, 4 maka dia menjadi senang kepada Yusuf, dan dia
menunjuk Yusuf untuk mengurus rumah tangganya dan semua miliknya
sebagai pelayan pribadinya. 5 Sejak Yusuf bekerja mengurus segala sesuatu
yang dipercayakan Potifar kepadanya, TUHAN semakin memberkati kelu-
arga orang Mesir itu. TUHAN memberkati segala miliknya, baik di rumah
maupun di ladang. 6Potifar menyerahkan sepenuhnya kepada Yusuf untuk
mengurus segalamiliknya. DengandemikianPotifar hanyaperlumengurus
urusan pribadinya sendiri.
Tubuh Yusuf kekar dan dia sangat tampan. 7 Waktu pun berlalu, istri

Potifarmulaimenaruh hati pada Yusuf. Dia berkata kepada Yusuf, “Marilah
bersetubuh denganku.” 8 Tetapi Yusuf menolak dan berkata, “Tuan Potifar
sudah mempercayakan segala miliknya kepada saya. 9 Tidak ada orang
lain dalam rumah ini yang memiliki kuasa seperti saya. Tuan sudah
mempercayakan semuanya kepada saya kecuali Nyonya, karena Nyonya
adalah istrinya. Bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Allah dengan
melakukan perbuatan sejahat ini?!”

10Setiap hari istri majikannya berulang kali mengajak Yusuf untuk berse-
tubuhdengannya, tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya danmenolak setiap
ajakannya. 11 Pada suatu hari, Yusuf sedang melakukan tugas-tugasnya
dan kebetulan tidak ada pekerja lain di rumah. 12 Istri Potifar menarik
pakaian Yusuf dan berkata, “Ayolah, bersetubuh denganku!” Yusuf berhasil
melarikan diri, tetapi pakaiannya tertinggal dalam genggaman tangan istri
Potifar.

13 Ketika dia melihat Yusuf melarikan diri dengan meninggalkan paka-
iannya, 14 dia berteriak dan memanggil para pekerjanya di luar, “Lihatlah,
suamiku sudah membawa masuk orang Ibrani ke dalam rumah ini untuk
mempermalukan kita dan dia baru saja berusaha memperkosaku! Karena

‡ 38:29 Peres yang berarti dia yang menerobos keluar. § 38:30 Zerah Dalam bahasa Ibrani kata
ini memiliki dua arti, yaitu ‘merah’ dan ‘cahaya fajar’.
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itulah aku berteriak. 15Ketika dia mendengar aku berteriak, dia melarikan
diri dan pakaiannya tertinggal.”

16 Istri Potifar membiarkan pakaian Yusuf di sampingnya sampai
suaminya pulang. 17 Sesudah suaminya pulang dia berkata kepada
suaminya, “Budak orang Ibrani yang kau bawa ke rumah ini sudah
mempermalukanku. 18 Ketika aku berteriak, dia pun melarikan diri dan
meninggalkan pakaiannya.”

Yusuf di penjara
19 Saat Potifar mendengar cerita istrinya, “Beginilah kelakuan budakmu

terhadapku,”Potifar sangatmarah. 20Potifar punmasukkanYusuf kedalam
penjara di mana para tahanan raja dipenjarakan. 21 TUHAN menyertai
Yusuf dan dengan setia mengasihinya sehingga kepala penjara terkesan
dengannya. 22Diamemberi tanggung jawab kepada Yusuf untukmengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan para tahanan lainnya. 23 Kepala
penjara tidak pernah mempertanyakan apa yang berada dalam tanggung
jawab Yusuf. Yusuf selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dia lakukan
karena TUHANmenyertainya.

40
Mimpi-mimpi petugas istana

1 Pada suatu waktu, kepala juru minuman dan kepala juru roti di istana
membuat kesalahan terhadap raja Mesir. 2 Maka raja* sangat marah ter-
hadap kedua petugas istananya itu, 3 dan memerintahkan supaya mereka
dimasukkan ke dalam yang diawasi oleh komandan pengawal raja, tempat
Yusuf ditahan. 4Komandan pengawal menugaskan Yusuf untuk mengurus
kebutuhan kedua tahanan itu. Mereka ditahan dalamwaktu yang lama.

5 Pada suatu malam kedua tahanan ini bermimpi. Mimpi mereka tidak
sama dan memiliki arti masing-masing. 6 Keesokan harinya, ketika Yusuf
bertemu kedua petugas istana itu, mereka kelihatan bersusah hati. 7 Lalu
Yusuf bertanya kepada mereka, “Mengapa hari ini kalian berdua kelihatan
bersusah hati. Ada apa?”

8 Jawab mereka, “Tadi malam kami bermimpi tetapi tidak ada yang bisa
mengartikanmimpi-mimpi kami.”
Jawab Yusuf, “Hanya Allah yang tahu arti mimpi. Ceritakanlah kepada

saya, dan dengan pertolongan-Nya saya akanmenerangkan artinya.”
9 Lalu kepala juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yusuf,

“Dalammimpi itu, sayamelihatada tanamananggurdidekatku. 10Tanaman
anggur itu bercabang tiga. Pada ketiga cabang itu tumbuh tunas, kemudian
bunga, lalu buah. 11 Waktu itu saya sedang memegang gelas minum raja.
Saya memetik beberapa buah anggur dan memerasnya ke dalam gelas itu,
lalu saya sajikan kepada raja.”

12 Lalu jawab Yusuf, “Inilah arti dari mimpimu: tiga cabang berarti tiga
hari. 13 Dalam tiga hari, raja akan membebaskan dan mengembalikanmu
pada jabatan yang dulu. Kamu akan lagi menyajikan minuman kepada
raja seperti sebelum dipenjarakan. 14Akan tetapi waktu kamu sudah bebas
dan keadaanmu sudah baik, janganlah melupakan saya. Tolonglah saya
supaya dapat keluar dari penjara ini. Berbaik hatilah kepada saya dengan

* 40:2 rajaMesirDalamayat 1, teks Ibranimenuliskan ‘rajaMesir’, sedangkandi ayat inimenuliskan
‘paroh’ (firaun). Dalam bahasa Mesir, kata ‘firaun’ artinya ‘raja’. TSI menerjemahkan ‘firaun’ sesuai
artinya sebagai ‘raja’.
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memberitahu raja tentang saya. 15Dulu saya diculik dan dibawa paksa dari
negeri orang Ibrani. Di sini pun saya dipenjarakanuntuk sesuatu yang tidak
pernah saya lakukan.”

16Ketika kepala juru roti melihat bahwamimpi kepala juru minuman itu
memiliki arti yang baik, dia punberkata kepada Yusuf, “Aku juga bermimpi.
Dalam mimpiku, ada tiga keranjang roti di atas kepalaku. 17 Di keranjang
yang paling atas, ada berbagai roti-rotian untuk raja. Tetapi burung-burung
datang danmemakannya dari keranjang yang ada di atas kepala saya.”

18 Lalu jawab Yusuf, “Tiga keranjang berarti tiga hari. 19 Dalam tiga
hari, raja akan mengeluarkanmu dari penjara. Akan tetapi raja memberi
perintah supaya kepalamudipenggal danmayatmuditaruhdi ujung sebuah
tiang. Dan burung-burung akanmemakan dagingmu.”

20 Tiga hari kemudian adalah hari ulang tahun raja. Dia mengadakan
pesta dan mengundang semua pejabatnya. Pada pesta tersebut, raja
mengeluarkan† kedua petugasnya dari penjara. 21 Raja mengembalikan
jabatan kepala juru minuman untuk menyajikan gelas anggur kepada raja,
22 tetapi kepala juru roti dihukummati. Semua itu terjadi tepat seperti yang
dikatakan Yusuf. 23 Namun kepala juru minuman itu tidak ingat kepada
Yusuf, malahmelupakannya.

41
Arti mimpi rajaMesir

1Dua tahun kemudian raja Mesir bermimpi bahwa dia sedang berdiri di
tepi Sungai Nil. 2Dalam mimpinya, dia melihat tujuh ekor sapi yang sehat
dan gemuk keluar dari Sungai Nil dan memakan rumput di pinggir sungai.
3Kemudian tujuh ekor sapi lain yang kurus dan sakit keluar jugadari Sungai
Nil dan berdiri di tepi sungai itu bersama dengan ketujuh ekor sapi yang
sehat. 4 Lalu ketujuh sapi yang kurus memakan ketujuh sapi yang gemuk.
Sesudah itu raja terbangun dari tidurnya.

5 Dia kembali tidur dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya yang kedua,
dia melihat tujuh bulir gandum tumbuh pada satu batang. Ketujuh bulir
gandum itu sangat baik dan berisi. 6 Kemudian dia melihat tujuh bulir
gandum lain tumbuh, tetapi layu dan kurus kering karena, hembusan angin
timuryangpanasdankering. 7Laluketujuhbulir gandumyangkuruskering
itu menelan ketujuh bulir gandum yang baik dan berisi. Maka raja kembali
terbangun dan sadar bahwa dia hanya bermimpi.

8Keesokan paginya rajamerasa gelisah. Karena itu diamemanggil semua
ahli sihir danorangbijaksanadiMesir, lalumenceritakanmimpinya kepada
mereka. Tetapi tidak ada yang dapatmengartikanmimpi-mimpi itu. 9Maka
juru minuman berkata kepada raja, “Hari ini saya teringat kesalahan saya.
10 Waktu itu Tuanku Raja sangat marah kepada beberapa petugas istana,
sehingga saya dan kepala juru roti dimasukkan ke dalam penjara di bawah
pengawasan komandan pengawal raja. 11 Pada suatu malam, kami berdua
bermimpi dan masing-masing mimpi itu mempunyai arti. 12 Di sana ada
seorang pemuda Ibrani yang menjadi budak dari komandan pengawal
raja. Kamimenceritakanmimpi-mimpi itu kepadanya, dandiamenjelaskan
artinya kepada kami. 13 Dan semua terjadi seperti yang dia katakan: Saya
† 40:20 mengeluarkan Secara harfiah berarti ‘mengangkat’. Penulis sengaja menggunakan kata
‘mengangkat’ untuk menyampaikan dua arti, yaitu 1) mengangkat seseorang ke suatu jabatan, dan
2) memenggal kepala seseorang sebagai hukumanmati.
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dikembalikanke jabatan semuladankepala juru roti itu dihukummati serta
ditaruh pada tiang.”

14Maka rajamenyuruh untukmemanggil Yusuf dan dengan segera Yusuf
dikeluarkan dari penjara. Sesudah mencukur jenggot dan mengenakan
pakaian yang bersih, Yusuf pergi menghadap raja. 15 Raja berkata kepada
Yusuf, “Saya sudah bermimpi namun tidak ada seorang pun yang dapat
mengartikannya. Saya sudah mendengar bahwa kamu dapat mengartikan
mimpi.”

16 Jawab Yusuf, “Bukan hamba, melainkan Allah yang akan memberikan
penjelasan yang tepat bagi Tuanku.”

17Lalu rajamenceritakanmimpinyakepadaYusuf, “Dalammimpiku, saya
berdiri di tepi Sungai Nil. 18Dan sayamelihat ada tujuh ekor sapi yang sehat
dan gemuk keluar dari Sungai Nil dan memakan rumput di pinggir sungai.
19 Kemudian tujuh ekor sapi lain yang kurus dan sakit keluar juga dari
sungai. Baru kali ini saya melihat sapi sejelek itu di Mesir! 20Lalu sapi yang
kurus dan sakit itu memakan ketujuh sapi yang sehat dan gemuk. 21 Dan
walaupunsudahmemakanketujuhsapi yang sehatdangemuk itu, tetap saja
ketujuh sapi itu terlihat kurus dan sakit. Sesudah itu saya terbangun.

22 Kemudian saya tertidur lagi dan kembali bermimpi. Dalam mimpi
yang kedua ini, saya melihat tujuh bulir gandum yang baik dan juga berisi,
tumbuh pada satu batang. 23 Lalu tujuh bulir gandum lain tumbuh, tetapi
terlihat layu dan kurus kering karena ditiup angin timur yang panas dan
kering. 24 Lalu ketujuh bulir gandum yang layu menelan ketujuh bulir
gandum yang baik. Saya sudah menceritakan mimpi-mimpi ini kepada
para ahli sihir, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat
mengartikannya.”

25 Lalu Yusuf menjawab raja, “Kedua mimpi ini memiliki arti yang sama.
Allah sudah memberitahu Tuan apa yang akan dilakukan-Nya. 26 Ketujuh
ekor sapi yang sehat dan juga ketujuh bulir gandum yang baik memiliki
arti yang sama, yaitu tujuh tahun yang penuh kemakmuran. 27 Kemudian
ketujuh ekor sapi yang jelek, kurus dan sakit, dan ketujuh bulir gandum
yang layu, kurus kering karena angin timur, berarti tujuh tahun bencana
kelaparan. 28 Inilah yang saya maksud dengan perkataanku tadi, ‘Allah
sudahmemberitahu Tuan apa yang akan dilakukan-Nya’. 29Akan ada tujuh
tahun penuh kemakmuran di seluruh Mesir. 30-31 Dan sesudah itu, selama
tujuh tahun kemudian, akan ada bencana kelaparan di negeri ini. Bencana
kelaparan itu akan sangat parah dan orang akan lupa masa sebelumnya
yang penuh dengan kelimpahan. 32Allah sudahmenetapkan hal ini terjadi.
Sudah dua kali Tuan bermimpi dengan arti yang sama, berarti hal ini akan
segera terjadi.

33 Sekarang, sebaiknya Tuan mencari orang yang cerdas dan bijaksana.
Tugaskanlah dia untuk mengatur seluruh negeri Mesir. 34 Selain itu
biarlah Tuan juga menugaskan pejabat-pejabat lain untuk mengumpulkan
hasil panen dari rakyat Mesir. Selama tujuh tahun yang makmur, orang-
orang harus memberi dua puluh persen dari semua hasil panen mereka.
35 Dengan demikian mereka mengumpulkan gandum selama tujuh tahun
yang berlimpah. Dan biarlah Tuan mengeluarkan perintah, supaya bahan
makanan itu disimpan di berbagai kota di seluruhMesir dan dijaga dengan
baik. 36 Itulah cadangan bahan makanan untuk masa bencana kelaparan
yang akan terjadi di seluruh negeri nantinya. Hanya dengan cara inilah,
seluruh pendudukMesir akan dapat bertahan hidup.”
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Yusufmenjadi orang kedua yang berkuasa diMesir
37UsulanYusuf dipandang baik oleh raja danpara pejabatnya. 38Lalu raja

berkata kepada para pejabatnya, “Sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun
yang bisa menangani persoalan ini lebih baik daripada Yusuf, karena dia
dipimpin oleh roh-roh ilahi.”* 39 Dan raja berkata kepada Yusuf, “Karena
roh-roh ilahi sudahmenunjukkan semua ini kepadamu, saya rasa tidak ada
orang lain yang lebih bijaksana dan cerdas seperti kamu! 40 Kamu akan
berkuasa di atas seluruh kerajaan dan rakyat Mesir. Tidak ada yang lebih
berkuasa daripadamu kecuali saya sebagai raja.

41 Dengan ini, saya mengangkatmu menjadi orang kedua yang berkuasa
atas seluruh Mesir.” 42 Lalu raja melepas cincin dengan cap kerajaan dari
jarinya dan memasangnya pada jari Yusuf. Raja juga memberikan pakaian
dari linen halus dan kalung emas untuk dipakai oleh Yusuf. 43 Kemudian
raja menyuruh Yusuf untuk naik di kereta kuda yang biasanya digunakan
olehorangkeduayangberkuasadiMesir. Pasukanpengawal rajamembawa
Yusuf berkeliling, sambil mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa
mereka harus sujud, karena Yusuf sudah diangkat menjadi orang kedua
yang berkuasa di Mesir. 44 Raja berkata kepada Yusuf, “Saya memang
raja! Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat bertindak di negeri ini tanpa
seizinmu.”

45 Kemudian raja memberikan Yusuf nama baru, Safnat-Paneah, dan
juga memberi seorang istri kepadanya bernama Asnat. Asnat adalah anak
Potifera, seorang imam dewamatahari di kota Heliopolis.† Maka Yusuf pun
memerintah atas bangsa Mesir. 46Yusuf berusia tiga puluh tahun ketika dia
mulai melayani raja Mesir. Dia dilantik untukmemerintah seluruhMesir.

47 Selama tujuh tahun yang makmur, hasil panen sangat melimpah.
48Selama itu, Yusufmengumpulkansemuakelebihanhasil panendiwilayah
Mesir di kota-kota. Di setiap kota, Yusuf membangun gudang-gudang dan
menyimpan hasil panen dari ladang-ladang di wilayah sekitarnya. 49Hasil
panen gandumbegitumelimpahbagaikanpasir di laut sehingga Yusuf tidak
sanggup lagi untukmenghitung jumlahnya.

50 Sebelum bencana kelaparan melanda Mesir, Asnat istri Yusuf
melahirkan dua anak laki-laki. Asnat adalah anak Potifera, seorang imam
dewa matahari, dari Heliopolis. 51 Dan Yusuf menamai anak sulungnya
Manasye,‡ karena dia berkata, “Allah membuat saya melupakan segala
penderitaan dan kaum keluarga ayah saya. 52Anak keduanya diberi nama
Efraim§ karena dia berkata, “Di negeri penderitaan, Allah sudah membuat
saya berhasil.”

53 Tujuh tahun masa kemakmuran di Mesir pun berakhir. 54 Bencana
kelaparan selama tujuh tahun mulai, sesuai dengan perkataan Yusuf. Ter-
jadi kelaparan di semua negeri, tetapi di Mesir ada roti. 55 Ketika seluruh
rakyat Mesir kelaparan, mereka berseru kepada raja meminta makanan.
Raja pun menyuruh mereka untuk menghadap Yusuf dan melakukan apa
yangdiaperintahkan. 56-57 Jadi, ketikabencanakelaparan itu semakinparah
di seluruhMesir, Yusuf membuka gudang-gudang gandum danmenjualnya
kepada penduduk Mesir. Bencana ini juga menyebar ke seluruh bumi,
* 41:38 roh-roh ilahi Dalam bahasa Ibrani, ‘elohim’ berarti ‘Allah’ dalam bentuk jamak, tetapi
biasanya diterjemahkan tunggal dalam PL. Dalam ayat ini TSI menerjemahkan ‘elohim’ sebagai
‘roh-roh ilahi’, karena rajaMesir tidakpercayakepadaAllahYangEsa. † 41:45 HeliopolisHeliopolis
adalahnama lainuntukkotaOn. ‡ 41:51 ManasyeArti namaManasye adalah ‘menyebabkan lupa’.
§ 41:52 Efraim Arti nama Efraim adalah ‘berbuah’ atau ’berhasil’.
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sehingga orang dari bangsa-bangsa lain juga datang kepada Yusuf untuk
membeli gandum.

42
Kakak-kakak Yusufmembeli gandum keMesir

1 Ketika Yakub diberitahu bahwa ada persediaan gandum di Mesir, dia
berkata kepada anak-anaknya, “Kalian jangan diam saja!”* 2Lanjut Yakub,
“Aku dengar ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum
supaya kita tidak mati kelaparan!” 3 Maka kesepuluh kakak Yusuf pergi
ke Mesir untuk membeli gandum. 4 Yakub sengaja tidak mengizinkan
Benyamin, adik kandung Yusuf, untuk ikut bersama kakak-kakak tirinya
dengan berkata, “Jangan sampai dia ditimpa kecelakaan nanti.” 5 Lalu
kesepuluh anak Yakub berangkat bersama dengan para pembeli lainnya,
karena saat itu bencana kelaparan sedangmelanda negeri Kanaan.

6 Yusuf sebagai pejabat tertinggi di Mesir, berkuasa untuk menjual gan-
dum kepada seluruh rakyat Mesir. Pada saat itu, kakak-kakak Yusuf datang
dan sujud di hadapannya. 7 Ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, dia
mengenali mereka. Tetapi dia berpura-pura tidak mengenal mereka dan
berkata-kata kepada mereka dengan kasar. Dia bertanya kepada mereka,
“Kalian berasal dari mana?”
Jawabmereka, “Kami datang dari Kanaan hendakmembeli gandum.”
8Meskipun Yusuf mengenali kakak-kakaknya, tetapi mereka sudah tidak

mengenalinya lagi. 9 Teringatlah Yusuf pada mimpinya tentang mereka,✡
lalu dia berkata, “Kalian ini mata-mata dan sengaja menyusup masuk ke
negeri kami untukmencari tahu letak kelemahan negeri kami!”

10 Jawabmereka, “Tidak, Tuan! Hamba-hambamu ini datanghanyauntuk
membeli bahanmakanan. 11Kami semua anak dari satu ayah. Kami bukan
penipu ataumata-mata!”

12Kata Yusuf, “Tidak! Kalian pasti datang ke sini untuk menyelidiki letak
kelemahan negeri kami!”

13 Mereka kembali menjawab, “Kami ini berasal dari Kanaan dan dari
satu ayah. Kami semua kakak beradik, dua belas laki-laki bersaudara.
Namun, satu di antara kami sudah meninggal dan adik kami yang bungsu
ada bersama ayah kami.”

14Tetapi Yusuf berkata kepadamereka, “Seperti yang sudah saya katakan,
kalian ini mata-mata! 15 Untuk membuktikan bahwa kalian benar, saya
bersumpahatasnamarajaMesirbahwasaya tidakakanmembiarkankalian
pergi dari tempat ini, sebelum adik bungsumu datang ke sini. 16 Pilihlah
salah satu di antara kalian yang akan pulang menjemput adik kalian dan
membawanya ke sini, sementara itu yang lain akan ditahan dalam penjara,
sampai apa yang kalian katakan itu terbukti benar. Kalau ternyata kalian
tidak punya adik, maka demi nama raja Mesir, pasti kalianmata-mata!”

17-18 Lalu dia memasukkan mereka ke dalam penjara. Dua hari kemu-
dian† Yusuf berkata kepada mereka, “Karena saya adalah orang yang takut
dan hormat kepada Allah, saya akan membebaskan kalian dengan satu
syarat. 19Kalau kalian benar orang yang jujur, maka salah satu dari antara
kalian tetap ditahan, dan yang lainnya boleh membawa gandum kembali
ke keluarga kalian yang kelaparan. 20 Bawalah adik bungsu kalian datang
* 42:1 Kalian jangan diam saja! Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, “Mengapa (hanya) duduk
melihat satu sama lain?!” ✡ 42:9 Kej. 37:5-10 † 42:17-18 Dua hari kemudian Secara harfiah,
‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4.
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kepadaku. Dengan demikian, kalian akan membuktikan bahwa kalian
dapat dipercaya, sehingga kalian tidak akan dihukum mati.” Mereka pun
setuju.

21 Berkatalah mereka satu sama lain, “Kita sedang dihukum atas kesala-
han kita terhadap adik kita. Kita sudah melihat bagaimana dia begitu
sengsara, dan saat diamemohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak
mempedulikannya. Karena itulah kita mengalami semua ini.”

22Rubenberkata, “Saat itu sudahkukatakanagar tidakmenyakiti anak itu,
tetapi kalian tidak menghiraukan perkataanku. Sekarang kita menerima
pembalasan atas perbuatan kita.”

23 Mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti apa yang mereka katakan
karena selama ini mereka berbicara melalui seorang penerjemah. 24 Lalu
Yusuf pergi meninggalkan mereka dan menangis. Sesudah mampu mena-
han perasaanya, dia kembali dan menyuruh agar Simeon diikat di depan
saudara-saudaranya. Maka yang lain diperbolehkan pulang kembali ke
Kanaan.

25 Yusuf memerintahkan anak buahnya supaya mengisi penuh karung-
karung mereka dengan gandum, dan memasukkan uang pembayaran
gandum ke dalam karung mereka masing-masing. Yusuf juga memerin-
tahkan supaya memberi mereka bekal makanan untuk perjalanan pulang.
26 Sesudah karung-karung itu dimuat di atas punggung keledai-keledai
mereka, akhirnyamereka pun berangkat.

27Malam itu, di tempat mereka bermalam, salah satu dari mereka mem-
buka karungnya untuk memberi makan keledai. Ketika dia membuka
karung itu, dilihatnyalah bahwa uang pembayaran ada di atas gandum.
28 Lalu dia berkata kepada saudara-saudaranya, “Lihat, uangku sudah
dikembalikan! Ini ada di dalam karung!” Maka mereka menjadi takut
dan gelisah, dan berkatalah antara satu sama lain, “Apa yang sedang Allah
lakukan terhadap kita?”

29 Beberapa hari kemudian ketika sampai di rumah, mereka menceri-
takan kepada Yakub semua yang sudah terjadi di Mesir, 30 “Penguasa di
negeri itu berkata-kata dengan kasar dan menuduh kami sebagai mata-
mata. 31 Kami sudah menjelaskan, ‘Kami orang-orang jujur, bukan mata-
mata. 32 Kami ini dua belas bersaudara. Satu adik kami sudah meninggal,
danyangbungsu tinggalbersamaayahkamidiKanaan.’ 33Lalupenguasa itu
berkata, ‘Buktikanlah bahwa kalian adalah orang-orang yang jujur. Salah
satu dari antara kalian harus tinggal, sedangkan yang lainnya boleh pulang
membawa gandum untuk keluarga kalian. 34 Lalu kalian harus membawa
adik kalian yang bungsu itu kepadaku. Dengan demikian saya akan tahu
bahwa kalian berkata jujur, bukan mata-mata. Saya akan membebaskan
saudara kalian dan kalian boleh berdagang di Mesir.’ ”

35 Kemudian, ketika mereka membongkar muatan bahan makanan, lalu
menemukan bahwa uang mereka sudah dikembalikan di dalam karung
masing-masing. Maka mereka dan Yakub sangat ketakutan. 36 Berkatalah
Yakub, “Apakah kalian mau aku kehilangan semua anak-anakku?! Aku
sudahmeratapi kematianYusuf, Simeon tidak kembali, dan sekarang kalian
akanmengambil Benyamin dariku! Akulah orang yang palingmenderita di
dunia!”

37Rubenmenjawab, “Akuakanbertanggung jawabpenuh atas Benyamin.
Aku pasti membawanya kembali. Apabila aku tidakmembawa dia kembali,
Ayah bolehmembunuh kedua anak laki-lakiku!”
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38Tetapi kata Yakub, “Aku tidak mengizinkannya pergi! Kakaknya sudah
mati, dan tinggal dia saja anakku yang dari Rahel. Aku sudah tua, dan jika
terjadi sesuatu terhadap dia, aku pasti segera masuk Syeol‡ karena rasa
duka.”

43
Saudara-saudara Yusuf kembali keMesir

1 Bencana kelaparan semakin parah. 2 Sesudah persediaan makanan
mereka habis, berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, “Pergilah ke Mesir
untukmembeli sedikit bahanmakanan.”

3Yehuda menjawab, “Ayah, penguasa Mesir itu sudah memperingati kita
dengan keras untuk tidak menghadap kepadanya jika kita tidak membawa
Benyamin. 4Kalau Ayahmengizinkan dia ikut, kami akan segera berangkat
keMesiruntukmembeli gandum. 5TetapikalauAyah tidakmengizinkannya
ikut, maka kami tidak akan pergi karena penguasa itu berkata bahwa kami
tidak bolehmenghadap tanpa adik kami.”

6 Maka Yakub berkata, “Mengapa kalian menambah masalah bagi saya
denganmemberitahu orang itu bahwa kalianmasih punya adik?”

7 Jawab mereka, “Orang itu menanyai kami dengan teliti mengenai diri
kita dan keluarga kita. Katanya kepada kami, ‘Apakah bapak kalian masih
hidup? Apakah kalian mempunyai seorang adik?’ Jadi kami menjawab
semua pertanyaannya. Kami tidak tahu kalau dia akan menyuruh untuk
membawa Benyamin!”

8 Yehuda berkata kepada bapak mereka, “Izinkanlah Benyamin ikut dan
kami akan segera berangkat. Aku akan bertanggung jawab atas dia. Kalau
tidak, kita semua akan mati kelaparan. 9 Aku menjamin bahwa dia tetap
hidup. Jika tidak membawa dia pulang dengan selamat, biar aku yang
menanggung hukumannya selama hidupku. 10 Seandainya waktu itu Ayah
memperbolehkan kami pergi, kami pasti sudah pulang pergi dua kali ke
Mesir untukmembeli bahanmakanan.”

11 Jawab Yakub, “Kalau begitu jangan pergi dengan tangan kosong.
Bawalah pemberian kepada penguasa itu dari hasil terbaik negeri ini, yaitu
madu, kacang-kacangan,* dan berupa wangi-wangian dari getah pohon.†
12 Bawalah uang sebanyak dua kali lipat karena kalian harus membawa
kembali uang yang dikembalikan di dalam karung-karung kalian. Mungkin
itu suatu kekeliruan. 13 Bawalah adikmu untuk segera menemui orang itu
kembali. 14SemogaAllahYangMahakuasamembuatorang ituberbelaskasi-
han kepada kalian, sehingga kamu beserta dengan Benyamin dan Simeon
kembali kepadaku. Namun, jika aku harus kehilangan anak-anakku lagi,
biarlah itu terjadi.”

15 Maka mereka berangkat bersama Benyamin ke Mesir dengan mem-
bawa pemberian dari negeri mereka beserta uang pembayaran sebanyak
dua kali lipat. Sesudah tiba di sana, mereka pun pergi menghadap Yusuf.
16 Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama dengan mereka, dia segera
menyuruh kepala pengurus rumah tangga, “Bawalah orang-orang ini ke
rumah saya. Lalu ambillah seekor hewan, sembelihlah, dan masaklah.
Siang ini mereka akan makan bersama saya.” 17 Lalu kepala pengurus

‡ 42:38 Syeol Lihat catatan Kej. 37:35 * 43:11 kacang-kacangan Kedua jenis kacang yang Yakub
sebut adalah buah pistasi dan buah badam. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan ‘pistachio nuts’ dan
‘almond’. Kedua jenis kacang ini bukan sebagai makanan pokok. † 43:11 berupawangi-wangian …
Lihat catatan di Kej. 37:25.
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rumah tangga itu melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan
Yusuf. Dia membawamereka ke rumah Yusuf.

18Ketikamereka dibawa ke rumah Yusuf, mereka ketakutan dan berkata,
“Kita dibawa ke sini pasti karena uang yang dikembalikan dalam karung-
karung kita saat pertama kali datang ke sini. Mungkin sekarang kita akan
dijadikan budak dan keledai-keledai kita akan dirampas.”

Perjamuanmakan di rumah Yusuf
19 Ketika sudah sampai di pintu rumah Yusuf, mereka mendekati kepala

pengurus rumah tangga dan berkata, 20 “Bapak, sebelumnya kami sudah
pernah datang ke sini untukmembeli gandum. 21Dalamperjalanan pulang,
ketika kami bermalam, masing-masing dari kami membuka karung yang
kami bawadanmenemukan semuauang pembayaran ada di dalamkarung.
Tetapi sekarangkamimembawauang ituuntukdikembalikan. 22Kami tidak
tahu siapa yang menaruh uang itu ke dalam karung-karung kami. Kali
ini kami sudah membawa uang tambahan untuk membeli bahanmakanan
lagi.”

23 Kepala pengurus rumah tangga itu berkata, “Jangan kuatir, tentu Al-
lahmu, yaitu Dia yang disembah bapakmu, sudahmengembalikan uang itu.
Soal pembayaran waktu itu, saya sudah terima.” Kemudian dia membawa
Simeon kepadamereka.

24Lalu diamembawamerekamasuk ke dalam rumahYusuf,memberikan
mereka air untuk mencuci kaki dan juga memberi makan keledai-keledai
mereka. 25Kemudian mereka menyiapkan barang-barang pemberian yang
akan diberikan kepada Yusuf saat dia pulang danmakan siang bersama.

26Ketika Yusuf pulang,merekamenghadapnya sambil sujud untukmeny-
erahkan pemberian mereka. 27 Yusuf menanyakan keadaan mereka, ke-
mudian berkata, “Bagaimana keadaan ayah kalian yang pernah kalian
ceritakan sebelumnya? Apakah dia masih hidup?”

28 Mereka pun menjawab, “Hambamu, ayah kami, masih hidup dan
keadaannya baik-baik saja.” Lalumereka sujud di hadapannya.

29Ketika Yusuf melihat Benyamin, dia berkata, “Inikah adik yang pernah
kalian ceritakan? Semoga Allah memberkatimu, anakku.” 30 Tetapi Yusuf
tidak dapatmenahan perasaan sayang dan rindu terhadap adiknya. Karena
itu dia segeramasukkekamarnyadanmenangis. 31Sesudahmencucimuka,
Yusuf pun keluar dan sambil menahan perasaannya, dia menyuruh agar
makan siang dihidangkan.

32Para pelayannya sudahmenyediakan sebuahmeja untuk Yusuf sendiri,
meja yang lain untuk kakak beradik itu, dan sebuah meja yang lain untuk
orang-orang Mesir yang juga makan bersama mereka. Hal ini dilakukan
karena orangMesir menganggap hina apabila harusmakan bersama orang
Ibrani. 33 Saudara-saudara Yusuf diberikan tempat duduk di meja yang
berhadapan dengan Yusuf. Tempat duduk mereka diatur menurut urutan
kelahiran, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Ketika menyadari
hal itu, mereka saling melihat satu sama lain dengan terheran-heran.
34Makanan mereka dihidangkan dari meja Yusuf. Benyamin dihidangkan
makanan dan minuman lima kali lebih banyak daripada kakak-kakaknya.
Yusuf dan saudara-saudaranyamakan danminum sepuas-puasnya.

44
Yusufmenguji saudara-saudaranya
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1 Sesudah itu, Yusuf berkata kepada kepala pengurus rumah tangga, “Isi-
lah karung orang-orang ini dengan bahan gandum sebanyak yang mampu
mereka bawa, dan masukkan juga uang pembayaran mereka masing-
masing dekat mulut karungnya. 2 Untuk karung milik adik mereka yang
paling bungsu, taruhlah cawan perakku dan juga uang pembayarannya.”
Maka kepala pengurus rumah tangga itu melakukan sesuai perintah Yusuf.

3Keesokan harinya, waktu masih subuh, saudara-saudara Yusuf dipersi-
lakan berangkat dengan keledai mereka. 4 Tetapi baru saja mereka keluar
dari kota itu, belum jauh jaraknya, Yusuf berkata kepada kepala pengurus
rumah tangganya, “Kejarlahmereka, dan sesudah kamumenyusul mereka,
katakanlah kepada mereka, ‘Tuan kami sudah sangat berbaik hati kepada
kalian, tetapi kalian malahmembalas kebaikannya denganmencuri cawan
perak miliknya! 5 Jahat sekali perbuatan kalian! Tuan kami tidak hanya
minum dari cawan ini, tetapi juga menggunakannya untuk meramal masa
depan.’ ”

6 Kepala pengurus rumah tangga itu pun mengejar mereka, dan dia
mengatakan kepada mereka sesuai yang Yusuf katakan. 7 Tetapi mereka
berkata kepadanya, “Mengapa Tuan berkata seperti itu? Hamba-hamba
Tuan ini tidakmungkinmelakukan hal jahat seperti itu! 8Tuan sendiri tahu
bahwa ketika datang kembali dari Kanaan, kami sudah mengembalikan
uang pembayaran yang ditemukan dalam karung-karung kami. Untuk
apa kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? 9 Bila Tuan
menemukan benda itu dalamkarung salah satu dari kami biar dia dihukum
mati dan kami yang lain dijadikan budak Tuan.”

10 Kepala pengurus rumah tangga itu berkata, “Baiklah, sesuai dengan
hukuman yang sudah kalian tentukan, maka bila benda itu ditemukan,
pemilik karung itulah yang akan dijadikan budak bagiku, dan yang lainnya
boleh pergi.”

11 Mereka segera menurunkan karung-karung itu dari keledai masing-
masing dan membukanya. 12 Lalu kepala pengurus rumah tangga itu
memeriksa semua karung, mulai dari yang tertua, hingga berakhir pada
yang bungsu. Cawan perak itu ditemukan di dalamkarungmilik Benyamin.
13 Mereka langsung merobek pakaian mereka sebagai tanda duka, lalu
kembali memuat karung-karung pada keledai-keledai mereka dan kembali
menuju kota. 14 Yusuf masih di rumahnya saat Yehuda dan saudara-
saudaranya kembali dan mereka sujud sampai muka ke tanah di hadapan-
nya.

15 Berkatalah Yusuf kepada mereka, “Mengapa kalian melakukan itu?!
Tidakkah kalian tahu bahwa orang seperti saya pasti bisa meramalkan apa
pun yang disembunyikan?”

16Lalu Yehuda menjawab, “Tuan, kami tidak bisa berkata apa-apa! Kami
tidak bisa membuktikan bahwa kami benar. Allah sudah mengungkapkan
kesalahan kami. Karena itu— bukan pemilik karung itu saja yang di dalam-
nya benda itu ditemukan— tetapi kami semua akanmenjadi budak Tuan!”

17 Jawab Yusuf, “Tidak! Saya tidak akan berbuat seperti itu. Kepada orang
yang di dalam karungnya ditemukan cawan perak saya, dialah yang akan
menjadi budak saya. Yang lainnya pergilah dengan selamat kepada ayah
kalian.”

Yehudamaumenggantikan Benyamin
18 Yehuda pun mendekat dan berkata kepada Yusuf, “Tuan, izinkahlah

hambamu ini berbicara. Janganlah membiarkan amarahmu membara,
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karena saya tahu bahwa Tuan mempunyai kekuasaan besar seperti raja.
19 Tuan sudah menanyakan apakah kami memiliki ayah atau seorang adik.
20Kami pun sudahmenjawab bahwa kamimemiliki ayah yang sudah lanjut
usia. Dan dalammasa tuanya dia memiliki dua anak lagi dari istrinya yang
bernama Rahel. Satu sudah meninggal, tinggal yang bungsu. Itu sebabnya
ayah kami sangat mencintainya. 21 Lalu Tuan sudah berkata kepada kami,
‘Bawalah adikmu itu agar saya dapat melihatnya.’ 22 Kami pun sudah
mengatakan kepada Tuan bahwa anak itu tidak dapat berpisah dengan
ayahnya, karena bila demikian, maka ayahnya akan meninggal. 23 Lalu
Tuanmengatakanbahwakami tidakakandiperbolehkanuntukmenghadap
jika tidak membawa adik kami itu. 24 Ketika pulang, kami pun sudah
menyampaikanpesanTuankepadaayahkami. 25Laluayahmenyuruhkami
ke sini lagi untuk membeli bahan makanan. 26 Tetapi kami menyatakan
bahwa tidakmungkinmenghadapTuan tanpamembawaadik kami, karena
itu adalah pesan dari Tuan sendiri. 27 Lalu berkatalah hambamu, yaitu
ayah kami, ‘Kalian sudah tahu bahwa istriku, Rahel, hanya melahirkan
dua orang anak laki-laki. 28 Saat salah satu dari mereka meninggalkan
saya, saya berkata, “Sudah pasti dia diterkam oleh seekor binatang buas,”
dan sejak saat itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. 29 Sekarang kalian
mau membawa anakku yang bungsu dari hadapanku. Bila terjadi sesuatu
terhadapnya, maka aku akan berdukacita sampai akumati.’ ”

30 Lanjut Yehuda, “Jadi sekarang, apa yang akan terjadi jika kami pu-
lang ke ayah kami tanpa adik kami yang bungsu itu?! Dia paling berarti
dalam kehidupan ayah kami! 31 Jika ayah melihat adik bungsu kami tidak
ada bersama hamba-hambamu ini, maka dia akan mati, dan kami akan
disalahkan. Kamilah penyebab duka yang mendalam di masa tuanya
sehingga dia meninggal. 32 Sebagai jaminan kepada ayah, hambamu ini
sudah berjanji akan membawa pulang adik bungsu kami. Kalau dia tidak
pulang, saya akan bersalah terhadap ayah selama-lamanya. 33 Untuk itu,
hambamu ini mohon untuk dapat menggantikan adik kami. Izinkanlah
adik kami pulang bersama kakak-kakaknya yang lain. 34Saya tidak sanggup
menyaksikan ayah kami mengalami duka mendalam apabila saya kembali
tanpamembawa adik kami!”

45
Yusufmemberitahukan siapa dirinya

1 Yusuf tidak mampu lagi menahan perasaannya, dan karena itu dia
menyuruh semua pelayannya untuk keluar ruangan. Ketika dia tinggal
sendirian bersama saudara-saudaranya dia berkata, “Aku adalah Yusuf!”
2Yusuf punmenangis dengan suarakeras sehingga terdengar olehbeberapa
orangMesir, dan dengan cepat berita itu sampai ke istana raja.

3Lalu Yusuf berseru lagi “Akulah Yusuf! Benarkah ayahkumasih hidup?”
Saudara-saudaranya hanya bisa diam karena terkejut. 4 Berkatalah Yusuf
kepada saudara-saudaranya, “Mendekatlah,” maka mereka pun mendekat.
“Akulah Yusuf, saudara kalian, yang kalian jual kepada para pedagang yang
pada waktu itu sedang menuju Mesir. 5 Janganlah kalian merasa bersalah
atau pun marah terhadap diri kalian sendiri karena sudah menjual saya.
Allahlah yang sudah mengutus saya ke sini terlebih dahulu supaya dapat
menyelamatkan hidup banyak orang.” 6 Lanjut Yusuf, “Bencana kelaparan
sudah dua tahun dan masih akan terus berlangsung selama lima tahun ke
depan. Tidak ada yang bisa membajak ataupun memanen kebun mereka.
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7Allah sudahmengutus akuuntukmendahului kalian, agar akubisamenye-
lamatkan kalian dengan cara yang luar biasa ini, dan supaya keturunan
kalian akan tetap bertahan di bumi. 8 Jadi bukan kalian yang mengatur
supaya aku dibawa ke sini, tetapi Allah sendiri yang sudah menempatkan
aku sebagai penasihat bagi raja, tuan atas seluruh istananya, dan penguasa
atas seluruhMesir.”

9 Sesudah itu Yusuf berkata lagi, “Segeralah kembali kepada ayah dan
katakanlah kepadanya,

‘Anakmu Yusuf masih hidup! Allah sudah menempatkannya sebagai
penguasa atas seluruh Mesir. Segeralah datang! Jangan menunda!
10 Bawalah semua harta benda, sapi, domba, dan kambing kalian. Ayah
beserta semua anak cucu akan tinggal di daerah Gosyen,* supaya lebih
dekat dengan aku. 11 Bencana kelaparan ini akan berlangsung selama
lima tahun lagi. Karena itu sebaiknyaayahdansemuasaudara-saudaraku
tinggal dekat dengan aku, maka aku dapat mencukupi semua kebutuhan
kalian dan ternak kalian. Dengan demikian kalian tidak mati karena
bencana kelaparan yang hebat ini.’ ”
12 Kemudian Yusuf berkata lagi, “Kalian semua, dan khususnya

Benyamin, bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akulah Yusuf.
13 Ceritakanlah kepada ayah tentang kejayaanku yang sudah kalian lihat
sendiri di Mesir ini. Lalu segeralah bawa ayah kepadaku!” 14 Lalu Yusuf
dan adiknya Benyamin saling memeluk dan mereka berdua menangis.
15Dia juga mencium dan memeluk kakak-kakaknya sambil menangis. Lalu
mereka semuamulai bercakap-cakap dengan dia.

Rajamengundang keluarga Yusuf untuk tinggal diMesir
16Berita tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf terdengar sampai ke

istana raja. Raja dan semua pejabatnya turut senang.
17 Lalu raja berkata kepada Yusuf, “Suruhlah saudara-saudaramu untuk

memuat bahan makanan sebanyak yang mereka perlukan di atas keledai-
keledai mereka dan pulang ke Kanaan. 18 Biarlah mereka kembali ke sini
dengan membawa serta ayah kalian berserta seluruh anggota keluarga
untuk menetap di sini. Saya akan memberikan tanah terbaik di Mesir,
dan mereka akan hidup berkecukupan di sini. 19 Juga suruhlah mereka
membawa sejumlah kereta untuk menjemput ayah kalian, kaum perem-
puan, dan anak-anak kecil. 20 Mereka tidak perlu memikirkan mengenai
harta benda yang harus mereka tinggalkan, karena barang-barang terbaik
di negeri ini akanmenjadi milik mereka.”

21 Anak-anak Yakub pun melaksanakan semua hal itu. Dan sesuai per-
intah raja, Yusuf memberikan beberapa kereta dan juga bekal yang cukup
untuk perjalanan. 22 Yusuf juga memberikan kepada kakak-kakaknya
masing-masing satu pasang pakaian. Tetapi kepada adiknya Benyamin
diberikan lima pasang pakaian ganti dan uang sebesar tiga ratus keping
perak. 23 Selain itu, Yusuf juga mengirimkan untuk bapaknya sepuluh
ekor keledai jantan yang membawa muatan yang terdiri dari hasil terbaik
Mesir, dan sepuluh ekor keledai betina yang membawa muatan gandum,
roti dan bahan makanan lainnya untuk bekal perjalanan bapaknya ke
Mesir. 24Ketika dia melepas saudara-saudaranya untuk perjalanan pulang,
Yusuf pun berpesan agar mereka tidak bertengkar satu sama lain dalam

* 45:10 GosyenWilayah Gosyen terletak di daerah timur laut muara sungai Nil.
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perjalanan. 25Makamerekamemulai perjalananpulangdengankeluar dari
Mesir untuk kembali kepada bapakmereka di Kanaan.

26 Sesudah tiba, mereka menceritakan kepada bapak mereka, “Yusuf
masih hidup! Dia sudah menjadi penguasa atas seluruh Mesir!” Ketika
mendengar berita itu, Yakub terkejut dan tidak langsung percaya perkataan
mereka. 27 Tetapi ketika mereka menyampaikan semua pesan Yusuf
kepadanya, dan sesudahmelihat kereta-kereta yang dikirimuntukmenjem-
putnya, semangat hidup Yakub jadi bangkit kembali.

28KataYakub, “AnakkuYusufmasihhidup! Hanya itulahyangmerupakan
kerinduan hatiku, untuk dapat bertemu dengannya sebelum akumati.”

46
Yakub dan seluruh keluarganya keMesir

1 Lalu Yakub memulai perjalanannya menuju Mesir dengan membawa
semua yang dia miliki. Sesudah tiba di Bersyeba, dia mempersembahkan
beberapa hewan kepada Allah Isak, bapaknya. 2Malam itu dalam sebuah
mimpi, Allahmemanggilnya, “Yakub, Yakub!”
Lalu dia menjawab, “Ya, ini aku.”
3 Allah berkata kepadanya, “Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah

kamu takut untuk pergi ke Mesir, karena di sanalah Aku akan menjadikan
keturunanmubangsa yang besar. 4Aku akanmenyertaimu sampai keMesir,
dan suatu saat nanti Aku juga akan membawa keturunanmu kembali ke
Kanaan. Yusuf akan berada bersamamu ketika kamumeninggal.”

5 Lalu Yakub bersama rombongan keluarga besarnya berangkat dari
Bersyeba menuju Mesir. Anak-anaknya mengatur muatan kereta-kereta
yang sudah dikirim oleh raja, supaya Yakub, para menantunya, serta anak-
anak kecil dapat naik di atasnya. 6Mereka membawa semua harta benda
dan ternak yangmereka peroleh selamamenetap di tanahKanaan. Seluruh
keturunan Yakub juga ikut ke Mesir. 7 Semua keturunan Yakub— yaitu anak
cucunya, baik laki-laki dan perempuan— ikut bersamanya keMesir.

8 Inilah nama-nama anak laki-laki Israel yang ikut keMesir:
Ruben, anak sulung Yakub. 9 Ruben mempunyai empat anak laki-laki,
yaitu Henok, Falu, Hezron, and Karmi.

10 Simeon mempunyai enam anak laki-laki, yaitu Yemuel, Yamin, Ohad,
Yakhin, Zohar, dan Saul. Saul adalah anak Simeon dari istrinya yang
berasal dari Kanaan.

11Lewi mempunyai tiga anak laki-laki, yaitu Gerson, Kehat danMerari.
12Yehudamempunyai limaanak laki-laki, yaitu Er, Onan, Syela, Peres, dan
Zerah. Tetapi Er dan Onan sudah meninggal ketika masih di Kanaan.
Peres mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Hezron dan Hamul.

13 Isakar mempunyai empat anak laki-laki, yaitu Tola, Pua, Ayub, dan
Simron.

14Zebulonmempunyai tiga anak laki-laki, yaitu Sered, Elon, dan Yahleel.
15 Itulah keturunan Yakub dari Lea. Semua anaknya itu lahir di Padan

Aram. Selain keturunan laki-laki, ada juga satu anak perempuan dinamai
Dina. Jumlahmereka yang ikut keMesir adalah tiga puluh tiga orang.

16Gadmempunyai tujuh anak laki-laki, yaitu Sifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri,
Arodi, dan Areli.

17 Asyer mempunyai empat anak laki-laki, yaitu Yimna, Yiswa, Yiswi,
dan Beriah. Dia juga mempunyai satu anak perempuan yang diberi
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nama Sera. Beriah mempunyai dua anak laki-laki bernama Heber dan
Malkiel.

18 Itulah anak-anak Yakub dari Zilpa, yaitu budak perempuan yang sudah
diberikan Laban kepada anak perempuannya, Lea. Jumlah mereka yang
ikut keMesir adalah enam belas orang.

19 Dari Rahel, Yakub mempunyai dua anak laki-laki yaitu Yusuf dan
Benyamin.

20 (Di Mesir, Yusuf sudah mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Manasye
dan Efraim. Ibu kedua anak ini bernama Asnat, yaitu anak Potifera,
seorang imam dewamatahari yang disebut Ra, dari kota Heliopolis.)

21 Benyamin mempunyai sepuluh anak laki-laki, yaitu Bela, Beker, Asbel,
Gera, Naaman, Ehi, Rosi, Mupim, Hupim, dan Ared.

22 Jumlah keturunan Yakub dari Rahel ada empat belas orang.
23 Anak Yakub yang bernama Dan mempunyai satu anak laki-laki, yaitu
Husim.

24Naftalimempunyai empat anak laki-laki, yaitu Yahzeel, Guni, Yezer, dan
Syilem.

25Mereka inimerupakananak cucuYakubdari Bilha, yaitu seorangbudak
perempuan yang Laban berikan kepada anaknya Rahel. Jumlah mereka
yang ikut keMesir adalah tujuh orang.

26Keturunan Yakub dari keempat istrinya yang ikut serta bersamanya ke
Mesir adalah enampuluh enamorang. Jumlah ini tidak termasukmenantu-
menantu perempuan. 27 Jumlah keseluruhan keturunan Yakub bila ditam-
bah dua anak Yusuf yang lahir di Mesir bersama keturunanmereka adalah
tujuh puluh orang.

Keluarga Yakub tiba di Gosyen
28 Sebelum mereka sampai di Gosyen, Yehuda diutus terlebih dahulu

menghadap Yusuf untuk mendapat petunjuk tentang tempat yang disedi-
akan bagi mereka di daerah Gosyen. Ketika rombongan Yakub tiba di
situ, 29 Yusuf menyuruh supaya keretanya disiapkan, lalu dia pergi untuk
menyambut bapaknya. Saat mereka bertemu, Yusuf merangkul leher
bapaknya dan menangis lama sekali. 30 Israel (yang juga disebut Yakub)
berkata kepada Yusuf, “Sekarang aku sudah boleh mati karena sudah meli-
hat wajahmu danmengetahui bahwa ternyata kamumasih hidup!”

31LaluYusufmenyampaikanpesankepada saudara-saudaranyadan selu-
ruh keluarga Yakub, “Aku akan pergi menghadap raja Mesir untuk mem-
beritahu bahwa ayah, saudara-saudaraku, beserta semua anggota keluarga
besar kita sudah datang dari Kanaan. 32 Aku juga akan menyampaikan
bahwa kalian menggembalakan ternak dan sudah membawa kemari selu-
ruh kawanan ternak kalian dan semua harta benda lain. 33 Apabila raja
bertanya, ‘Apa pekerjaan kalian,’ 34 kalian harus menjawab, ‘Sejak masa
kanak-kanak, kami menggembalakan ternak, sama seperti nenek moyang
kami.’ Dengan demikian kalian akan diperbolehkan untuk menetap dan
menggembalakan ternak di Gosyen. Yusup menyuruh untuk menjawab
demikian karena bagi orang Mesir, mata pencaharian sebagai gembala
ternak dianggap hina.”

47
Rajamengizinkan rombongan Yakub tinggal di Gosyen

1 Lalu Yusuf pergi menghadap raja Mesir dan melaporkan, “Tuan, ayah
saya bersama semua saudara-saudara saya sudah tiba dari tanah Kanaan.
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Mereka sudah membawa kawanan ternak mereka dan segala harta benda
mereka. Sekarangmereka sudah berada di Gosyen.”

2 Yusuf juga membawa lima orang kakak-kakaknya untuk menghadap
raja. 3Raja pun bertanya, “Apamata pencaharian kalian?”
Mereka pun menjawab, “Sama seperti nenek moyang kami, kami

menggembalakan ternak.” 4 Lanjut mereka, “Negeri Kanaan sedang di-
landa bencana kekeringan, maka kami kesulitan dalam menggembalakan
kawanan ternak. Untuk itu, bila Tuan berkenan, kami mohon izin untuk
dapat menggembalakan kawanan ternak kami di sini dan menetap untuk
sementara waktu di Gosyen.”

5 Raja berkata kepada Yusuf, “Ayahmu dan saudara-saudaramu sudah
datang kepadamu. 6 Negeri Mesir terbentang di hadapanmu. Gosyen
merupakan wilayah terbaik di negeri ini, biarkanlah ayah dan saudara-
saudaramu menetap di situ. Bila ada di antara mereka yang pintar
menggembalakan, pekerjakanlahmereka untukmengurus ternakku.”

7 Lalu Yusuf membawa bapaknya untuk menghadap raja, dan Yakub
memberkati raja. 8Raja bertanya kepada Yakub, “Berapakah usiamu?”

9 JawabYakub, “Hambamu ini sudahmenjalani hidup yang penuhkesusa-
han sebagai pengembara selama seratus tiga puluh tahun. Sangat singkat
dibandingkan dengan kehidupan nenek moyang saya yang hidup sebagai
pengembara.” 10 Sebelum pamit, Yakub mengucapkan berkat perpisahan
kepada raja.

11 Sesudah itu Yusuf membantu bapak dan saudara-saudaranya untuk
menetap di tanah terbaik di Mesir, di wilayah kota Rameses,* sesuai perin-
tahraja. 12Yusufmemberikanbahanmakananyangcukupuntukbapaknya,
saudara-saudaranya serta seluruh sanak saudara mereka hingga ke yang
palingmuda.

Cara Yusufmemimpin saat bencana kelaparan diMesir
13 Bencana kelaparan semakin memburuk. Di mana-mana tidak ada

makanan, sehingga orang di seluruh Mesir maupun Kanaan kelaparan.
14 Yusuf mengumpulkan semua uang dari seluruh penduduk Mesir dan
Kanaan melalui bahan makanan yang sudah mereka beli. Lalu Yusuf
membawa uang itu kepada raja. 15 Ketika uang warga Mesir maupun
Kanaan terpakai habis, orang-orang Mesir mendatangi Yusuf dan berkata,
“Berikanlah kami makan. Uang kami sudah habis. Haruskah kami mati di
hadapanmu?”

16Yusuf menjawab, “Kalau memang kalian tidak punya uang, berikanlah
ternak kalian sebagai pembayaran.” 17 Lalu mereka pun membawa ternak
mereka kepada Yusuf untuk ditukar sebagai pembayaran, dan Yusuf mem-
berikan bahanmakanan. Ada yangmembawa kuda, keledai, sapi, kambing,
dan domba. Yusuf punmemberi mereka bahanmakanan sebagai gantinya.
Hal ini berlaku sepanjang tahun itu.

18Pada tahun berikutnya, rakyat kembali menghadap Yusuf dan berkata,
“Kami tidakdapatmenyembunyikan lagi dari Tuanbahwauangkami sudah
habis, dan semua hewan yang kamimiliki sudahmenjadimilik Tuan. Tidak
ada lagi yang dapat kami jual untuk makanan, kecuali tanah kami. Atau
kami terpaksa menjual diri sebagai budak! 19Apakah kami harus binasa di
hadapanmu, baik diri kami sendiri maupun tanah kami? Ambillah tanah
dan diri kami sebagai pembayaran bahan makanan, karena kami sudah
* 47:11 Rameses Kota Rameses dibangun pada zaman Musa di wilayah Gosyen, terletak di muara
sungai Nil. Lihat catatan di Kej. 45:10.
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tidak memiliki apa-apa lagi. Biarlah kami menjadi budak raja dan tanah
kami menjadi miliknya! Berilah kami benih untuk ditanam, agar kami
tetap bertahan hidup dan tidak binasa, dan agar tanah kami pun tidak akan
tandus!”

20 Maka Yusuf pun membeli semua tanah di Mesir untuk raja. Para
pemilik ladang terpaksamenjual ladangmereka karena bencana kelaparan
yang hebat itu. Semua ladang menjadi milik raja Mesir. 21 Lalu seluruh
rakyat— dari ujung perbatasan Mesir sampai ke ujung perbatasan yang
lain— dijadikan budak.† 22Hanya tanah milik para imam Mesir yang tidak
dibeli Yusuf, karena mereka menerima jatah makanan dari raja, sehingga
tidak perlumenjual tanahmereka.

23 Yusuf berkata kepada rakyatnya, “Perhatikanlah, karena saya sudah
membeli kalian dan juga ladang kalian untuk raja, maka tanamlah benih-
benih ini! 24 Pada waktu panen nanti, kalian wajib memberikan dua
puluh persen kepada raja, dan delapan puluh persen adalahmilikmu untuk
dijadikan benih, untuk bahan makanan kalian sendiri, termasuk semua
yang tinggal serumah dan anak-anak kecil yang merupakan tanggungan
kalian.”

25Rakyat menjawab, “Tuan sudah menyelamatkan nyawa kami! Semoga
kamidapat berkenandihadapanTuan. Kamipunakanmenjadi budak raja.”
26Maka Yusuf menjadikan hal itu sebagai undang-undang yang hingga kini
masih berlaku di Mesir, yaitu dua puluh persen dari semua hasil panen
adalahmilik raja. Hanya tanahmilik para imam yang tidak dimiliki raja.

27Orang-orang Israelmenetap diwilayahGosyen. Merekamemiliki tanah
di sana dan hidup mereka berhasil. Jumlah mereka semakin bertambah.
28 Yakub tinggal di Mesir selama tujuh belas tahun, sampai umurnya men-
capai 147 tahun. 29 Ketika Yakub sudah sekarat, dia memanggil Yusuf dan
berkata, “Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, letakkan tanganmu di
antara pangkal pahaku✡ untukmenunjukkan kesetiaanmumemegang janji
bahwa tidak menguburkan aku di Mesir. 30Aku ingin dikuburkan bersama
nenek moyangku. Maka bawalah aku keluar dari Mesir dan kuburkanlah
aku bersamamereka.”
Jawab Yusuf, “Aku akanmelaksanakan apa yang Ayahminta.”
31Berkatalah Yakub, “Bersumpahlah bahwa kamu akan melakukannya.”

Maka Yusuf pun bersumpah. Lalu Yakub bersujud dan mengucapkan
syukur kepada TUHAN di bagian kepala tempat tidurnya.

48
Yakubmemberkati Efraim danManasye

1 Sesudah beberapa waktu kemudian, seseorang memberitahu Yusuf di
kota bahwa keadaan bapaknya semakin lemah. Maka Yusuf membawa
kedua anaknya, Manasye dan Efraim, untuk mengunjungi Yakub. 2 Ketika
Yakub diberitahu bahwa Yusuf sudah datang, dia mengumpulkan semua
tenaganya untuk duduk di tempat tidurnya.

3 Berkatalah Yakub kepada Yusuf, “Allah Yang Mahakuasa datang
kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. 4 Dia berkata
kepadaku, ‘Aku akan memberimu keturunan yang banyak. Mereka akan
† 47:21 perbedaan tekstual Seperti banyak terjemahan lain, TSI mengikuti Septuaginta di ayat ini.
TeksMasoretmenuliskan, “Lalumengenai rakyat, Yusufmemindahkanmereka ke kota-kota diMesir,
dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain.” ✡ 47:29 Kej. 24:2
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bertambah banyak dan akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan mem-
berikan tanah ini kepada keturunanmu untuk menjadi milik mereka sela-
manya.’ 5 Maka kedua anakmu yang lahir di Mesir sebelum ayah datang
kepadamu, ayah anggap mereka sebagai anak sendiri, sama seperti Ruben
dan Simeon. 6Apabila kamu mempunyai keturunan lagi, maka anak-anak
itu adalahmilikmudanwarisanmereka akandicatat di bawahkakak-kakak
mereka. 7Danuntukku, ketika akudalamperjalanandari PadanAram,✡ aku
menjadi sangat sedih dengan meninggalnya Rahel di Kanaan, tidak terlalu
jauhdariEfrata,makaakumenguburnyadalamperjalanankeEfrata.” (Kota
itu sekarang dikenal sebagai Betlehem.)

8Ketika Yakub melihat kedua anak Yusuf, dia bertanya, “Siapakah anak-
anak ini?”

9Yusufmenjawabbapaknya, “Mereka ini adalahanak-anakkuyang sudah
Allah berikan kepadaku di Mesir.”
Lalu berkatalah bapaknya, “Bawalahmereka kepadaku untuk diberkati.”
10PenglihatanYakub sudah rabunkarenausianya yang sangat lanjut. Jadi

YusufmembawakeduaanaknyamendekatiYakub, danYakubmenciumdan
memeluk mereka. 11 Yakub berkata kepada Yusuf, “Ayah tidak menyangka
akan dapat melihat wajahmu lagi. Tetapi sekarang Allah sudah memper-
bolehkanku untuk bertemu anak-anakmu juga!”

12 Lalu Yusuf melepaskan anak-anaknya dari pangkuan Yakub. Dia
bersujud di hadapan bapaknya. 13Yusuf mengatur posisi kedua anaknya di
hadapan Yakub. Dengan tangan kanannya, Yusuf menaruh Efraim supaya
berhadapan dengan sisi kiri Yakub, dan dengan tangan kirinya, Yusuf
menaruh Manasye supaya berhadapan dengan sisi kanan Yakub. 14 Tetapi
Yakub dengan tangan kanannya menjamah kepala Efraim, anak bungsu
yang berada di sisi kirinya. Dan dengan tangan kirinya, dia menjamah
kepala Manasye, anak yang sulung yang ada di sisi kanan.

15Dia kemudianmemberkati para keturunan Yusuf dengan berkata,
“Biarlah Allah yang disembah nenekmoyangku, Abraham dan Isak,

yaitu Allah yang sudah menggembalakan aku setiap hari selama
hidupku

16 dan yang melalui malaikat-Nya sudah melindungi aku dari segala
kejahatan,

Dialah yangmemberkati anak-anak ini.
Kiranyamelalui anak-anak ini, namaku dan nama para nenekmoyang kita,

Abraham dan Isak, diteruskan,
dan keturunanmerekamemenuhi seluruh bumi.”

17 Saat Yusuf melihat bahwa bapaknya menaruh tangan kanan pada
kepala Efraim, dia tidak setuju. Maka Yusuf memegang tangan kanan
bapaknya hendak memindahkan dari atas kepala Efraim dan menaruh ke
atas kepalaManasye. 18 “Jangan seperti itu, Ayah,” kata Yusuf kepadaYakub.
“Letakkanlah tangan kanan Ayah di kepala anakku yang sulung.”

19 Tetapi Yakub menolak dan berkata, “Aku tahu, Yusuf, aku tahu. Ke-
turunan Manasye akan menjadi suatu bangsa yang hebat. Walaupun
demikian, Efraim akan menjadi bangsa yang lebih hebat, dan jumlah ke-
turunannya akan menjadi banyak bangsa.” 20 Maka pada hari itu Yakub
memberkati mereka, “Mulai sekarang semua orang Israel akan memakai
nama kalian ketika memberkati seseorang dengan berkata, ‘Semoga Allah
memberkatimu seperti Efraim dan Manasye.’ ” Dengan demikian, Yakub
mendahulukan Efraim daripadaManasye.
✡ 48:7 Kej. 35:19-20
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21 Kemudian Yakub berkata kepada Yusuf, “Tidak lama lagi, aku akan
meninggal, tetapi Allah akan bersamamu dan akan menyertaimu dengan
memimpinmukembali ke tanahnenekmoyangmu. 22Selain itu, akuberikan
kepadamudan bukan kepada saudara-saudaramu, daerah perbukitan yang
sudahaku rebut dari orang-orangAmori ketikaberperangmelawanmereka
denganmenggunakan pedang dan panah busurku.”

49

Pesan terakhir Yakub bagi anak-anaknya
1Yakubmemanggil anak-anaknyauntukberkumpuldanberpesankepada

mereka, “Anak-anakku, aku akan menyampaikan apa yang akan terjadi
kepada kalian di masamendatang.
2Berkumpullah, hai anak-anak Yakub, dengarkanlah Israel, ayahmu.
3Ruben, kamulah anak sulungku yang lahir ketika akumasihmuda.

Kamu yang seharusnya paling dihormati
dan yang terkuat dari semua anakku.
4Tetapi kamu tidak dapat dikendalikan, bagaikan banjir yang tidak bisa
dibendung.

Kamu sudah melakukan dosa yang sangat memalukan dengan
meniduri salah satu istriku!

Karena itu kamu dan keturunanmu tidak akan menjadi yang terutama
lagi,

dan tidak akanmemimpin adik-adikmu.
5 Simeon dan Lewi, kalian kakak beradik

yangmenggunakan pedang untukmelakukan kekerasan.
6Aku tidakmau terlibat dalam pembicaraan rahasia kalian,
atau bersepakat bersama kalian dalam rencana yang jahat.
Kalian berdua sudahmembunuh orang karena amarah,
danmelumpuhkan banteng sebagai hiburan.
7Terkutuklah amarah kalian yang tidak dapat dikendalikan.
Terkutuklah kejahatan kalian yang begitu keji.
Aku akan menyebarkan keturunan kalian di antara para suku ketu-
runanku yang lain,

danmencerai beraikan keturunan kalian di antara bangsa Israel.
8Yehuda, para saudaramumemujimu!

Keturunanmu akanmenaklukkanmusuh-musuh.
Anak-anakku yang lain akan sujud di hadapanmu.
9KekuasaansukuYehudabagaikanseekor singamudayangberistirahat
sesudahmembunuh dan puas memakanmangsanya.

Tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggu kalian.
10Tongkat kerajaan tidak akan diambil dari suku Yehuda,
dan keturunannya akanmemerintah
hingga tiba saatnya seorang akan datang yang berhakmemiliki tongkat
kerajaan itu.
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Dialah penguasa yang akan ditaati oleh segala bangsa.*
11Dia akanmengikat keledainya pada tanaman anggur pilihan,
dan mencuci pakaiannya dalam air anggur yang berwarna merah
darah.

12Matanya indah, lebih gelap dari air anggur,
dan giginya kuat, lebih putih dari susu.†

13Zebulon, kamu dan keturunanmu akan hidupmakmur di tepi laut
dan berdagang dengan kapal-kapal dagang yang berlabuh di lepas
pantai.

Kalian akanmenguasai perdagangan sampai ke batas wilayah Sidon.
14 Isakar, kamu dan keturunanmu akan seperti seekor keledai yang kuat

tetapi malas,
yangmalah berbaring di antara keranjang-keranjang bebannya.
15 Karena kalian melihat tempat di mana kalian bersantai itu baik
keadaannya dan pemandangannya sangat indah,

makakalianakan terpaksamembawabebanpadapunggungkaliandan
bekerja sebagai budak.

16Untuk Dan, kamu dan keturunanmu akanmengadili suku kalian sendiri‡
dan hidup seperti suku-suku lain di bangsa Israel.

17 Bagaikan ular-ular di pinggir jalan, ular-ular berbisa di tepi jalan
setapak,

para keturunanmu akan menggigit kaki kuda yang lewat sehingga
penunggangnya terlempar ke belakang.”

18 Lalu Yakub berdoa, “Ya TUHAN, aku menantikan keselamatan dari En-
gkau.”

19 Sesudah itu, Yakub melanjutkan menyatakan tentang masa depan bagi
bagi para keturunannya yang lain.

“Gad, kamu dan keturunanmu akan diserang oleh perampok dan kalian
akan balik merampokmereka.

20Asyer, kamu dan keturunanmu akanmenghasilkan bahanmakanan yang
melimpah dan bermutu tinggi, yang pantas disajikan bagi para raja.

21Naftali, kamu dan keturunanmu akan seperti rusa yang bebas berlari,
yangmenghasilkan keturunan yang gagah.

22 Yusuf, kamu dan keturunanmu akan seperti pohon yang subur di tepi
mata air,

dengan cabang-cabang yang tumbuh melewati tembok dan berbuah
lebat.

23 Musuh-musuh kalian akan menyerang kalian dengan busur panah
mereka danmenganiaya kalian.

* 49:10 seorang … penguasa … Nubuat dalam ayat ini dipenuhi dalam Raja Daud, lalu mendapat
penggenapan sempurna oleh Kristus Yesus. Kristus adalah penggenapan dari berbagai nubuatan
tentang seorang raja dari keturunan Raja Daud, yang berasal dari suku Yehuda (Yes. 11:1-10; 2Sam.
7:12-6; 1Taw. 17:11-14; Yer. 33:15-17). TSI sengaja tidak menggunakan huruf besar untuk kata
‘seorang’ dan ‘penguasa’, karena semua orang yang mendengar Yakub, dan bahkan Musa ketika
menulis cerita ini, tidak tahu bahwa Penguasa yang dimaksudkan adalah ilahi. Baris ketiga dalam
ayat ini sangat sulit ditafsirkan dalam Teks Masoret. Seperti banyak terjemahan (termasuk TB), TSI
menerjemahkanarti baris ini sesuai yang terdapatdalamSeptuaginta. † 49:12 kiasan-kiasandalam
ayat 11-12 Kiasan-kiasan ini menunjukkan bahwa penguasa dari keturunan Yehuda akan diberkati
dengan kemakmuran dan kesehatan. Ayat ini tidak berarti bahwa mata penguasa tersebut merah
karena terlalu banyak minum anggur. ‡ 49:16 mengadili … Arti nama Dan adalah ‘dia mengadili’
(Kej. 30.6). Yakub bernubuat bahwa suku Dan akan hidup sesuai namanya.
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24Namun busur kalian tetap kokoh dan lengan kalian tetap kuat.
Kekuatan kalian adalah kekuatan dari Yang Mahakuasa, Allah dan
Pelindung Yakub.

Karena TUHAN bagaikan gembala dan gunung batu tempat perlindun-
gan seluruh Israel.

25Biarlah Allahkumenolong kalian.
Kiranya Allah YangMahakuasamemberkati kalian
dengan air hujan dari langit dan air yang bersumber dari dalam bumi.
Dialah yang akan memberkati kalian dengan banyak keturunan dan
berlimpah ternak.

26 Berkat-berkat dari aku, ayahmu, lebih besar dan lebih mengun-
tungkan dari kelimpahan hasil alam di gunung-gunung dan bukit-
bukit yang sudah ada sejak dahulu kala.

Biarlah semua berkat ini akan dilimpahkan di atas kalian, suku Yusuf.
Kalian akanmemimpin di antara saudara-saudaramu sesamabangsa
Israel.

27Benyamin, kamu dan bangsamu akan seperti seekor serigala yang ganas.
Pada siang hari kalian akanmenghabisi musuh-musuh kalian,
dan pada petang hari kalian akanmembagi-bagikan jarahan.”

28Demikian pesan-pesan terakhir yang disampaikan Yakub kepada kedua
belas suku Israel. Dia memberkati mereka dengan berkat yang sesuai bagi
merekamasing-masing.

Kematian Yakub
29Kemudian Yakub menyampaikan pesan terakhirnya bagi mereka, “Su-

dahdekatwaktunyabagikuuntukmengikuti nenekmoyangkudalamkema-
tian. Kuburkanlah aku bersama nenek moyangku di gua yang dibeli oleh
Abrahamdari Efron orangHet. 30Gua itu berada diMakpela, tidak jauh dari
HebrondiKanaan. Abrahammembeli ladang itu dari Efronuntukdijadikan
sebagai kuburan keluarga. 31 Abraham dan istrinya Sara dikuburkan di
sana, juga Isak dan istrinya Ribka. Dan di sanalah aku menguburkan Lea.
32Lahan dan gua itu dibeli dari orang Het. Kuburkanlah aku di sana.”

33 Sesudah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, Yakub berbaring
lalu meninggal.

50
Jenazah Yakub diawetkan

1 Dengan penuh rasa duka, Yusuf memeluk bapaknya dan sambil
menangis dia mencium mukanya. 2 Lalu Yusuf memberi perintah agar
jenazah bapaknya diawetkan dengan wangi-wangian dari getah pohon.
Perintah itu dikerjakan oleh para ahli Mesir yang sudah memiliki keahlian
untukmengawetkan jenazah. 3Waktuyangdibutuhkanuntukmengerjakan
itu adalah empat puluh hari. Orang-orang Mesir berkabung untuk Yakub
selama tujuh puluh hari. 4 Setelah masa berkabung selesai, Yusuf berkata
kepada para pegawai istana, “Kalau kalian bersedia menolong saya, mohon
pesan ini disampaikan kepada raja, 5 ‘Ketika ayah mau meninggal, sesuai
permohonannya, saya bersumpah untuk menguburkannya di kuburan
yang sudah disiapkannya di tanah Kanaan. Izinkanlah saya menguburnya
di sana. Setelah itu saya akan kembali.’ ”

6 Jawab raja, “Tepatilah janjimu kepada ayahmu. Pergilah dan kuburkan-
lah ayahmu.” 7Maka pergilah Yusuf untukmenguburkan bapaknya. Semua
pejabat kerajaan, tua-tua istana, dan para pejabat senior negeri Mesir juga
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ikut bersama Yusuf. 8 Semua anggota keluarga Yusuf, saudara-saudaranya,
beserta seluruh keluarga bapaknya pergi bersamanya. Tetapi anak-anak
kecil dan kawanan ternak mereka tetap di Gosyen. 9 Selain itu ada juga
pasukanberkereta danberkudayang ikut, sehingga rombongan itumenjadi
sangat besar.

10 Sesudah mereka tiba di tempat pengirikan milik Atad, yang terletak
di seberang sungai Yordan, acara perkabungan selama tujuh hari dimulai.
Acara itu diiringi dengan tangisan dan ratapan. 11 Ketika orang-orang
Kanaan melihat acara perkabungan dan penguburan tersebut, mereka
berkata-kata, “Betapa dalamnya rasa duka orang-orang Mesir itu!” Maka
sejak waktu itu tempat tersebut yang terletak seberang sungai Yordan
dinamai Tempat Orang-orang Mesir Berkabung.* 12 Anak-anak Yakub pun
melaksanakan pesan terakhir bapak mereka. 13 Jenazah bapak mereka
dibawa dan dikuburkan di gua yang ada di Makpela, di dekat Hebron di
Kanaan. Tempat ituberadadi ladangyang sudahdibeli Abrahamdari Efron,
orang Het. Abraham membelinya untuk dijadikan tempat peristirahatan
terakhir keluargamereka.

Saudara-saudara Yusufmemintamaaf
14 Setelahmenguburkan bapaknya, Yusuf, saudara-saudaranya, dan selu-

ruh rombongan yang sudah ikut mengantar jenazah kembali ke Mesir.
15 Setelah bapak mereka sudah tiada, saudara-saudaranya takut terhadap
Yusufdanmerekaberkata-kata, “BagaimanakalauYusufmasihmenyimpan
dendam atas semua perbuatan jahat yang dulu kita lakukan terhadap-
nya?” 16Makamereka bersepakat untukmengirim permohonan ini kepada
Yusuf, “Sebelum ayahmeninggal, 17diamemberi pesan untuk disampaikan
kepadamu begini, ‘Aku meminta Yusuf mengampuni semua perbuatan
jahat yang pernah saudara-saudaramu lakukan terhadapmu.’ Jadi kami,
saudaramu, yang sama seperti engkau menyembah Allah daripada ayah
kita, memohon agar engkau bersedia mengampuni kami.” Maka menang-
islah Yusuf ketika menerima pesan itu. 18 Saudara-saudaranya datang dan
sujud sampai muka ke tanah di hadapan Yusuf sambil berkata, “Kami ini
adalah hambamu.”

19 Jawab Yusuf kepada mereka, “Jangan takut! Aku tidak punya hak
untuk menghakimi kalian karena aku bukan Allah. 20Dulu kalian memang
merencanakan hal yang jahat terhadapku. Tetapi sesungguhnya Allah
memiliki rencana yang baik dalamkejadian itu, supaya banyak orang dapat
diselamatkan, seperti yang sudah terjadi. 21 Tidak ada yang perlu kalian
takuti. Aku akan memenuhi kebutuhan kalian dan juga anak-anak kalian.”
Dengan demikian Yusuf menenangkan hati mereka.

Kematian Yusuf
22Yusuf dan saudara-saudaranya bersama keluarga mereka tetap tinggal

di Mesir. Yusuf meninggal pada usia 110 tahun. 23 Sebelum meninggal,
Yusuf sempat melihat anak dan cucu Efraim, dan cicitnya dari Makir, anak
Manasye. Mereka diangkat oleh Yusuf sebagai anak danmenerimawarisan
darinya.

24 Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, “Kematianku sudah dekat,
tetapi Allah akanmenyertai kalian danmemimpin kalian keluar dari Mesir
untuk kembali ke tanah yang sudah dijanjikan-Nya kepada Abraham, Isak,
dan Yakub.
* 50:11 Tempat Orang-orang Mesir Berkabung Nama tersebut dalam bahasa Ibrani adalah ‘Abel
Mizraim’.
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25 Jadi aku mohon kalian bersumpah: Ketika Allah membawa kalian
keluar dariMesir untuk kembali ke Kanaan, kalian harusmembawa tulang-
tulangku untuk dikuburkan di sana.” 26Yusuf meninggal di Mesir pada usia
110 tahun. Lalu jenazahnya diawetkan dan dimasukkan ke dalam peti.
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Keluaran
Umat Israel ditindas diMesir

1 Inilah kelanjutan cerita tentang keluarga Yakub yang pindah
bersamanya ke Mesir. Sesuai nama baru Yakub, mereka disebut umat
Israel. Nama-nama anaknya adalah

2Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda,
3 Isakar, Zebulun, Benyamin, Dan,
4Naftali, Gad, dan Asher.

5 JumlahkeluargaYakubpadawaktu ituadalah tujuhpuluhorang, termasuk
Yusuf, yang sudah lama berada di Mesir.

6Waktu pun berlalu, Yusuf dan semua saudara-saudaranya serta semua
orangdari generasimerekameninggal. 7Umat Israel beranak cucudan jum-
lah mereka bertambah banyak, sehingga mereka sangat kuat dan tersebar
di seluruhMesir.

8 Setelah beberapa generasi berlalu, seorang raja baru yang tidak tahu
apa-apa tentang kisah Yusuf* mulai berkuasa atas seluruh Mesir. 9Raja itu
berkata kepadaparapejabatnya, “Lihatlah, orang-orang Israel sudah terlalu
banyak, dan karena itu mereka sudah lebih kuat daripada kita. 10 Kalau
suatu saat musuh menyerang kita, bisa saja mereka bergabung dengan
musuh-musuh kita, lalumelawan kita danmeninggalkan negeri ini. Karena
itukitaharusmencari caramengendalikanmereka supaya tidakbertambah
banyak.”

11 Oleh karena itu mereka menempatkan para mandor kepala budak
untukmenindas umat Israel dengan kerja paksa. Umat Israel dipaksa untuk
membangun kota Pitom dan kota Rameses, yang akan dijadikan sebagai
pusat penyimpanan hasil panen dan harta benda raja Mesir. 12 Tetapi
semakin umat Israel ditindas, jumlah mereka malah semakin bertambah
dan semakinmenyebar ke seluruh negeri itu. Hal itumembuat orangMesir
semakin takut kepada mereka. 13 Karena itu, orang Mesir dengan kejam
memaksa mereka bekerja lebih keras. 14 Mereka membuat hidup umat
Israel semakin sengsaradenganmemaksabekerja kerasmembuat batubata
dari campuran lumpur. Umat Israel juga disuruhmelakukan segala macam
pekerjaan berat, termasuk pekerjaan di ladang. Orang Mesir juga semakin
menindas umat Israel dengan segala macam pekerjaan yang sangat berat.

15Kemudian raja Mesir memanggil dua perempuan Israel† yang bertugas
sebagai bidan untukmenolong ibu-ibu Israel saat melahirkan. Nama bidan
* 1:8 tidak tahu apa-apa tentang kisah Yusuf Secara harfiah artinya “Tidak mengenal Yusuf”.
Maksudnya adalah (1) Raja yang baru ini memang tidak mengenal Yusuf karena kisah mengenai
Yusuf sudah terjadi ratusan tahun sebelum raja baru ini mulai berkuasa, dan (2) Mungkin saja
raja baru ini sudah mendengar tentang Yusuf, tetapi sengaja tidak mempedulikan tentang jasa
Yusuf itu terhadap rakyat Mesir. Raja-raja yang memerintah di zaman Yusuf berasal dari bangsa
Heksos yang adalah musuh para raja (dari penduduk asli Mesir) pendahulu raja baru ini. Sesudah
berhasil mengusir raja-raja asing yang dibenci itu, permusuhan orang Mesir selanjutnya diarahkan
kepada semua pihak yang sebelumnya ada hubungan erat dengan pihak yang diusir itu, khususnya
umat Israel yang memiliki hubungan kesukuan maupun kedudukan dengan penguasa Heksos. Dan
sekarang, denganmeningkatnya jumlah umat Israel, hal itu dipandang sebagai ancaman serius bagi
pemerintahan raja Mesir. † 1:15 Israel Secara harfiah dalam teks sumber menuliskan ‘Ibrani’.
Nama Ibrani dapat dianggap identik dengan bangsa Israel, dan kata Ibrani menjadi nama untuk
bahasamereka. TSImenerjemahkan kata ‘Ibrani’ sebagai ‘Israel’ ketikamengacu kepada bangsa, dan
tetapmenggunakan ‘Ibrani’ ketikamengacu kepada bahasa. Lihat catatan di Kej. 11:14.
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itu Sifra dan Pua. 16 Raja berkata kepada mereka, “Perhatikanlah setiap
kali kalian menolong ibu-ibu Israel melahirkan. Apabila jenis kelamin
bayinya perempuan, kalian bolehmembiarkannya hidup. Tetapi kalau laki-
laki, maka kalian harus membunuhnya!” 17Namun kedua bidan itu takut
kepada Allah, sehinggamereka tidakmenuruti perintah raja Mesir. Mereka
membiarkan semua bayi laki-laki yang lahir tetap hidup.

18 Maka raja Mesir memanggil kedua bidan itu dan berkata, “Mengapa
kalianmembiarkan semua bayi laki-laki hidup?”

19Mereka menjawab, “Perempuan Israel tidak sama dengan perempuan
Mesir. Mereka sangat kuat, sehingga sebelum bidan tiba mereka sudah
melahirkan.”

20-21 Oleh karena bidan-bidan itu takut kepada Allah, maka Allah mem-
berkati mereka denganmemberikan mereka keluarga dan anak-anak. Dan
umat Israel semakin bertambah banyak danmenjadi semakin kuat.

22 Lalu raja Mesir memerintahkan seluruh rakyatnya, “Setiap anak laki-
laki yang lahir dari umat Israel harus dibuang ke Sungai Nil, sedangkan
setiap bayi perempuan boleh dibiarkan hidup.”

2
KelahiranMusa

1 Ada seorang laki-laki dari suku Lewi yang sudah menikah dengan
seorang perempuan dari suku yang sama. 2 Pada waktu raja Mesir sudah
memberikan perintah tersebut, perempuan itu melahirkan bayi laki-laki.
Ketika dilihat bayinya tampan, maka dia menyembunyikannya selama tiga
bulan. 3 Ketika dia tidak bisa menyembunyikan bayi itu lebih lama lagi,
dia mengambil sebuah keranjang, lalu melapisi keranjang itu dengan ter*
dan getah tanaman supaya bisa terapung. Kemudian dia membaringkan
anaknya ke dalam keranjang itu danmenyembunyikannya di antara alang-
alang air yang tinggi di tepi Sungai Nil. 4 Dan kakak perempuan bayi itu
mengawasi adiknya dari kejauhan.

5 Kemudian putri raja datang untuk mandi di Sungai Nil, sementara
para pelayan perempuannya berjalan-jalan di tepi sungai. Ketika putri
raja melihat sebuah keranjang di antara alang-alang air yang tinggi, dia
menyuruh salah satu pelayannya untuk mengambil keranjang itu. 6Ketika
diamembukanya, diamelihatbayi itu sedangmenangis. Diamerasakasihan
terhadapnya dan berkata, “Pastilah ini bayi orang Israel.”

7Kemudian kakak bayi itumendekati putri raja dan bertanya kepadanya,
“Bolehkah saya mencari perempuan Israel yang dapat menyusui bayi ini
bagi Tuan Putri?”

8 Jawabputri raja, “Baiklah.” Maka gadis itu pergi danmemanggil ibu bayi
itu.

9 Dan putri raja berkata kepada ibu itu, “Bawalah dan rawatlah bayi
ini bagi saya. Saya akan membayar kamu untuk itu.” Maka ibu tersebut
membawa bayinya danmerawatnya.

10Ketika anak itu sudahberhentimenyusu, ibunyamembawadia kembali
kepada putri raja. Putri raja mengangkat anak itu sebagai anaknya sendiri
dan menamainya Musa, dengan berkata, “Aku sudah mengangkatnya dari
air.”†

* 2:3 ter Lihat catatankaki diKej. 6:14. † 2:10 namaMusaBunyi ucapannamaMusadalambahasa
Mesirmirip dengan bunyi ucapan yang berarti ‘anak dari’. Tetapi dalambahasa Ibrani, bunyi ucapan
tersebut mirip dengan bunyi ucapan yang berarti ‘diangkat’.
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Musamelarikan diri keMidian
11 Pada suatu hari, ketika Musa sudah dewasa, dia pergi keluar mengun-

jungi orang-orang sebangsanya, dan melihat betapa beratnya kerja paksa
mereka. Dia melihat ada seorang Mesir sedang memukuli seorang Israel,
yaitu orang yang sebangsa dengan dia. 12 Lalu Musa menoleh kiri kanan,
dan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya, dia membunuh orang
Mesir itu dan segeramenyembunyikanmayatnya di dalam pasir.

13Keesokanharinya,Musakeluar lagi danmelihatduaorang Israel sedang
berkelahi. Lalu dia bertanya kepada orang yang bersalah, “Mengapa kamu
memukuli sesamamu orang Israel?”

14 Jawab orang itu, “Siapa yangmenjadikanmu pemimpin ataupun hakim
di antara kami? Apakah kamu mau membunuh saya seperti kamu mem-
bunuh orangMesir itu kemarin?”
Musa menjadi takut dan berpikir, “Pasti semua orang sudah tahu perbu-

atanku.” 15-16 Waktu raja Mesir mendengar tentang pembunuhan itu, dia
mengeluarkan perintah untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan
diri danmenetap di Midian.
Di sana, ada seorang imamMidian yang bernama Rehuel.‡ Dia mempun-

yai tujuh anak perempuan. Pada suatu hari, saat Musa sedang duduk di
dekat sumur, ketujuh anak perempuan Rehuel datang untuk menimba air
guna memberi minum kawanan domba dan kambing milik bapak mereka.
17Kemudian ada beberapa gembala datang mengusir mereka. Tetapi Musa
membela mereka dari gembala-gembala itu, lalu membantu memberikan
air kepada kawanan domba dan kambingmereka.

18 Ketika mereka pulang ke rumah, Rehuel bertanya, “Bagaimana kalian
bisa pulang begitu cepat hari ini?”

19 Jawab mereka, “Ada orang Mesir yang membela kami dari gembala-
gembala itu yang seringmengganggu kami. Dia bahkanmenolongmemberi
minum kawanan kita.”

20 Lalu Rehuel bertanya lagi kepada anak-anaknya, “Di manakah orang
itu?! Mengapa kalian tidak mengajak dia kemari?! Pergilah dan undanglah
dia untukmakan bersama kita.”

21 Karena undangan tersebut, Musa kemudian setuju untuk tinggal den-
gan mereka. Dan Rehuel memberikan anaknya yang bernama Sipora
untuk menjadi istrinya. 22 Sipora melahirkan anak laki-laki dan Musa
menamainya Gersom, karena dia berkata, “Aku sudah menjadi pendatang
di negeri asing.”§

Allahmemanggil Musa
23Waktu pun berlalu, dan rajaMesir itumeninggal dunia, tetapi di bawah

pemerintahan raja baru, bangsa Israel tetap saja sengsara dan ditindas
sebagai budak. Mereka tetap berseru meminta tolong karena perbudakan
mereka, dan seruan mereka didengar Allah. 24 Allah mendengar semua
keluhanmereka danmengingat perjanjian-Nya dengan Abraham, Isak, dan
Yakub. 25 Allah melihat penderitaan bangsa Israel dan Dia peduli dengan
mereka.
‡ 2:15-16 Rehuel Dalam teks sumber pasal ini, nama Rehuel pertama kali disebut di ayat 18. Tetapi
untukalasankejelasandankewajaran, TSImemindahkannamaRehuel kepadaayat ini. NamaRehuel
berarti ‘sahabat Allah’. Rehuel memiliki nama lain, yaitu Yitro, yang mulai digunakan di pasal 3 dan
seterusnya. § 2:22 nama GersomDalam bahasa Ibrani bunyi ucapan nama Gersommirip dengan
bunyi ucapan yang berarti ‘pendatang’.
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3
Semak belukar yang berapi tetapi tidak terbakar

1 Pada suatu hari, Musa sedang menggembalakan domba dan kambing
milik mertuanya, Yitro,* yang juga dikenal dengan nama Rehuel, seorang
imam di Midian. Musa menggiring kawanan ternak menyeberangi padang
belantara dan sampai di Gunung Sinai,† yang juga disebut ‘gunung Allah’.
2 Di sana malaikat yang dikirim oleh TUHAN‡ menampakkan diri kepada
Musa dalambentuk nyala api di tengah-tengah semak. Musamelihat semak
itu berapi tetapi tidak terbakar. 3Maka berkatalah Musa, “Sungguh aneh!
Mengapa semak itu tidak terbakar? Saya akan mendekat untuk melihat
dengan jelas.”

4 Ketika TUHAN melihat bahwa Musa mendekat, berkatalah Allah dari
semak itu, “Musa, Musa!”
JawabMusa, “Ya, ini saya!”
5Lalu TUHAN berkata, “Janganmendekat! Lepaskan alas kakimu, karena

kamu sedang berdiri di tanah yang kudus. 6 Akulah Allah yang disembah
oleh ayahmu, dan yang disembah oleh nenek moyangmu Abraham, Isak,
dan Yakub.” Lalu Musa menyembunyikan wajahnya, karena takut melihat
Allah.

7KemudianTUHANberkata, “Akubenar-benar sudahmelihatpenindasan
umat-KudiMesir danmendengar seruanmerekaatasperlakuankejampara
mandor terhadapmereka. Akumengetahui penderitaanmereka, 8dan Aku
datang untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir. Aku akan
memimpin mereka keluar dari negeri itu dan membawa mereka ke negeri
yang baik dan luas, dan yang berlimpah dengan hasil alam,§ yaitu ke negeri
orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. 9 Seruan umat Israel
sudah sampai kepada-Ku, dan Aku sudah menyaksikan betapa kejamnya
orang Mesir menindas mereka. 10 Sekarang, pergilah. Aku mengutusmu
pergi menghadap raja Mesir untuk membawa umat-Ku, keturunan Israel,
keluar dari Mesir.”

11 Jawab Musa kepada Allah, “Siapakah saya? Saya bukanlah siapa-
siapa. Bagaimana saya bisa menghadap raja dan membawa keturunan
Israel keluar dari Mesir?”

12 Jawab Allah, “Aku akanmenyertaimu, dan inilah tanda bagimu, bahwa
Akulah yang mengutusmu: Setelah kamu membawa umat-Ku keluar dari
Mesir, kalian akanmenyembah-Ku di gunung ini.”

13Musa menjawab, “Kalau saya pergi menemui umat Israel dan berkata
kepada mereka, ‘Allah nenek moyang kita sudah mengutus saya kepada

* 3:1 Yitro Mertua Musa memiliki dua nama, Yitro dan Rehuel. Lihat catatan di Kel. 2:18. † 3:1
Gunung Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. TSI selalu menerjemahkan ‘Horeb’ dengan ‘Gunung Sinai’,
karena nama itu lebih dikenal oleh para pembaca zaman sekarang. ‡ 3:2 malaikat yang dikirim
TUHAN Salah satu ciri khas kitab Kejadian dan Keluaran adalah bahwa penulis sering menyebut
‘malaikat’ untuk menghindari penyebutan langsung bahwa Allah yang melakukan sesuatu yang
dapat dilihat secara fisik. Sebagai contoh, malaikat menampakkan diri di ayat ini, tetapi di ayat
4 dan 6, TUHAN yang melihat Musa mendekat dan yang berkata, “Akullah Allah.” Penulis tidak
selalu konsisten dalam hal ini. Kadang-kadang kegiatan dalam ayat yang satu disebut dilakukan oleh
malaikat, tetapi di tempat lain disebut dilakukan olehAllah sendiri, dan sebaliknya. TSI akanmenulis
pelaku sesuai yang tertulis dalam bahasa sumber. Ciri khas ini juga dapat dilihat dalam Kej. 16:9-14;
22:11-18; 23:20-23; 31:11-13; Kel. 13:14-15, 13:21-22; 14:19-24; 32:34; 33:2; 48:16. § 3:8 berlimpah
dengan hasil alamBagian inimerupakan kata kiasan dalambahasa Ibrani yang kalau diterjemahkan
secara harfiah berarti ‘mengalir dengan susu dan madu’. ‘Susu’ menggambarkan bahwa tanah akan
baik untuk beternak, dan ‘madu’ menggambarkan bahwa tanah akan baik untuk bercocok tanam.
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kalian,’ tentumereka akanbertanya, ‘Siapakahnamanya?’ Maka saya harus
menjawab apa?”

14 Jawab Allah kepada Musa, “Aku adalah Aku. Katakanlah kepada umat
Israel bahwa Akulah Aku yang mengutus kamu kepada mereka. 15Katakan
juga kepada mereka, ‘TUHAN, Allah Abraham, Allah Isak, dan Allah Yakub,
yaitu Allah nenekmoyang kalian, sudahmengutus saya kepadamu.’ Semua
sebutan itu merupakan nama-Ku untuk selama-lamanya. Demikianlah
kalian akanmemanggil nama-Ku secara turun temurun.

16 “Pergilah dan kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada
mereka: TUHAN Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Isak, dan Yakub
sudah menjumpai saya dan berkata, ‘Aku sudah memperhatikan kalian
dan melihat bagaimana kalian diperlakukan di Mesir. 17Aku berjanji akan
membawa kalian keluar dari penindasan di Mesir ke negeri orang Kanaan,
Het, Amori, Feris, Hewi dan Yebus, ke negeri yang berlimpah dengan hasil
alam.’

18Allah lanjut berbicara kepadaMusa, “Para tua-tua Israel akanmenden-
garkanmu, dan kemudian kalian akan pergi menghadap raja dan berkata
kepadanya, ‘TUHANAllah umat Israel sudahmenjumpai kami. Oleh karena
itu izinkanlah kami melakukan perjalanan selama tiga hari ke padang
belantara, agar kami dapat mempersembahkan kurban kepada TUHAN
Allah kami.’

19 “Aku tahubahwa rajaMesir tidak akanmembiarkan kalian pergi begitu
saja, kecuali dipaksa oleh kuasa yang besar. 20 Maka Aku akan memakai
kuasa-Ku dan menghantam Mesir dengan segala perbuatan-Ku yang ajaib.
Dan sesudah itu dia akan membiarkan kalian pergi. 21Aku akan mengger-
akkan hati orang Mesir agar mereka berbaik hati kepada kalian, sehingga
kalian tidak akan pergi dengan tangan kosong. 22 Setiap perempuan Israel
akan meminta perhiasan emas, perak, dan pakaian dari tetangganya yang
orang Mesir, termasuk siapa pun perempuan Mesir yang tinggal di rumah
tetangga itu. Kamuakanmengenakanperhiasandanpakaian itupadaanak-
anakmu, baik yang laki-laki maupun perempuan. Demikian kamu akan
merampas harta orangMesir.”

4
TUHANmemberi kuasa kepadaMusa

1 Jawab Musa, “Bagaimana kalau umat Israel tidak percaya dan tidak
mau mendengarkanku? Bagaimana kalau mereka berkata, ‘TUHAN tidak
menjumpai kamu!’ ”

2Berkatalah TUHAN kepadaMusa, “Apa itu yang ada di tanganmu?”
JawabMusa, “Sebuah tongkat.”
3Lalu TUHAN berkata, “Lemparkanlah tongkat itu ke tanah.” MakaMusa

melemparkan tongkatnyake tanah, dan tongkat ituberubahmenjadi seekor
ular. Musa pun lari menjauh.

4 Tetapi TUHAN berkata kepada Musa, “Ulurkanlah tanganmu dan pe-
ganglah ekornya.” LaluMusa punmengulurkan tangannya danmenangkap
ekor ular itu, dan ular itu berubah kembali menjadi tongkat.

5Berkatalah TUHAN, “Lakukanlah ini supaya umat Israel percaya bahwa
TUHAN Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Isak dan
Allah Yakub, sudahmenjumpai kamu.”

6 TUHAN berkata lagi kepada Musa, “Masukkanlah tanganmu ke dalam
jubahmu.” Maka Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya,
dan ketika dia mengeluarkan tangannya, tampaklah tangannya terkena
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penyakit kulit, sehingga kulitnya terkelupas dan bersisik berwarna putih
seperti salju. 7 Lalu TUHAN berkata lagi, “Masukkan kembali tanganmu
ke jubahmu.” Maka Musa pun memasukkan kembali tangannya ke dalam
jubahnya. Dan ketika dia mengeluarkan tangannya, tampaklah tangannya
sudah pulih kembali seperti semula.

8 TUHAN berkata, “Jika mereka tidak percaya kepadamu atau tidak
mengindahkan keajaiban pertama yang Aku berikan, mereka akan percaya
pada keajaiban yang kedua. 9 Apabila mereka tidak percaya kedua kea-
jaiban itudan tidakmenuruti perkataanmu, ambillahairdari SungaiNil dan
tumpahkan air itu ke tanah. Air itu akan berubahmenjadi darah.”

10TetapiMusa berkata kepada TUHAN, “Ya Penguasaku, saya tidak pandai
berbicara, sejak dulu maupun ketika TUHAN berbicara dengan saya, sebab
cara bicaraku lambat dan tidak lancar.”

11Kemudian TUHAN berkata, “Siapakah yang menciptakan mulut manu-
sia? Siapakah yangmenetapkan seseorangmenjadi bisu atau tuli? Siapakah
yang membuat manusia buta atau melihat? Bukankah Aku, TUHAN yang
melakukannya? 12 Pergilah sekarang! Aku akan menyertaimu ketika
berbicara danmemberitahu apa yang harus kamu katakan.”

13 Tetapi Musa menjawab, “Ya Penguasaku, saya mohon utuslah orang
lain.”

14Maka TUHAN menjadi marah kepada Musa dan berkata, “Bagaimana
dengan Harun, kakakmu itu? Dia seorang Lewi yang fasih berbicara.
Sekarang dia sedang dalamperjalanan untukmenemuimu. Dia akan sangat
senang saat bertemu denganmu. 15 Kamu akan berbicara dengannya, dan
menyampaikan apa yang harus dia katakan. Aku akan menolong kalian
berdua untuk berbicara, dan akan memberitahu apa yang harus kalian
lakukan. 16 Harun akan menjadi juru bicaramu kepada umat Israel, dan
kamu akan menjadi seperti Allah baginya dengan cara memberitahukan
kepadanya apa yang harus dia katakan. 17Bawalah tongkat ini. Kamu akan
menggunakannya untukmelakukan berbagai keajaiban.”

Musa kembali keMesir
18-19KemudianMusa kembali ke Midian, dan TUHAN berkata kepadanya,

“KembalilahkeMesir, karena semuayang inginmembunuhmusudahmati.”
Maka Musa memohon diri kepada mertuanya, Yitro, “Izinkanlah aku kem-
bali keMesir untukmencari tahu apakah saudara-saudarakumasih hidup.”
Jawab Yitro, “Baik, pergilah. Semoga kamu selamat dalam perjalanan.”
20 Maka Musa menaikkan istri dan anak-anaknya di atas keledai untuk

berangkat ke Mesir. Musa juga membawa tongkatnya sesuai perintah
Allah.*

21 TUHAN berkata kepada Musa, “Aku sudah membuat kamu mampu
melakukan keajaiban-keajaiban. Ketika kamu sudah di Mesir, lakukanlah
keajaiban itu di hadapan raja Mesir. Tetapi Aku akan mengeraskan hatinya
sehingga dia tidak akan membiarkan umat-Ku pergi. 22 Lalu berkatalah
kepadanya, ‘Inilah perkataan TUHAN: Umat Israel itu bagaikan anak-Ku
yang sulung. 23Dan Aku sudah menyuruh kamu untuk membiarkan anak-
Ku itu pergi menyembah-Ku. Jika kamu menolak, maka Aku akan mem-
bunuh anakmu yang sulung!’ ”

* 4:20 tongkat … Secara harfiah, ‘tongkat Allah’.
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24Pada suatumalamdalamperjalanankeMesir ketikamereka berkemah,
TUHAN menemui Musa dan bermaksud membunuhnya.† 25-26 Lalu Sipora
mengambil sebuah batu yang tajam seperti pisau, lalu dia menyunat anak
mereka. Kemudian dia menyentuh kaki Musa dengan kulit khatan itu
sambil berkata, “Suamiku, kamu ditandai dengan darah!”‡ Darah yang
dimaksud Sipora adalah darah karena sunatan tersebut. Dan sesudah itu,
TUHANmembiarkanMusa hidup.

Harun diutus untukmenemuiMusa
27 TUHAN berkata kepada Harun, “Pergilah ke padang belantara untuk

menemui Musa.” Maka dia pergi dan menemui Musa di gunung Allah,
lalu dia memeluk adiknya. 28 Musa memberitahu Harun tentang semua
perkataan TUHAN yang harus disampaikan kepada raja Mesir, dan tentang
keajaiban-keajaiban yang TUHAN suruhMusa lakukan.

29 Kemudian mereka pergi ke Mesir. Lalu Musa dan Harun
mengumpulkan semua tua-tua umat Israel. 30 Harun menyampaikan
kepada mereka semua yang sudah TUHAN sampaikan kepada Musa.
Lalu Musa melakukan keajaiban-keajaiban di hadapan mereka.
31 Mereka percaya, dan ketika mereka mendengar bahwa TUHAN sudah
memperhatikan umat Israel dan segala penindasan yang mereka alami,
makamereka bersujudmenyembah TUHAN.

5
Musa danHarunmenghadap rajaMesir

1 Sesudah itu Musa dan Harun pergi menghadap raja Mesir dan berkata
kepadanya, “TUHAN Allah Israel berkata, ‘Biarkanlah umat-Ku pergi, agar
mereka dapat mengadakan perayaan bagi-Ku di padang belantara.’ ”

2 Tetapi raja Mesir menjawab, “Siapakah Tuhan itu sehingga saya harus
mematuhi perintahnya* dan membiarkan umat Israel pergi? Saya tidak
mengenal Tuhan, dan saya juga tidak akanmembiarkan umat Israel pergi!”

3Lalumerekaberkata, “Allah Israel sudahmenjumpaikami. Kamimohon,
izinkanlah kami pergi danmelakukan perjalanan selama tiga hari lamanya
ke padang belantara untuk mempersembahkan kurban kepada TUHAN
Allah kami, agar Dia tidak menghukum kami dengan wabah penyakit atau
dengan perang.”

4Namun raja Mesir berkata kepada mereka, “Musa dan Harun, mengapa
kalian mengganggu para budak yang sedang berkerja? Kalian harus tetap
† 4:24 TUHAN … bermaksud membunuhnya Cerita di ayat 24-26 selalu menimbulkan pertanyaan,
“Mengapa TUHANmaumembunuh orang yang baru saja Dia utus?” Kita tidak diberi informasi yang
pasti tentang hal ini, tetapi ini dapat diajukan sebagai salah satu jawaban: Musa sekarang kembali ke
Mesir karena diutus untuk memimpin umat Israel, yang TUHAN anggap anak sulung-Nya. Padahal
Musa sendiri belum menaati perintah yang diberikan kepada Abraham yang diwarisi oleh umat
Israel— yaitu setiap anak laki-laki harus disunat untuk menunjukkan bahwa dia termasuk dalam
perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya. (Kej. 17:10-14) Waktu Sipora menyentuh kaki
Musa dengan kulit khatan anak mereka yang dipotong, itu merupakan tanda bahwa sunat yang dia
lakukan itu dianggap atas nama Musa. ‡ 4:25-26 perkataan Sipora Secara harfiah perkataan
Sipora dapat diterjemahkan “Engkau adalah pengantin berdarah bagiku.” Tim penerjemah Albata
menyadari bahwa maksud kutipan Sipora kurang jelas dalam TSI. Hal itu disebabkan karena arti
kalimat dalam bahasa sumber juga tidak dapat dipastikan. Salah satu tafsiran ditunjukkan dalam
catatan untuk ayat 24. * 5:2 penggunaan huruf kecil Penggunaan huruf kecil dan besar untuk
yang ilahi dalamTSI berubah sesuai kepercayaan orang yang sedang berbicara. Di ayat ini rajaMesir
menganggap Musa dan Harun menyebut nama dewa umat Israel, dan sudah jelas dia tidak percaya
kepada TUHAN.
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bekerja! 5 Jumlah bangsamu sekarang sangat banyak, dan sekarang kalian
sengaja membuat mereka berhenti bekerja!”

Bangsa Israel semakin ditindas
6 Pada hari itu juga, raja Mesir memerintahkan para kepala mandor

Mesir dan para mandor Israel, dengan berkata, 7 “Mulai sekarang, kalian
tidak boleh memberikan jerami kepada para budak untuk membuat batu
bata seperti sebelumnya—biarlahmerekapergimengumpulkannya sendiri.
8 Tetapi pastikanlah bahwa jumlah batu bata yang mereka hasilkan dalam
sehari tetap sama seperti sebelumnya. Mereka ini pemalas! Itulah sebabnya
mereka menuntut untuk pergi mempersembahkan kurban kepada dewa
mereka. 9 Paksalah mereka bekerja lebih keras lagi, supaya mereka sibuk
dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk mendengarkan omong
kosong itu.”

10Maka semua kepalamandorMesir danmandor Israel pergi dan berkata
kepada umat Israel, “Raja sudahmenetapkan bahwa dia tidak akanmenye-
diakan jerami lagi untuk pembuatan batu bata. 11Maka pergi dan carilah
jerami dari mana saja, tetapi kalian harus tetap menghasilkan batu bata
sebanyak di hari-hari sebelumnya. Tidak boleh berkurang sedikit pun!”
12 Maka umat Israel menyebar untuk mencari jerami ke seluruh negeri
Mesir.

13 Dan para kepala mandor Mesir menekan mereka dengan berkata,
“Selesaikan pekerjaan harian kalian sama seperti dulu pada waktu jerami
masih disediakan.” 14 Para kepala mandor Mesir memukuli para mandor
Israel, yang diberi tanggung jawab atas pekerjaanumat Israel. Katamereka,
“Kenapa kamu tidakmenghasilkan batu bata sebanyak kemarin?!”

15 Lalu para mandor Israel menghadap raja dan memohon, “Yang Mulia,
mengapa engkau memperlakukan kami, hamba-hambamu, seperti ini?
16 Sekarang kami tidak diberi jerami tetapi kami tetap dituntut untukmem-
buat batu bata. Rakyatmu sendiri yang bersalah! Mengapa kami yang harus
dipukuli?!”

17 Tetapi raja menjawab, “Pemalas! Kalian memang malas! Karena
itu kalian terus berkata, ‘Izinkan kami pergi menyembah Tuhan,’ seba-
gai alasan untuk kalian tidak bekerja! 18 Pergi dan kembalilah bekerja!
Jerami tetap tidak akan disediakan untuk kalian, tetapi kalian tetap harus
memenuhi jumlah batu bata yang sama seperti sebelumnya.”

19 Para mandor Israel menyadari bahwa mereka menghadapi masalah
berat ketika diberitahu bahwa jumlah batu bata yang harusmereka penuhi
tetap sama dan tidak dikurangi. 20 Sesudah pertemuan dengan raja Mesir,
para mandor Israel itu bertemu dengan Musa dan Harun yang sedang
menunggu mereka keluar. 21 Mereka berkata kepada Musa dan Harun,
“BiarlahTUHANsendiri yangmengadili danmenjatuhkanhukumankepada
kalian berdua, karena kalian sudah membuat kami semakin dibenci oleh
raja dan para pejabatnya! Kalian sudah memberi mereka alasan untuk
menghabisi kami!”

22Musa kembali menghadap TUHAN dan berkata, “Ya Penguasa-ku, men-
gapa Engkau menambah masalah kepada umat-Mu?! Mengapa Engkau
mengutus aku untuk mengatasi masalah ini? 23 Sejak aku menghadap
raja danmenyampaikan pesan-Mu, dia lebih keras menindas umat-Mu dan
Engkau tidakmelakukan apa pun untukmenolongmereka!”
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6
TUHAN berjanji akanmembebaskan umat Israel

1 (5:24)* Lalu TUHANberkata kepadaMusa, “Sekarangkamuakanmelihat
apa yang akan Aku lakukan terhadap raja Mesir. Aku akan memaksanya
untuk membiarkan umat-Ku pergi, bahkan dia akan mengusir mereka
keluar dari negerinya.”

2 TUHAN berkata lagi kepada Musa, “Akulah TUHAN. 3 Aku yang sudah
menyatakan diri kepada Abraham, Isak, dan Yakub sebagai Allah Yang
Mahakuasa, tetapi Aku tidak memperkenalkan nama-Ku, TUHAN, kepada
mereka. 4Aku juga sudahmembuatperjanjiandenganmereka. Akuberjanji
akan memberikan kepada mereka negeri Kanaan, di mana mereka dulu
hidup sebagai pendatang. 5 Aku juga sudah mendengar keluh kesah umat
Israel yang diperbudak bangsaMesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku.

6 “Karena itu sampaikanlah kepada umat Israel, ‘Akulah TUHAN dan Aku
akan membawa kalian keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Aku akan
menghukum bangsa Mesir dengan hukuman berat, dan dengan kuasa-Ku
Aku akan membebaskan kalian. 7 Aku akan mengangkat kalian sebagai
umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allah kalian. Kalian akan tahu bahwa
Akulah TUHANAllahmuyang sudahmembebaskan kalian dari perbudakan
bangsaMesir. 8Aku akanmembawakalian ke negeri yangAku janjikan den-
gan bersumpah kepada Abraham, Isak, dan Yakub. Aku akan memberikan
negeri itu kepada kalian sebagai milik kalian sendiri. Akulah TUHAN.’ ”

9 Musa menyampaikan semua pesan itu kepada bangsa Israel, tetapi
mereka tidak mau mempedulikan pesan itu karena mereka sudah sangat
putus asa akibat perbudakan yang kejam itu.

10 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, 11 “Pergilah menghadap raja
Mesir dan katakan kepadanya bahwa dia harus membiarkan umat Israel
pergi dari negerinya.”

12 Musa menjawab, “Tetapi selama ini umat Israel pun tidak menden-
garkan aku, apalagi raja Mesir! Dia pasti tidak akan mendengarkan aku,
orang yang tidak pandai bicara ini!”

13 Biarpun demikian TUHAN tetap mengutus Musa dan Harun kepada
umat Israel dan kepada rajaMesir, dengan perintah untukmemimpin umat
Israel keluar dari Mesir.

Garis keturunanMusa danHarun
14Berikut ini adalah nama-nama kepala keluarga keturunan Yakub.
Anak sulungnya adalah Ruben. Anak-anak Ruben bernama Henok, Palu,
Hesron dan Karmi. Keturunanmereka masing-masing menjadi marga-
marga dalam suku Ruben.

15 Anak-anak Simeon bernama Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar
dan Saul (Ibu Saul adalah orang Kanaan). Mereka merupakan nenek
moyangdari sukuSimeondanketurunanmerekamenggunakanmarga-
marga yang sama dengan namamereka.

16 Anak-anak Lewi sesuai urutan bernama Gerson, Kehat dan Merari.
Lewi hidup selama 137 tahun.

17Anak-anak Gerson bernama Libni dan Simei. Keturunan mereka men-
jadi marga Libni danmarga Simei.

18 Anak-anak Kehat bernama Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Kehat
hidup selama 133 tahun.

* 6:1 penomoran ayat Dalam edisi cetakan TB, ayat ini terdapat di pasal 5, ayat 24. Lihat Prakata TSI
tentang penomoran ayat.
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19Anak-anakMerari bernamaMahli danMusi.
Demikianlah marga-marga dalam suku Lewi sesuai garis keturunan
mereka.

20Amram menikah dengan saudara perempuan ayahnya bernama Yoke-
bet. Mereka mempunyai dua anak laki-laki, Harun dan Musa. Amram
hidup selama 137 tahun.

21Anak-anak Yisar bernama Korah, Nefeg dan Zikri.
22Anak-anak Uziel bernamaMisael, Elsafan dan Sitri.
23Harun menikah dengan Eliseba, anak dari Aminadab, saudara perem-
puan dari Nahason. Dia melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.

24 Anak-anak Korah bernama Asir, Elkanah dan Abiasaf. Keturunan
merekamasing-masingmenjadi marga-marga Korah.

25 Eleazar, anak Harun, menikah dengan salah satu anak perempuan
Putiel. Dia melahirkan Pinehas.

Itulah nenekmoyang keluarga-keluarga Lewi sesuai marga keturunannya.
26Harun dan Musa itulah yang diperintahkan TUHAN untuk membawa

umat Israel keluar dari tanah Mesir, dalam rombongan besar menurut
pasukan-pasukan mereka.† 27Merekalah yang berbicara kepada raja Mesir
untukmembawa umat Israel keluar dari tanahMesir.

28TUHANberkata kepadaMusa diMesir, 29 “Akulah TUHAN! Beritahukan-
lah kepada raja Mesir segala pesan yang Aku sampaikan kepadamu.”

30Namun jawabMusa kepada TUHAN, “Aku tidak pandai berbicara. Raja
pasti tidak akanmendengarkan aku!”

7
AllahmempersiapkanMusa untukmenghadap rajaMesir

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Lihatlah, Aku mengangkatmu menjadi
seperti Allah bagi raja Mesir, dan kakakmu Harun akan menjadi seperti
nabimu. 2KamuakanmengatakansemuayangAkuperintahkankepadamu,
dan Harun akan menyampaikan kepada raja untuk membiarkan umat
Israel keluar dari negerinya. 3 Tetapi Aku akan mengeraskan hati raja.
Sekalipun Aku membuat berbagai macam keajaiban-Ku di Mesir, 4 dia
tetap tidak akan mendengarkanmu. Maka dengan kuasa-Ku, Aku akan
menghukum berat bangsa Mesir, dan akan membawa kedua belas suku
umat-Ku keluar dari sana dalam rombongan besar, menurut pasukan-
pasukan mereka.* 5 Dan orang-orang Mesir akan tahu bahwa Akulah
TUHAN, ketika Aku menghukum Mesir dengan kuasa-Ku dan membawa
keluar umat-Ku Israel dari antaramereka.”

6 Maka Musa dan Harun melakukan sesuai dengan yang diperintahkan
TUHAN. 7 Saat mereka pergi menghadap raja, Musa berusia delapan puluh
tahun dan Harun berusia delapan puluh tiga tahun.

Tongkat Harun berubahmenjadi ular
8Lalu TUHAN berkata kepadaMusa dan Harun, 9 “Jika raja Mesir berkata

kepadakalian, ‘Buktikanlahdiri kaliandenganmelakukankeajaiban,’maka
katakanlah kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah ke
tanah di hadapan raja.’ Maka tongkat itu akan berubahmenjadi ular.”
† 6:26 pasukan-pasukan mereka Ini pertama kalinya kedua belas suku Israel disebut sebagai
‘pasukan-pasukan’. Istilahmiliter yang digunakan dalam bahasa Ibranimenggambarkan umat Allah
sebagai kesatuan tempur, dan juga menggambarkan keberangkatan dari Mesir yang teratur dan
tertib. * 7:4 pasukan-pasukan Lihat 6:26 dan catatan kakinya.
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10 Maka Musa dan Harun menghadap raja dan melakukan sesuai den-
gan yang diperintahkan TUHAN. Harun melemparkan tongkatnya di hada-
pan raja dan para pejabatnya,† dan tongkat itu berubah menjadi ular.
11 Kemudian raja memanggil orang-orang pintar dan para ahli sihir untuk
menghadap, dan mereka juga melakukan hal yang sama dengan menggu-
nakan keahlian mereka. 12 Setiap mereka pun melemparkan tongkatnya
masing-masing, dan tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi ular
dari tongkat Harun menelan semua ular mereka. 13Meski demikian, raja
tetapmengeraskan hatinya, seperti yang sudah dikatakan TUHAN.

Bencana pertama: Airmenjadi darah
14 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Raja Mesir tetap berkeras

hati. Dia tetap menolak untuk membiarkan umat Israel pergi. 15 Karena
itu besok pagi datanglah kepadanya pada waktu biasanya dia pergi ke tepi
sungai Nil. Ketika kamu melihatnya berjalan menuju sungai, tunggulah di
dekat sungai untuk menemuinya. Bawalah tongkat yang berubah menjadi
ular dalam tanganmu. 16 Dan katakanlah kepadanya, ‘TUHAN Allah umat
Israel sudah mengutus saya untuk menyampaikan kepadamu, “Biarkanlah
umat-Ku pergi supaya mereka dapat menyembah-Ku di padang belantara.”
Tetapi sampai sekarang engkau tetap tidak mau mendengarkan. 17 Jadi be-
ginilah kata TUHAN, “Dengan ini engkau akan tahu bahwaAkulah TUHAN.”
Lihatlah! Aku akan memukul permukaan air sungai Nil dengan tongkat
yang di tanganku ini, dan airnya akan berubah menjadi darah. 18 Ikan di
sungai akanmati sehingga airnya akan berbau busuk dan orangMesir tidak
dapat meminumnya.’ ”

19Lalu TUHAN berkata kepadaMusa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Ambil-
lah tongkatmudanulurkanlah ke atas segalamacamperairan diMesir— ter-
masuk sungai-sungai, aliran air, kolam-kolam dan tempat-tempat menam-
pung air— agar semuanya itu berubah menjadi darah. Akan ada darah di
seluruh negeri Mesir, bahkan dalam tempat penyimpanan air yang terbuat
dari kayumaupun batu.”

20 Musa dan Harun melakukan apa yang sudah diperintahkan TUHAN.
Di depan mata raja dan para pejabatnya, Harun mengangkat tongkatnya
dan memukul air sungai Nil, maka semua air itu berubah menjadi darah.
21 Dan matilah ikan-ikan di sungai itu, sehingga airnya berbau busuk dan
orang Mesir tidak dapat meminum air sungai itu. Di seluruh Mesir ada
darah. 22Namunparaahli sihirMesir jugamelakukanhalyangsamadengan
menggunakan keahlianmereka. Maka raja tetapmengeraskan hatinya dan
tidak mendengarkan mereka seperti apa yang sudah dikatakan TUHAN.
23 Raja berpaling dan kembali ke istananya tanpa menghiraukan apa yang
sudah terjadi. 24 Seluruh rakyat Mesir menggali lubang di sepanjang sungai
Nil untuk mencari air yang bisa diminum, karena mereka tidak dapat
meminum air sungai itu.

Bencana kedua: Katak
25Tujuhhari punberlalu setelahTUHANmengubahair sungaiNilmenjadi

darah.

8
1 TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah menghadap raja Mesir dan

sampaikan kepadanya, ‘Inilah yang dikatakan TUHAN, “Biarkanlah umat-
Ku pergi supaya mereka dapat menyembah-Ku. 2 Kalau engkau menolak,
† 7:10 pejabatnya Pada zaman ini di Mesir, hampir semua pejabat adalah kerabat raja.
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Aku akanmemenuhi negerimu dengan katak. 3 Sungai Nil akan penuh den-
gan katak, dan katak-katak itu akan memasuki istanamu, kamar tidurmu,
tempat tidurmu, rumah-rumah para pejabatmu dan seluruh rakyatmu,
bahkan ke dalam semua tempat pembakaran makanan, dan juga ke dalam
peralatanmasak kalian. 4Katak-katak itu akanmelompat ke atas tubuhmu,
dan ke atas tubuh seluruh pegawaimu dan rakyatmu.” ’ ”

5 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikan kepada Harun
untuk mengulurkan tongkat yang ada di tangannya ke atas sungai-sungai,
aliran air, dan kolam. Buatlah katak-katak bermunculanmemenuhi seluruh
tanah Mesir!” 6 Maka Harun mengulurkan tongkatnya ke atas perairan
Mesir, lalu katak-katak keluar dan menutupi seluruh Mesir. 7 Akan tetapi
para ahli sihir negeri itu juga melakukan hal yang sama dengan keahlian
mereka, dan katak-katak pun keluar memenuhi Mesir.

8 Kemudian raja memanggil Musa dan Harun untuk menghadap dan
berkata kepada mereka, “Mintalah kepada Tuhan untuk melenyapkan
katak-katak dari saya dan bangsa saya, maka saya akan membiarkan
bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada dewamu,
Tuhan.”

9 Jawab Musa, “Tentukanlah waktunya, maka saya akan berdoa kepada
TUHAN danmemohon agar semua katak itu dilenyapkan darimu, dari para
pegawaimu, dari rakyatmu, dan juga dari rumah kalian. Katak hanya akan
berada di sungai Nil.”

10 Jawab raja itu, “Paling lama besok.”
Maka Musa berkata, “Baik, akan dipenuhi sesuai permintaanmu, agar

kalian tahubahwa tidak adadewayang seperti TUHANAllah kami. 11Katak-
katak itu akanmenyingkir darimu, dari parapejabatmu, dari rakyatmu, dan
dari rumah kalian. Katak hanya akan tinggal di sungai Nil.”

12Lalu Musa dan Harun pergi meninggalkan raja. Sesuai janjinya kepada
raja Mesir, Musa berseru dalam doanya kepada TUHAN, meminta ben-
cana katak disingkirkan. 13 Dan TUHAN mengabulkan apa yang diminta
Musa. Katak yang ada di setiap rumah, halaman, dan ladang mati semua.
14 Kemudian orang Mesir mengumpulkan bangkai katak itu, dan seluruh
negeri berbau busuk. 15 Namun ketika raja melihat bahwa mereka sudah
terbebas dari katak-katak itu, dia kembali mengeraskan hatinya dan tidak
mau lagi mendengarkanmereka, seperti yang dikatakan TUHAN.

Bencana ketiga: Agas
16 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun,

‘Angkatlah tongkatmu dan pukullah ke tanah, maka debu akan berubah
menjadi agas* yang akan memenuhi seluruh negeri Mesir.’ ” 17Dan terjadi-
lah demikian. Harun mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan
memukulkannya ke tanah yang berdebu, maka semua debu di seluruh
Mesir berubahmenjadi agas danmenghinggapi semua orang dan binatang.
18 Agas itu menghinggapi manusia maupun binatang. Para ahli sihir
berusaha dengan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan hal yang
sama, namunmereka gagal membuat agas dari debu.

19 Lalu para ahli sihir berkata kepada raja, “Ini pasti perbuatan Allahnya
Musa dan Harun!” Tetapi seperti yang TUHAN sudah katakan sebelumnya,
raja tetap bersikeras dan tidakmaumendengarkanmereka.
* 8:16 agas Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemhkan ‘agas’ adalah sejenis serangga yang sangat
kecil dan sangat mengganggu. Selain ‘agas’ beberapa terjemahan yang lain menggunakan jenis
serangga seperti kutu, nyamuk, dan lalat.
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Bencana keempat: Lalat
20 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Besok kamu harus bangun

pagi-pagi sekali, dan pergilah menghadap raja ketika dia turun ke sun-
gai. Sampaikanlah kepadanya, ‘Beginilah perkataan TUHAN kepadamu,
“Biarkanlah umat-Ku pergi, supayamereka dapat menyembah-Ku. 21Kalau
engkau tidak membiarkan umat-Ku pergi, Aku akan mengirimkan keru-
munan lalat kepadamu, kepada semua pejabatmu serta rakyatmu, dan ke
dalam rumah kalian. Semua rumah orang Mesir akan dipenuhi dengan
kerumunan lalat, bahkan tanah di mana kalian berdiri pun akan dipenuhi
dengan lalat. 22 Akan tetapi pada hari itu, Aku akan membedakan tempat
di mana umat-Ku tinggal di Gosyen. Di sana akan bebas dari kerumunan
lalat, agar engkau tahu bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini. 23Aku akan
membedakan antara umat-Ku dan rakyatmu. Keajaiban ini akan terjadi
besok.” ’ ”

24 Dan TUHAN melakukan apa yang Dia katakan. Kerumunan lalat
memenuhi istana raja dan rumah para pejabat. Lalat-lalat itu memenuhi
danmembuat seluruh negeri menjadi kotor.

25 Sesudah itu, raja memanggil Musa dan Harun, dan berkata, “Pergilah,
persembahkanlah kurban bagi Allah kalian, tetapi di dalamnegeri ini saja.”

26 Namun Musa menjawab, “Kami tidak dapat melakukan itu, karena
memberikan persembahan kurban bakaran bagi TUHAN Allah kami meru-
pakan suatu kegiatan yang menjijikkan bagi orang Mesir. Apabila kami
melakukan hal itu di depan mereka, maka mereka pasti melempari kami
denganbatu. 27Untukmembuat persembahan sesuai perintah TUHANyang
kami sembah, kamiharusmelakukanperjalanan selama tigahari kepadang
belantara.”

28 Raja menanggapinya dengan berkata, “Saya akan memperbolehkan
kalian pergi untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan
Allah kalian, di padang belantara, namun jangan pergi terlalu jauh. Dan
sayaminta kalian berdoa bagi saya.”

29 Lalu Musa berkata, “Saya akan meninggalkanmu dan akan memohon
kepada TUHANagar besok kerumunan lalatmeninggalkan engkau, para pe-
jabatmu, dan rakyatmu. Namun kali ini, janganlah raja berbuat curang lagi
dengan melarang bangsa Israel pergi mempersembahkan kurban kepada
TUHAN!”

30MakaMusa pergimeninggalkan raja dan berdoa kepada TUHAN. 31Dan
TUHAN melakukan apa yang diminta Musa dengan menghilangkan keru-
munan lalat dari raja, para pejabat serta rakyatnya. Tidak ada seekor pun
lalat yang tertinggal. 32Namun kali ini, raja kembali mengeraskan hatinya
dan tidakmemperbolehkan bangsa Israel pergi.

9
Bencana kelima: Penyakit menular pada binatang

1TUHANberkata kepadaMusa, “Pergilahmenghadap raja dan sampaikan
bahwa TUHAN, Allah umat Israel, berkata, ‘Biarkanlah umat-Ku pergi agar
mereka dapat menyembah-Ku! 2 Jika engkau menolak dan tetap menahan
mereka, 3makadengankuasa-Ku, Akuakanmendatangkanwabahpenyakit
yang sangat parah atas ternakmu, yaitu kuda, keledai, unta, domba, kamb-
ing dan sapi. 4 Tetapi dalam wabah ini Aku akan mengkhususkan ternak
milik umat Israel dari ternak milik orang Mesir. Tidak seekor pun ternak
milik umat Israel yang akanmati.’ ” 5TUHAN jugamenentukanwaktuuntuk
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hal itu terjadi. Dia berkata kepadaMusa, “Aku akanmelakukan bencana ini
besok.”

6 Keesokan harinya, TUHAN melakukan sesuai perkataan-Nya. Semua
ternak milik orang Mesir mati, tetapi tidak ada satu pun ternak umat
Israel yang mati. 7 Lalu raja mengirim utusannya untuk menyelidiki, dan
benar demikian, bahwa tidak ada satu pun ternak umat Israel yang mati.
Sekalipundemikian, rajamengeraskanhatinya, dan tidakmaumembiarkan
mereka pergi.

Bencana keenam: Bisul bernanah
8 Lalu TUHAN berkata kepada Musa dan Harun, “Ambillah beberapa

genggam abu dari tempat pembakaran, dan Musa harus melemparkan abu
itu ke udara di hadapan raja. 9Abu itu akan menjadi debu halus yang akan
tersebar ke seluruh Mesir dan menyebabkan bisul-bisul bernanah pada
manusia dan binatang di seluruhMesir.”

10-11MakaMusa danHarunmengambil abu dari tempat pembakaran dan
menghadap raja. Musa melemparkan abu itu ke udara, dan bisul-bisul
bernanah timbul pada kulit semua orang Mesir maupun binatang. Mereka
sangat menderita. Para ahli sihir tidak dapat berdiri di hadapan Musa
karena kesakitan akibat bisul bernanah itu. 12Tetapi TUHANmengeraskan
hati raja, dan seperti yang sudah TUHAN katakan sebelumnya, raja tetap
tidakmenghiraukan perkataanmereka.

Bencana ketujuh: Hujan es
13 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Besok, bangunlah pagi-

pagi dan pergi menghadap raja Mesir. Katakanlah kepadanya, ‘TUHAN
Allah umat Israel berkata, “Biarkanlah umat-Ku pergi agar mereka dapat
menyembah-Ku. 14 Kalau tidak, maka kali ini Aku akan mendatangkan
bencana yang lebih hebat lagi kepadamu, para pegawaimu, dan rakyatmu,
agar engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi ini.
15 Aku bisa saja menggunakan kuasa-Ku untuk menyerang engkau dan
rakyatmudenganpenyakit, danmelenyapkankaliandari permukaanbumi.
16 Tetapi Aku membiarkan engkau hidup untuk tujuan ini, yaitu untuk
menunjukkan kuasa-Ku kepadamu. Dan dengan demikian nama-Ku akan
dimuliakan di seluruh bumi. 17 Meskipun demikian, engkau masih saja
sombong dan tidak membiarkan umat-Ku pergi. 18 Besok, sekitar waktu
yang sama seperti sekarang, Aku akan menurunkan hujan es yang sangat
dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruhMesir. 19Karena
itu, bawalah seluruh ternak kalian yang berada di padanguntukberlindung
ke tempat yang aman. Setiap orang dan binatang yang masih berada di
padang akanmati tertimpa hujan es!” ’ ”

20Maka para pejabat raja yang takut akan perkataan TUHAN itu segera
membawa masuk semua budak dan ternak mereka untuk berlindung.
21Tetapi mereka yang tidakmenghiraukan perkataan TUHANmembiarkan
budak dan ternakmereka di padang.

22 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Arahkanlah tanganmu ke langit,
agar hujan es turun di seluruh Mesir dan menimpa setiap orang, binatang,
dan tanaman di padang.”

23 Maka Musa mengarahkan tongkatnya ke langit, dan TUHAN menu-
runkan hujan es di seluruh tanah Mesir, yang disertai guntur dan petir
yang berkali-kali menyambar ke tanah. 24 Sepanjang sejarah bangsa Mesir,
hujan es yang turun terus-menerus dengan sambaran petir seperti ini
belum pernah terjadi. 25Hujan es menghantam semua yang ada di ladang
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di seluruh Mesir— baik itu manusia, binatang, tanaman, maupun pohon.
26Hanya Gosyen, tempat tinggal umat Israel, yang tidak terkena hujan es.

27 Lalu raja memanggil Musa dan Harun untuk menghadapnya dan
berkata, “Kali ini saya mengaku sudah berdosa. Tuhan memang benar, dan
saya beserta seluruh rakyat saya bersalah. 28Mintalah kepada Tuhan untuk
menghentikan hujan es dan guntur yang dahsyat ini! Kami sudah tidak
tahan lagi. Saya akan membiarkan kalian pergi. Kalian tidak usah tinggal
lebih lama lagi.”

29 Musa menjawab raja, “Ketika saya meninggalkan kota ini, saya akan
mengarahkan tangan saya kepada TUHAN. Guntur akan berhenti dan tidak
akan ada hujan es lagi, agar kalian tahu bahwa bumi adalah milik TUHAN.
30Tetapi saya tahubahwaengkaudanpejabat pemerintahanmumasih tidak
takut kepada TUHAN Allah.”

31 Pada waktu itu, jelai sudah hampir siap panen dan rami sedang
berbunga sehingga hujan es menggagalkan panen tanaman-tanaman itu.
32Akan tetapi gandum dan sekoi* tidak rusak karena belummusimnya.

33KemudianMusameninggalkan raja, pergi ke luar kota danmengangkat
tangannya kepada TUHAN. Maka guntur, hujan es dan hujan pun berhenti.
34 Ketika raja melihat bahwa hujan, hujan es, dan guntur sudah berhenti,
diadanparapejabatnyapunberdosa lagi denganmengeraskanhatimereka,
35 dan raja tetap tidak membiarkan umat Israel pergi, sesuai dengan yang
TUHAN katakan kepadaMusa.

10
Bencana kedelapan: Belalang

1 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah menghadap raja,
karena Aku sudah mengeraskan hatinya dan hati para pejabatnya, supaya
Aku dapat menunjukkan berbagai keajaiban kepada mereka, 2 dan supaya
kamu dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana Aku Allahmu
sudah mempermainkan orang Mesir, dan tentang semua keajaiban yang
sudah Aku tunjukkan kepada mereka. Dengan demikian kamu masing-
masing akan tahu bahwa Akulah TUHAN.”

3Maka Musa dan Harun pergi menghadap raja dan berkata kepadanya,
“TUHAN Allah umat Israel berkata, ‘Sampai kapankah engkau akan meno-
lak tunduk kepada-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi untuk menyembah-Ku.
4 Apabila engkau tetap menolak, maka besok Aku akan mendatangkan
belalang ke negerimu. 5 Belalang-belalang itu akan menutupi seluruh
daratanMesir, sehingga tanah tidak lagi terlihat. Belalang-belalang itu akan
memakan sisa tanaman yang tidak rusak karena hujan es, juga memakan
setiap pohon yang ada di ladang. 6 Rumah-rumahmu dan semua rumah
pejabat pemerintahanmudan rakyatMesir akan dipenuhi dengan belalang.
Orang tua maupun nenek moyang kalian belum pernah melihat hal yang
serupa!’ ” KemudianMusa langsung berbalik danmeninggalkan raja.

7Para pejabat raja berkata kepadanya, “Sampai kapankah orang ini akan
terus menyusahkan kita? Biarkanlah orang-orang ini pergi agar mereka
dapat menyembah Tuhan Allah mereka. Apakah engkau belum sadar
bahwaMesir sudah hancur?”

* 9:32 sekoi Sekoi dalam bahasa Ibrani berarti sejenis gandum dengan nilai rendah. Di Mesir, sekoi
dipanen sesudah panen jelai untuk dijadikan roti. Lihat Kel. 9:32 dan Yes. 28:25.
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8KemudianMusa danHarun dibawa kembali untukmenghadap raja, dan
raja berkata kepada mereka, “Pergilah dan sembahlah Tuhan Allah kalian.
Tetapi siapa di antara kalian yang akan pergi?”

9 JawabMusa, “Kamiakanpergimembawayangmudadanyang tua. Kami
akanmembawasemuakeluargakami, dan semua ternakkami, karenakami
harus mengadakan perayaan bagi TUHAN.”

10Tetapi raja menjawabmereka, “Sebaiknya Tuhanmenyertai kalian jika
akusampaimengizinkankalianpergimembawaparaperempuandananak-
anak kalian!* Aku tahu kalian sedang menyusun rencana jahat! 11 Tidak
bisa! Hanya para laki-laki yang boleh pergi dan menyembah Tuhan sesuai
denganpermintaan kalian!” LaluMusadanHarundiusir dari hadapan raja.

12KemudianTUHANberkatakepadaMusa, “Ulurkanlah tanganmukeatas
tanah Mesir, maka belalang-belalang akan datang dan menutupi seluruh
daratan dan memakan setiap tanaman di Mesir yang tidak dirusak oleh
hujan es.

13Maka Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan TUHAN
membuat angin timur bertiup di seluruh negeri sepanjang siang dan
malam. Pada keesokan pagi, angin timur sudah membawa belalang-
belalang. 14 Belalang-belalang itu menutupi seluruh Mesir dan hinggap
di seluruh permukaan tanah. Dalam sejarah Mesir tidak pernah terjadi
bencana belalang seperti ini, dan untuk selamanya tidak akan terjadi
lagi. 15 Permukaan tanah menjadi gelap karena tertutup oleh banyaknya
belalang. Belalang-belalang memakan habis semua tanaman dan buah-
buahan pada pohon-pohon yang masih bertahan dari hujan es. Tidak ada
tanaman hijau yang tersisa di seluruh Mesir, baik itu tanaman ataupun
pohon.

16 Raja segera memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka
“Saya sudahberdosa terhadapTuhanAllah kalian dan juga terhadap kalian.
17 Saya mohon sekali ini saja, ampunilah dosa saya dan mintalah kepada
Tuhan Allah kalian agar Dia menjauhkan hukumanmaut ini dari saya.”

18Musameninggalkan raja danmemohon kepada TUHAN. 19Dan TUHAN
membalikkan arah angin menjadi angin barat yang kencang yang meniup
belalang-belalang itu ke dalam Laut Merah. Tidak ada seekor pun belalang
yang tertinggal di seluruh Mesir. 20Namun TUHAN kembali mengeraskan
hati raja, dan dia kembali melarang umat Israel pergi.

Bencana kesembilan: Kegelapan
21LaluTUHANberkatakepadaMusa, “Angkatlah tanganmukearah langit,

maka kegelapan yang sangat dahsyat akan meliputi seluruh negeri Mesir.”
22Musa mengangkat tangannya ke langit dan kegelapan menyelimuti selu-
ruh Mesir selama tiga hari. 23 Rakyat Mesir tidak dapat melihat satu sama
lain dan tidak dapat pergi kemana-mana selama tiga hari. Tetapi di daerah
umat Israel tinggal tidak terjadi kegelapan seperti itu.

24 Raja memanggil Musa dan berkata, “Pergilah dan sembahlah Tuhan.
Perempuan-perempuan dan anak-anak kalian boleh ikut, tetapi semua
ternak kalian harus ditinggalkan di sini.”

25 Jawab Musa, “Engkau harus membiarkan kami membawa kurban
bakaran agar kami mempersembahkannya kepada TUHAN Allah kami.
26 Semua ternak harus kami bawa. Kami tidak akan meninggalkan seekor
* 10:10 Sebaiknya TUHAN … Perkataan raja Mesir ini merupakan ucapan sarkasme. Artinya,
walaupundiamenyebut namaTUHAN, tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada-Nya, danmaksud
perkataannya ini adalah untukmengejek Dia.
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pun karena kami harus mempersembahkan sebagian dari ternak kami
kepada TUHANAllah kami, dan kami tidak tahu yangmana yang akan kami
persembahkan kepada TUHAN sebelum kami tiba di sana.”

27 Tetapi TUHAN mengeraskan hati raja, sehingga dia tidak membiarkan
mereka pergi. 28 Raja berkata kepada Musa, “Pergi kamu! Jangan pernah
datang ke hadapan saya lagi, karena pada saat kamu melihat saya, kamu
akanmati!”

29 Musa berkata, “Biarlah terjadi sesuai perkataanmu! Aku tidak akan
pernahmelihat mukamu lagi!”

11
Bencana kesepuluh: Kematianmasal anak sulung

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Masih ada satu wabah lagi yang akan
Aku datangkan pada raja Mesir dan rakyatnya. Sesudah itu, raja akan
membiarkan kalian pergi dari Mesir. Waktu dia membiarkan kalian pergi,
berarti dia benar-benar mengusir kalian dari tempat ini. 2 Sekarang suruh-
lahumat Israeluntukmemintaperhiasanemasdanperakdaripara tetangga
mereka yang adalah orangMesir.”

3TUHANmembuat orang-orangMesir bermurah hati kepada umat Israel.
Bahkan Musa sangat dihormati oleh para pejabat pemerintah dan rakyat
Mesir.

4 Kemudian Musa menghadap raja dan berkata, “TUHAN mengatakan
bahwa sekitar tengah malam nanti Dia akan berkeliling di seluruh negeri.
5 Setiap anak laki-laki sulung di negeri Mesir akan mati, mulai dari anak
sulungmu yang akan duduk di takhtamu, sampai kepada anak sulung dari
budak perempuan yangmenggiling gandum. Selain itu, anak sulung jantan
dari semua ternak juga akan mati. 6 Di seluruh Mesir akan terdengar
suara ratapan yang begitu keras, yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan tidak akan pernah terjadi lagi. 7 Tetapi bangsa Israel akan tetap
aman. Bahkan seekor anjing pun tidak akanmenggonggong kepadamereka
ataupunhewanmereka, supaya engkau tahubahwaTUHAN-lahyang sudah
memperlakukan umat Israel berbeda dengan rakyat Mesir. 8 Lalu semua
pejabatmu akan datang dan bersujud di hadapan saya dan berkata, ‘Mohon
pergilahdenganseluruhumat Israel.’ Dansesudah itukamipunakanpergi.”
Lalu dengan sangat marah Musa meninggalkan raja. 9 Sebelumnya

TUHAN sudah berkata kepada Musa, “Raja Mesir tidak akan peduli dengan
perkataan kamu berdua. Hal itu akan terjadi supaya Aku dapat melakukan
banyak keajaiban di Mesir.”✡ 10 Musa dan Harun melakukan semua kea-
jaiban tersebut di hadapan raja Mesir, tetapi TUHANmengeraskan hati raja
sehingga dia tetap bersikeras untuk tidak membiarkan umat Israel pergi
dari negerinya.

12
Peraturan perayaan Paskah
Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang

1 TUHAN berkata kepada Musa dan Harun di Mesir, 2 “Mulai sekarang,
bulan ini akan menjadi bulan pertama dalam kalender tahunan kalian.
3 Umumkanlah kepada semua umat Israel, ‘Pada hari kesepuluh bulan
ini, setiap kepala keluarga harus mengambil seekor anak domba atau
anak kambing. 4 Kalau jumlah anggota keluarganya terlalu sedikit untuk
✡ 11:9 Kel. 7:3-4
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memakan habis seekor anak domba atau anak kambing, mereka boleh
membaginya dengan keluarga tetangga terdekat sesuai dengan jumlah
anggota keluarga dan jumlah yangbisa dimakanolehmasing-masing orang.
5 Kamu harus memilih anak domba atau anak kambing jantan yang beru-
mur satu tahun dan tidak ada cacat.’

6 “Setiap keluarga harus memelihara anak domba atau anak kambing
itu hingga hari keempat belas bulan ini. Pada hari itu, waktu matahari
terbenam, seluruh umat Israel harus menyembelih anak domba atau anak
kambing yang dipelihara itu. 7 Kemudian mereka harus mengoleskan
darahnya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah di
mana domba atau kambing itu akan dimakan. 8 Pada malam hari itu juga,
mereka harus memanggang dagingnya di atas api, dan memakannya den-
gan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. 9 Jangan memakannya mentah,
atau direbus dalam air. Anak domba atau kambing itu harus dipanggang
utuhdi atas api— termasukkepala, kaki, dan semuabagiandalam tubuhnya.
10 Dagingnya harus dihabiskan pada malam itu juga. Jangan menyisakan
daging hingga keesokan paginya. Apa pun yang tersisa harus dibakar habis
sebelum pagi hari.

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
11 “Ini adalah permulaan dari Perayaan Paskah,* yang senantiasa akan

dirayakan untuk menghormati Aku, TUHAN kalian: Pada malam itu kalian
harus sudah mengenakan pakaian seperti orang yang sudah siap beper-
gian jauh, mengenakan ikat pinggang, memakai alas kaki, dan memegang
tongkat. Lalu makanlah makanan itu dengan buru-buru. 12 Malam itu
Aku akan berkeliling di seluruh Mesir dan membunuh setiap anak laki-
laki yang sulung dan anak hewan jantan yang sulung. Dan Aku akan
menjatuhkan hukuman terhadap semua dewa-dewa Mesir, karena Akulah
TUHAN. 13 Darah pada pintu rumah kalian akan menandakan rumah di
mana kalian berada. Waktu Aku melihat darah itu, Aku akan melewatinya,
dan bencana tidak akanmenimpa kalian ketika AkumenyerangMesir.

Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang
14 “Setiap tahun kalian harus memperingati hari itu dan mengadakan

perayaan untuk TUHAN secara turun temurun. Lakukanlah itu sebagai
suatu ketetapan untuk selamanya. 15 Kalian harus makan roti yang tidak
beragi selama tujuh hari. Pada hari pertama, kalian harus membuang
semua ragi dari rumah kalian. Siapa pun yangmemakan roti beragi selama
tujuh hari itu tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku. 16Pada tanggal 14
dan20, yaitu padahari pertamadanhari ketujuhdalamperayaan ini, kalian
harusmengadakan ibadahbesaruntukmenyembahdanmenghormatiAku.
Padakeduahari itukalian tidakbolehmelakukanpekerjaanapapunkecuali
untukmenyiapkanmakanan.

17 “Sambil Perayaan Paskah berlangsung, kalian akan memperingati Per-
ayaan Roti Tidak Beragi, agar kalian ingat bahwa pada hari ini Aku mem-
bawa kalian keluar dari Mesir. Kalian harus memperingati hari ini secara
turun temurun, sebagai ketetapan selamanya. 18 Pada sore hari keempat
belas sampai sore hari kedua puluh satu pada bulan pertama, kalian harus
makan roti yang tidak beragi. 19 Selama tujuh hari itu, tidak boleh ada ragi

* 12:11 Paskah Nama Paskah berasal dari ‘pesakh’ dalam bahasa Ibrani, yang berarti ‘melewati’.
Nama ini mengingatkan bagaimana malaikat melewati rumah-rumah umat Israel, namun malaikat
itu memasuki rumah-rumah orangMesir untukmembunuh setiap anak laki-laki sulung.
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sama sekali di dalam rumah kalian. Apabila seseorangmakan sesuatu yang
beragi,maka tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku, baik dia pendatang
maupun orang Israel asli. 20Kalian tidak bolehmakan apa pun yang beragi.
Makanlah roti tidak beragi di mana saja kalian tinggal.”

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
21 Kemudian Musa mengumpulkan semua tua-tua Israel dan berkata

kepada mereka, “Pergilah dan pilihlah anak domba atau anak kambing
untuk setiap keluarga dan sembelihlah sebagai kurban Paskah. 22Ambillah
segenggam tanaman hisop,† celupkanlah ke dalam darah yang ditampung
dalam baskom dan oleskanlah pada ambang atas dan kedua tiang pintu
rumah kalian. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah sampai be-
sok paginya. 23TUHANakanberkeliling di seluruhnegeri untukmembunuh
setiap anak sulung orangMesir. Dan ketika Diamelihat darah pada ambang
atas pintu dan kedua tiang pintu rumah itu, TUHAN akan melewatinya dan
tidak akanmembiarkanmalaikat maut masuk ke rumah-rumah kalian dan
membunuh setiap anak sulung kalian.

Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang
24 “Kalianmasing-masing harus menaati ketetapan ini, dan anak-cucumu

harus memperingati untuk selamanya. 25 Setelah masuk ke negeri yang
sudah dijanjikan TUHAN kepadamu, kamu harus terus melaksanakan per-
ayaan ini. 26Dan ketika anak-anakmu bertanya, ‘Apakah arti upacara ini?’
27 kamu akan menjawab, ‘Inilah persembahan Paskah untuk menghormati
TUHAN, karena Dia sudah melewati rumah-rumah umat Israel di Mesir.
Saat itu, Dia membunuh anak-anak laki-laki sulung orang Mesir, tetapi Dia
membiarkan keluarga kita hidup.’ ”

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
Setelah Musa menyampaikan hal ini, umat Israel bersujud dan menyem-

bah TUHAN. 28 Kemudian umat Israel melakukan apa yang sudah TUHAN
perintahkan kepada Musa dan Harun. 29 Pada tengah malam, TUHAN
membunuh setiap anak laki-laki yang sulung di seluruh Mesir, dari anak
sulung pewaris takhta raja Mesir sampai dengan anak sulung tahanan di
penjara, dan juga setiap anak sulung ternak. 30Malam itu rajaMesir, beserta
semua pejabatnya dan seluruh rakyat Mesir terbangun. Terdengar jerit
tangis yang keras di seluruh Mesir, karena ada yang meninggal di setiap
rumah.

Bangsa Israel meninggalkanMesir
31Malam itu juga, rajamemanggilMusa danHarununtukmenghadapnya

danberkatakepadamereka, “Pergilah! Menjauhlahdari rakyat saya! Kalian
dan semua umat Israel, pergilah dan sembahlah Tuhan seperti yang kalian
minta! 32Bawalah ternak kalian, seperti yang kalian katakan, dan pergilah.
Mintalah kepada Tuhan untuk memberkati saya juga!” 33 Rakyat Mesir
mendesak umat Israel untuk segera meninggalkan negeri itu. Kata mereka,
“Kami semua akanmati jika kalian tidak pergi!”

34Maka umat Israel membawa adonan roti mereka yang masih di dalam
wadah adonan roti dan belum diragi, membungkusnya dengan jubah
mereka, danmemikulnya. 35Sesuai perintahMusa sebelumnya, umat Israel
meminta perhiasan emas, perak, dan pakaian dari orang Mesir tetangga
† 12:22 tanaman hisop Tanaman ini adalah sejenis tumbuhan semak kecil yang tumbuh liar di
wilayah Sinai yang batang dan daunnya dapat dipakai untuk memercikkan darah dalam upacara-u-
pacara ibadah Yahudi.
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mereka. 36 TUHAN membuat rakyat Mesir bermurah hati terhadap umat
Israel, dan mereka memberikan segala sesuatu yang diminta oleh umat
Israel. Dengan cara demikian umat Israel membawa keluar harta kekayaan
orangMesir.

37 Kemudian umat Israel berjalan dari Rameses ke Sukot. Jumlah laki-
laki dewasa sekitar 600.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak.
38 Banyak orang yang bukan keturunan Israel juga ikut serta. Juga ada
kawanan ternak yang sangat banyak. 39 Mereka diusir keluar dari Mesir
dengan sangat mendesak sehingga tidak punya waktu untuk menyiapkan
bekal. Mereka hanya dapatmemanggang roti dari adonan tidak beragi yang
sempat mereka bawa keluar dari Mesir.

40-41Malam hari itu genap 430 tahun umat Israel tinggal di Mesir, dan saat
itu juga para pasukan TUHAN‡ meninggalkan negeri itu. 42 Pada malam
itulah TUHAN menjaga umat Israel supaya Dia dapat membawa mereka
keluar dari Mesir sesuai dengan waktu yang Dia tetapkan. Maka sebagai
peringatan untuk menghormati TUHAN, setiap tahun pada malam yang
sama seluruh umat Israel tetap berjaga-jaga sepanjangmalam.

Peraturan tentang perayaan Paskah selanjutnya
43 Dan TUHAN berkata kepada Musa dan Harun, “Inilah ketetapan men-

genai Paskah. Selain orang Israel, orang asing tidak boleh makan makanan
Paskah. 44Tetapi budak yang sudah dibeli dengan uang bolehmemakannya
apabila sudah disunat. 45 Pendatang atau pun pekerja upahan tidak boleh
memakannya. 46SetiapkurbanPaskahharusdimakandidalamsatu rumah.
Kamu tidak boleh membawa dagingnya keluar dari rumah itu, dan tidak
boleh mematahkan satu pun tulangnya. 47 Seluruh umat Israel harus
merayakannya.

48 “Bila ada pendatang yang hidup bersamamu dan ingin merayakan
Paskah untukmenghormati-Ku, dia dan semua anggota keluarga dan budak
laki-laki bersamanya harus disunat. Setelah itu, dia boleh merayakan
Paskah. Dia akan diperlakukan sama seperti orang Israel asli. Tetapi orang
yang belum disunat tidak bolehmakanmakanan Paskah. 49Peraturan yang
sama berlaku bagi orang Israel asli dan pendatang yang menetap bersama
kalian.”

50 Seluruh umat Israel patuh dan melakukan apa yang sudah diperin-
tahkan TUHAN kepada Musa dan Harun. 51 Dan pada malam hari itulah,
TUHANmembawa para pasukan Israel keluar dari Mesir.

13
Ketetapan tentang anak sulung

1 TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Khususkanlah bagi-Ku semua anak
sulung di Israel. Semua yang lahir pertama, baik manusia maupun hewan,
adalahmilik-Ku.”

3 Kemudian Musa berkata kepada umat Israel, “Ingatlah bahwa hari ini
adalah hari dimana kalian keluar dari tempat perbudakandiMesir. TUHAN
sudah membawa kalian keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang besar.
Peringatilah hari ini dengan cara tidak memakan roti yang beragi. 4 Pada
hari ini di bulan Abib, kalian keluar dari Mesir. 5 Kalian masing-masing
harus memperingati perayaan ini pada bulan ini setiap tahun setelah
TUHAN membawamu masuk ke negeri yang berlimpah dengan hasil alam,
sesuai janji-Nya kepada nenek moyang kalian, yaitu negeri yang sekarang
‡ 12:40-41 para pasukan Lihat catatan di Kel. 6:26.
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didiami orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang
Yebus. 6 Kamu akan memakan roti yang tidak beragi selama tujuh hari.
Lalu pada hari ketujuh, adakanlah perayaan untuk menghormati TUHAN.
7 Selama tujuh hari, tidak boleh ada roti beragi atau apa pun yang beragi di
seluruh wilayahmu.

8 “Pada hari itu, katakanlah kepada anak-anakmu yang laki-laki, ‘Aku
melakukan semua ketentuan tentang Perayaan Roti Tidak Beragi ini untuk
memperingati apa yang sudah TUHAN lakukan bagi kita ketika kita keluar
dari Mesir.’ 9 Seperti suatu catatan dapat diikat pada tangan atau dahi
sebagai pengingat, demikian juga perayaan ini akanmenjadi pengingat bagi
kita, supaya selalu saling mengingatkan tentang perintah-perintah TUHAN.
Perayaan ini akan mengingatkan kita tentang cara TUHAN membawa kita
keluar dariMesir dengan kuasa-Nya yang luar biasa. 10Karena itu, rayakan-
lah ketetapan ini setiap tahun pada waktu yang sudah ditentukan.

11 “TUHAN akan membawa kalian masuk ke negeri orang Kanaan dan
memberikan negeri itu kepada kalian, sesuai dengan janji-Nya kepada
nenekmoyang kita. Ketika hidup di negeri itu, 12kamu harusmenyerahkan
setiap anak laki-laki yang sulung dan setiap anak ternak jantan yang sulung
menjadi milik TUHAN. Setiap anak ternak jantan tersebut akan dipersem-
bahkan kepada TUHAN.* 13 Tetapi kamu harus menebus setiap anak laki-
laki yang sulung. Danada jugaperkecualianuntuk anakkeledai jantan yang
sulung. Anak keledai itu bisa ditebus dengan mempersembahkan kepada
TUHAN seekor anak domba. Kalau kamu tidak menebusnya, kamu harus
membunuh keledai itu dengan caramematahkan lehernya.

14 “Dan pada suatu saat nanti, ketika anak-anakmu bertanya, ‘Mengapa
kita melakukan persembahan-persembahan ini?’ Kamu harus menjawab,
‘Karena TUHAN sudah membawa kami keluar dari perbudakan di Mesir
dengan kuasa-Nya yang besar. 15 Ketika raja Mesir dengan keras kepala
menolak untuk membiarkan kami keluar dari Mesir, TUHAN membunuh
setiap anak sulung yang laki-laki di Mesir, baik manusia maupun binatang.
Itulah sebabnya kita harus mempersembahkan kepada TUHAN setiap ter-
nak jantan yang sulung danmenebus setiap anak laki-laki kita yang sulung.’

16 “Perayaan ini adalah pengingat bagi kita setiap saat, seperti suatu
catatan dapat diikat pada tangan atau dahi sebagai pengingat, bahwa
TUHAN sudah membawa kita keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang
besar.”

TUHANmemimpin umat-Nya
17 Pada waktu raja Mesir membiarkan umat Israel pergi, Allah tidak

menuntunmerekamelalui jalan utama yangmelintasi negeri orang Filistin,
sekalipun jaraknya lebih dekat. Allah berkata, “Seandainya mereka pergi
melalui jalan itu dan diserangmusuh, jangan sampaimereka akan berubah
pikiran dan kembali ke Mesir.” 18 Maka Allah membuat mereka pergi
melalui jalan yang lebih jauh, dengan melintasi padang belantara dan
menuju Laut Merah. Umat Israel keluar dari Mesir dalam keadaan siap
berperang.

* 13:12 ternak jantan Yang dimaksud dengan kata ‘ternak’ adalah domba, kambing, dan sapi. Hanya
ternak berkaki empat yang halal yang dapat dipersembahkan kepada TUHAN, karena sering ada
bagian dari persembahan yang dimakan oleh orang yang membawa kurban itu. Binatang seperti
keledai di ayat 13 tidak halal untuk dimakan dan tidak dapat dipersembahkan kepada TUHAN. Lihat
ketentuan-ketentuan binatang halal dan haram di Im. 11 dan Bil. 14:1-20.
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19Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf sudah
membuat umat Israel berjanji, “Allah pasti akan datang menolong kalian,
dan pada waktu itu kalian harus membawa tulangku keluar dari Mesir.”

20 Setelah meninggalkan Sukot mereka berkemah di Etam, di tepi padang
belantara. 21 TUHAN selalu mendahului mereka untuk menuntun per-
jalanan mereka. Pada siang hari TUHAN menuntun mereka dalam bentuk
tiang awan, dan pada malam hari dalam bentuk tiang api yang menerangi
mereka. Dengan demikianmereka dapatmelakukan perjalanan pada siang
dan malam hari mengikuti tiang awan dan tiang api itu.† 22 Demikianlah
tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu
bersama umat Israel.

14
1Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Perintahkanlah umat Israel

untuk kembali dan berkemah di tepi laut di Pi Hahirot, yang terletak di
antara kota Migdol dan Laut Merah, dan berhadapan dengan Baal Zefon.
3Maka raja Mesir akan berkata, ‘Umat Israel sudah tersesat dan terjebak di
dalam padang belantara.’ 4Dan Aku akan mengeraskan hati raja sehingga
dia mengejar mereka. Dengan demikian Aku akan dimuliakan ketika Aku
mengalahkan raja Mesir dan seluruh pasukannya, dan orang Mesir akan
tahu bahwa Akulah TUHAN.” Maka umat Israel berkemah di sana sesuai
perintah TUHAN.

PasukanMesirmengejar umat Israel
5 Ketika raja Mesir diberitahu bahwa umat Israel sudah melarikan diri,

raja dan para pejabatnya berubah pikiran dan berkata, “Mengapa kita
membiarkan umat Israel pergi?! Sekarang kita kehilangan budak!” 6 Lalu
dia menyuruh supaya kereta perang disiapkan untuknya, dan juga para
tentara yang akan ikut bersama dia. 7 Dia membawa 600 kereta perang
pilihan bersama semua kereta perang lain yang ada di Mesir. Setiap kereta
perang dikendarai oleh seorang perwira. 8 TUHAN mengeraskan hati raja
Mesir sehingga dia mengejar umat Israel, yang sudah pergi keluar dengan
sangat berani dan jaya. 9 Semua pasukan Mesir— termasuk semua pasukan
berkuda, kareta, dan pengendaranya— mengejar umat Israel, dan mereka
berhasil menyusul sampai perkemahan umat Israel di tepi laut dekat Pi
Hahirot, di depan Baal Zefon.

10 Ketika umat Israel melihat raja Mesir dan pasukannya mendekat,
mereka sangat ketakutan dan berseru-seruminta tolong kepada TUHAN.

11 Kata mereka kepada Musa, “Apakah di Mesir tidak ada kuburan, se-
hingga kamu membawa kami untuk mati di padang belantara ini?! Men-
gapa kamu membawa kami keluar dari Mesir?! 12Bukankah dulu di Mesir,
kami pernah berkata kepadamu, ‘Jangan ikut campur! Biarkanlah kami
tetap menjadi budak bagi orang Mesir. Lebih baik menjadi budak orang
Mesir daripadamati di sini!’ ”

13TetapiMusamenjawabmereka, “Jangan takut! Berdirilahdengan teguh
dan lihatlah apa yang akan TUHAN lakukan hari ini untuk menyelamatkan
kita! Kita tidak akan melihat lagi pasukan Mesir yang kita hadapi hari ini.
† 13:21 menuntun mereka … Berbeda dengan ajaran yang sudah tersebar di Indonesia dan bahkan
menjadi tema lagu, Alkitab tidak mengajar bahwa tiang awan melindungi umat Israel dari panas
terikmatahari, dan tiang api tidak berfungsi untukmembuat udara lebih hangat padawaktumalam.
Fungsi kedua tiang tersebut yangdiajarkandalamAlkitab adalahuntukmenuntunumat Israel dalam
perjalananmenuju negeri Kanaan.
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14 TUHAN akan berperang untuk kita, dan kita tidak perlu melakukan apa-
apa.”

Menyeberangi LautMerah
15 TUHAN berkata kepada Musa, “Mengapa kamu berseru minta tolong

kepada-Ku? Perintahkanlah umat Israel untuk berjalan maju! 16Angkatlah
tongkatmu dan arahkanlah ke atas laut. Laut akan terbelah agar umat
Israel bisa berjalan menyeberanginya di atas tanah kering. 17 Dan Aku
akanmengeraskan hati orangMesir sehinggamerekamengejar umat Israel
ke tengah laut, dan Aku akan dimuliakan ketika Aku mengalahkan raja
Mesir dengan seluruh pasukannya, termasuk pasukan berkuda, kereta,
dan pengendaranya. 18Orang Mesir akan melihat kemuliaan-Ku dan tahu
bahwa Akulah TUHAN ketika Akumengalahkanmereka.”

19 Kemudian malaikat yang sebelumnya berjalan di depan umat Israel
pindah ke belakang. Demikian juga tiang awan pindah dari depan ke
belakang, 20 ke antara perkemahan pasukan Mesir dan perkemahan umat
Israel. Ketika hari menjelang malam tiang awan berubah menjadi tiang
api yang menerangi malam.* Demikianlah pasukan Mesir dari umat Israel
terpisah sepanjangmalam itu.

21 Kemudian Musa mengarahkan tongkatnya ke atas laut, dan TUHAN
membuat angin timur bertiup sangat kencang sepanjang malam sehingga
air laut terbelah dua dan dasar laut menjadi kering. 22Umat Israel berjalan
di atas tanah yang kering menyeberangi laut, sementara sisi kiri dan kanan
mereka dipagari oleh tembok air. 23 Semua pasukan raja Mesir, termasuk
semua pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya, mengejar umat Israel
hingga ke tengah laut. 24 Menjelang fajar, TUHAN, yang berada di dalam
tiang api dan awan, melihat ke bawah kepada pasukan Mesir dan men-
gacaukan mereka. 25 Dia membuat roda-roda kereta tentara Mesir macet,
sehingga mereka susah maju. Kata mereka, “Mari kita lari dari sini! Tuhan
sedang berperang untuk umat Israel melawan kita!”

26TUHAN berkata kepada Musa, “Arahkanlah tongkatmu ke atas laut, su-
paya air laut kembalimenutupi semua pasukanMesir.” 27Maka padawaktu
fajar sesudah umat Israel menyeberang, Musa mengarahkan tongkatnya
ke atas laut, dan air laut menyatu kembali seperti semula. Pasukan Mesir
berusahamelarikan diri, tetapi TUHANmenenggelamkanmereka di tengah
laut. 28 Air laut tiba-tiba menyatu kembali dan menutupi semua pasukan
berkuda dan pengendara kereta, bahkan semua pasukan raja Mesir yang
mengejar umat Israel ke tengah laut. Tidak ada seorang pun yang selamat.

29Demikianlah umat Israel sudahmenyeberangi laut itu dengan berjalan
di atas tanah yang kering, dan dengan dipagari oleh tembok air di sisi kiri
dan kanan mereka. 30 Pada hari itu TUHAN menyelamatkan umat Israel
dari pasukan Mesir, dan umat Israel melihat mayat-mayat pasukan Mesir
terdampar di pantai. 31 Ketika umat Israel melihat betapa besar kuasa
TUHAN terhadap pasukanMesir, merekamenjadi hormat dan takut kepada
TUHAN dan percaya kepada-Nya dan juga kepadaMusa, hamba-Nya.

15
Nyanyian kemenangan

* 14:20 menerangi malam Teks sumber ayat ini susah ditafsirkan. Ada tafsiran dari tradisi bangsa
Israel yang berkata bahwa di sisi umat Israel, tiang api memberi terang, sedangkan di sisi pasukan
Mesir mengalami kegelapan. Tetapi teks sumber tidak dapat diartikan sejelas itu.
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1 Kemudian Musa dan umat Israel menyanyikan lagu ini untuk memuji
TUHAN,
“Aku akan bernyanyi bagi TUHAN

sebab Dia sudahmenang dengan jaya.
Dia sudahmelemparkan kuda

dan penunggangnya ke dalam laut.
2TUHAN adalah sumber kekuatanku,

karena itu aku bernyanyi.
Dialah yangmenyelamatkan aku.

Dialah Allah yang akan aku puji.
Dialah Allah yang disembah ayahku dan nenekmoyangku.
Aku akanmeninggikan Dia!

3TUHAN adalah pahlawan perang.
Nama-Nya adalah TUHAN.

4Dia sudahmelemparkan kereta-kereta raja Mesir
dan segenap pasukannya ke dalam laut.

Dan perwira-perwira terbaik
ditenggelamkan-Nya ke dalam Laut Merah.

5Laut yang dalammenelanmereka.
Seperti batumereka tenggelam ke dasar laut.

6Tangan kanan-Mu, ya TUHAN, hebat penuh kuasa.
Tangan kanan-Mu, ya TUHAN, menghancurkan semuamusuh.

7Ketika Engkaumembinasakanmusuh-musuh-Mu
Engkaumendapatkan kehormatan besar.

Engkaumelepaskan api murka-Mu
danmembakarmereka bagaikan rumput kering.

8Oleh hembusan napas-Mu,
air laut menggulung tinggi,

berdiri tegak seperti tembok,
dan dasar laut menjadi kering.

9Musuh kami berkata, ‘Aku akanmengejar
danmenangkapmereka.
Aku akanmembunuhmereka dengan pedang.

Lalu akumerampas semua harta mereka,
membagi-bagikannya, danmenikmatinya sampai puas.’

10Tetapi dengan hembusan napas-Mu,
laut menggulungmereka.

Mereka tenggelam bagaikan sepotong besi
di dalam gelora air yang dahsyat.

11Tidak ada penguasa seperti Engkau, ya TUHAN!
Engkau hebat dalam kekudusan-Mu,

dikagumi dan dipuji oleh karena perbuatan-Mu yangmenakjubkan.
Engkau pembuat keajaiban.
12Engkaumerentangkan tangan kanan-Mu,

dan bumi punmenelanmereka.
13Karena Engkau setia dan berbaik hati,

Engkaumemimpin orang-orang yang sudah Engkau tebus.
Dengan kekuatan-Mu, Engkaumenuntunmereka

menuju tempat kediaman-Mu yang kudus.
14 Bangsa-bangsa lain akan mendengar perbuatan-Mu, dan mereka akan

gemetar ketakutan.
Penduduk Filistin akan dilanda ketakutan.
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15Para pemimpin Edom akan terguncang.
Para pemimpinMoab akan gemetar.

Orang Kanaan akan lemas karena ketakutan.
16Mereka akanmerasa ngeri dan ketakutan ketikamenyaksikan kuasa-Mu,

danmereka akan terdiam seperti batu
sampai umat-Mu yang sudah Engkau tebus, ya TUHAN

berjalanmelewati mereka.
17Engkau akanmembawa umat-Mu ke atas gunung-Mu,

di mana Engkaumembuat kediaman-Mu, ya TUHAN,
ke tempat kudus yang Engkau dirikan dengan tangan-Mu sendiri, ya
Penguasa kami.

18Engkaulah, ya TUHAN, yang berkuasa danmemerintah
sampai selama-lamanya!”

19Ketikaumat Israel berjalanmenyeberang laut di atas tanahyangkering,
semua pasukan rajaMesir, termasuk pasukan berkuda, kereta, dan pengen-
daranya, mengejar mereka ke tengah laut. Lalu TUHAN membuat tembok
air menyatu kembali seperti semula danmenenggelamkanmereka.

20 Lalu Miryam, yang adalah kakak perempuan Harun dan juga seorang
nabi perempuan,mengambil rebana danmemukulnya sambilmenari-nari.
Lalu semua perempuan mengikutinya, 21 dan Miryam memimpin mereka
menyanyi,
“Bernyanyilah bagi TUHAN, karena Dia sudahmenang dengan jaya.

Dia sudah melemparkan pasukan kuda dan penunggangnya ke dalam
laut.”

TUHANmengubah air pahit menjadi air yang bisa diminum
22Kemudian Musa memimpin umat Israel pergi dari Laut Merah menuju

ke padang belantara Syur. Mereka berjalan selama tiga hari di padang
belantara itu dan tidak menemukan air. 23 Ketika mereka tiba di Mara,
merekamenemukan air, tetapi air di sana tidak bisa diminum karena pahit.
Itulah sebabnya tempat itu dinamai ‘Mara’, yang artinya ‘pahit’.

24Maka mereka bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, “Apa yang
akan kita minum?!”

25 Lalu Musa berseru kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan
kepadanya sebatang kayu. Musa melemparkan kayu itu ke air, dan air
itu berubahmenjadi air tawar sehingga dapat diminum.
Kemudian, di situ TUHAN memberikan ketetapan sebagai pengukur un-

tuk menguji ketaatan mereka masing-masing dengan berkata, 26 “Taatilah
Aku, TUHANAllahmu, dengan sungguh-sungguh. Turutilah semuaperintah
dan ketetapan-Ku, dan lakukanlah apa yang Aku pandang baik, maka
Aku tidak akan menghukum kamu dengan berbagai penyakit, seperti yang
sudah Aku lakukan terhadap bangsa Mesir. Akulah TUHAN yang menyem-
buhkan setiap orang di antaramu.”*

27Sesudah itu tibalahmereka di Elim. Di sana terdapat dua belasmata air
dan tujuh puluh pohon kurma. Mereka berkemah di dekat mata air itu.

16
TUHANmenyediakanmakanan bernama ‘manna’ dan burung puyuh

* 15:26 Akulah TUHAN … Secara harfiah (menurut kata dasarnya), ‘Yahweh Rafa’, yang adalah salah
satu sebutan puitis yang menggambarkan kuasa penyembuhan TUHAN. Sebutan puitis ini dapat
dibandingkan dengan ‘TUHAN kota bentengku,’ dan beberapa sebutan lainnya. Lihat 2Sam. 22:3.
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1 Kemudian umat Israel meninggalkan Elim, dan pada hari yang kelima
belas bulan kedua, satu bulan* sejak mereka keluar dari Mesir, mereka tiba
di padang belantara Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai.
2Di padang belantara itu umat Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan
Harun.

3 Kata mereka, “Lebih baik kalau TUHAN membunuh kami ketika kita
masihdiMesir, daripadakamuberduamembawakami kepadangbelantara
ini dan membiarkan kita mati kelaparan! Setidaknya di Mesir kita tidak
pernah kekurangan roti dan daging!”

4Maka TUHAN berkata kepada Musa, “Aku akan memberikan makanan
dari surga seperti hujan yang turun dari langit untuk kalian. Setiap hari,
umat itu harus keluar untuk mengumpulkan makanan secukupnya untuk
hari itu saja. Dengan demikian Aku akan menguji apakah mereka mau
menuruti perintah-Ku atau tidak. 5 Tetapi pada hari yang keenam, mereka
akanmengumpulkan dua kali lebih banyak dari yang biasanya.”

6 Lalu Musa dan Harun berkata kepada semua umat Israel, “Saat mata-
hari terbenam kalian akan tahu bahwa TUHAN-lah yang sudah membawa
kita keluar dari Mesir. 7 Besok pagi kalian masing-masing akan melihat
kemuliaan TUHAN, karena Dia sudahmendengar keluhan kalian terhadap-
Nya. Sebab, siapakah kami ini sehingga kalian mengeluh terhadap kami?!
8 TUHAN akan memberi setiap keluarga daging pada waktu sore dan roti
pada waktu pagi, karena TUHAN sudah mendengar keluhanmu terhadap-
Nya. Siapakah kami ini?! Sebenarnya keluhanmu bukanlah terhadap kami,
tetapi terhadap TUHAN.”

9KemudianMusa berkata kepada Harun, “Beritahukanlah kepada semua
umat Israel: Datanglah kepada TUHAN, karena Dia sudah mendengar
keluhan kalian.” 10 Sementara Harun berbicara kepada semua umat Israel,
tiba-tiba dari arah padang belantara nampak kepada mereka kemuliaan
TUHAN di dalam awan.

11 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 12 “Aku sudah mendengar keluhan
umat Israel. Katakanlah kepada mereka, ‘Pada saat matahari terbenam
setiap kamu akanmakan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang
makan roti. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa Akulah TUHAN Al-
lahmu.’ ” 13Lalu pada sore itu adabanyak sekali burungpuyuhberdatangan
dan menutupi perkemahan mereka. Dan pada pagi hari, embun sudah
turun di sekitar perkemahan mereka. 14Ketika embun itu sudah menguap,
tampaklah sesuatu yang tipis seperti sisik, dan halus seperti embun yang
beku menutupi permukaan tanah. 15 Ketika umat Israel melihat hal itu,
mereka saling bertanya, “Apa ini?” Karenamereka tidak tahu apa itu.
Lalu Musa memberitahu mereka, “Inilah makanan yang TUHAN berikan

kepada kita. 16 TUHAN memerintahkan agar kalian masing-masing
mengumpulkan sebanyak yang dibutuhkan, yaitu dua liter untuk setiap
anggota keluarga.”

17 Maka umat Israel berbuat demikian. Ada yang mengumpulkan
banyak dan juga ada yang mengumpulkan sedikit. 18 Tetapi ketika
mereka menakarnya, ternyata yang mengumpulkan banyak tidak kelebi-
han, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Masing-masing
mengumpulkan sebanyak yangmereka butuhkan.

19 Lalu Musa berkata kepada mereka, “Jangan sisakan sedikit pun untuk
besok.” 20Tetapi beberapadi antaramereka tidak taat kepadaMusa. Mereka

* 16:1 satubulanUmat Israel keluardariMesir padahari kelimabelas bulanpertama. LihatBil. 33:3.
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menyisakan sebagian makanan itu sampai pagi, dan sisa makanan itu
menjadi berulat dan berbau busuk. MakaMusamarah kepadamereka.

21 Setiap pagi mereka mengumpulkan makanan itu sebanyak yang
mereka butuhkan. Dan ketika matahari semakin panas, makanan itu
mencair dan lenyap. 22 Pada hari yang keenam, mereka mengumpulkan
makanan itu seperti biasa, tetapi ketika pulang mereka melihat bahwa
makanan itu sudahmenjadi dua kali lipat. Ternyata setiap orangmendapat
empat liter. Para pemimpin mereka menjadi bingung lalu datang dan
memberitahukan hal itu kepada Musa. 23 Jawab Musa, “Inilah perintah
TUHAN: Besok adalah hari Sabat, yaitu hari yang dikhususkan bagi TUHAN
sebagai hari untuk beristirahat. Masaklah sebanyak yang kamu inginkan,
makanlah sebagian pada hari ini, dan simpanlah bagian yang lain yang
untuk dimakan besok.”

24 Maka mereka menyimpan sisa makanan itu sesuai perintah Musa.
Dan keesokan harinya, makanan yang mereka simpan itu tidak basi dan
juga tidak berulat. 25 Musa berkata kepada mereka, “Makanlah makanan
itu, karena hari ini adalah hari Sabat bagi TUHAN, yaitu hari istirahat
untuk menghormati TUHAN. Kamu tidak akan menemukan makanan itu
di padang. 26 Kamu akan mengumpulkan makanan itu selama enam hari,
tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Makanan tidak akan turun pada
hari itu.”

27 Pada hari Sabat itu, beberapa orang keluar untuk mengumpulkan
makanan, tetapimereka tidakmenemukan apa-apa. 28Lalu TUHANberkata
kepada Musa, “Sampai kapan mereka akan terus menolak untuk patuh
kepada perintah-Ku dan ajaran-Ku?! 29 Haruslah mereka ingat bahwa
Akulah yang sudah memberikan hari yang ketujuh kepada mereka untuk
beristirahat. Oleh karena itu, pada hari yang keenamAkumemberikan dua
kali lipatmakanan supaya cukup untuk dua hari. Pada hari Sabat, hari yang
ketujuh, diamlah di dalam kemahmu masing-masing dan jangan keluar.”
30Demikianlah sejak hari itu umat Israel tidak bekerja pada hari Sabat.

31 Umat Israel menamai makanan itu ‘manna’.† Bentuknya kecil seperti
biji ketumbar. Warnanya putih, dan rasanya seperti kuemadu.

32Musa berkata, “Inilah perintah TUHAN, ‘Ambillah dua liter manna dan
simpanlah itu, supaya setiap generasi penerus secara turun temurun dapat
melihat makanan yang Aku berikan kepadamu di padang belantara, ketika
Akumembawamu keluar dari Mesir.’ ”

33DanberkatalahMusa kepadaHarun, “Ambillah sebuah kendi dan isilah
dengan manna sebanyak dua liter, dan simpanlah kendi itu di hadapan
TUHAN sampai turun temurun.” 34 Harun melakukan sesuai perintah
TUHANkepadaMusa danmenyimpannya di depan peti perjanjian. 35Orang
Israel makan manna selama empat puluh tahun sampai mereka tiba di
Kanaan.

36Takaran dua liter‡ tersebut sama dengan sepersepuluh efa.

17
Air yangmemancar dari batu

1 Kemudian seluruh umat Israel melanjutkan perjalanan dari padang
belantara Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
sesuai dengan perintah TUHAN. Mereka tiba dan berkemah di Rafidim,
† 16:31 manna Nama ‘manna’ ternyata berasal dari ‘man’ dalam bahasa Ibrani kuno, yang berarti
‘Apa ini?’— seperti dikatakan umat Israel di ayat 15. ‡ 16:36 dua liter Secara harfiah, ‘segomer’.
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tetapi di tempat itu tidak ada air untuk diminum. 2Makamerekamenuntut
Musa dan berkata, “Berikanlah kami air minum!”
Musa menjawab, “Mengapa kalian menuntut aku dan mencobai

TUHAN?!”
3Tetapi orang-orang itukehausandanmerekabersungut-sungut terhadap

Musa dan berkata, “Apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir
supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kamimati kehausan?!”

4Lalu Musa berseru kepada TUHAN, “Apa yang harus aku lakukan untuk
menghadapi orang-orang ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku
dengan batu!”

5 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Berjalanlah mendahului umat itu
danajaklahbersamamubeberapa tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat yang
kamu pakai untuk memukul Sungai Nil. 6Aku akan berdiri di depanmu di
sana, di atas batu di Gunung Sinai.* Pukullah batu itu, dan air akan keluar
sehingga bangsa itu bisa minum.”
MakaMusamelakukan hal itu di depan para tua-tua umat Israel.
7Musamenamai tempat ituMasa danMeriba,† karena di sana umat Israel

mengeluhdanmencobai TUHANdenganberkata, “ApakahTUHANbersama
dengan kita atau tidak?”

Bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek
8 Di Rafidim, orang Amalek datang dan menyerang umat Israel. 9Maka

Musa berkata kepada Yosua, “Pilihlah beberapa orang dari kita dan kelu-
arlah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit
denganmembawa tongkat yang sering Allah suruh saya pergunakan untuk
membuat keajaiban.”

10 Yosua melakukan perintah Musa. Dia berperang melawan orang
Amalek, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. 11 Selama
Musamengangkat tongkat Allah dengankedua tangannya, umat Israel lebih
kuat. Tetapi kalau dia menurunkan tongkatnya, orang Amalek lebih kuat.
12Beberapawaktu kemudian, tanganMusamenjadi lelah. Maka Harun dan
Hur mengambil sebuah batu untuk Musa duduk, dan mereka menopang
kedua tangan Musa, sehingga kedua tangannya tetap terangkat sampai
matahari terbenam. 13Maka Yosua mengalahkan pasukan Amalek dalam
perang itu.

14 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Tuliskanlah pesan ini dalam se-
buah kitab supaya tetap diingat, dan bacakanlah kepada Yosua: Aku akan
memusnahkan bangsa Amalek dari muka bumi sampai mereka tidak diin-
gat lagi.”

15 Kemudian Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya,
“TUHAN adalah bendera kemenanganku.”‡ 16Kata Musa, “Angkatlah tinggi
bendera kemenangan TUHAN! TUHAN akan memerangi bangsa Amalek
dari generasi ke generasi!”

18
YitromengunjungiMusa

1-2 Pada waktu Musa masih menuntut kepada raja Mesir untuk membe-
baskan umat Israel, Musa menyuruh orang untuk mengantar Sipora dan
* 17:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di Kel. 3:1. † 17:7 Masa dan Meriba Masa
berarti ‘menguji’ danMeriba berarti ‘bertengkar’. ‡ 17:15 TUHAN adalah bendera kemenanganku
Secara harfiah, ‘Yahweh Nissi’, yang adalah salah satu sebutan puitis yang menggambarkan kuasa
kemenangan TUHAN. Lihat catatan di Kel. 15:26.
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kedua anaknya kembali ke mertuanya, Yitro, yang adalah seorang imam
di Midian. Sesudah beberapa waktu, Yitro mendengar semua yang Allah
lakukan bagi umat-Nya Israel dan bagiMusa, dan bagaimana TUHAN sudah
membawa mereka keluar dari Mesir. 3 Anak laki-laki Musa yang pertama
dinamai Gersom,* karena saat dia lahir Musa berkata, “Aku sudah menjadi
pendatang di negeri asing.” 4Anak laki-laki Musa yang kedua diberi nama
Eliezer, karena Musa berkata, “Allah ayahku adalah Penolongku dan Dia
menyelamatkanku dari ancaman hukumanmati dari raja Mesir.”†

5 Saat umat Israel berkemah di padang belantara yang dekat kaki gu-
nung Allah, yaitu Gunung Sinai, Yitro mengantar Sipora dan kedua anak
mereka kembali kepadaMusa. 6Sebelum tiba, Yitromengirimpesankepada
Musa, “Aku, Yitro, ayahmertuamu, bersamadengan anak-anakdan istrimu,
sedang dalam perjalanan untukmenjumpaimu.”

7 Ketika Yitro tiba, Musa pergi keluar perkemahan untuk menemui
mertuanya, bersujud untuk menghormatinya, lalu memeluknya. Sete-
lah menanyakan kabar masing-masing, mereka masuk ke kemah Musa.
8Musamenceritakankepadamertuanya semuayang sudahTUHAN lakukan
kepada raja dan orangMesir bagi Israel, juga semua kesulitan yangmereka
hadapi sepanjang perjalanan, dan bagaimana TUHAN sudah menyela-
matkan mereka. 9 Yitro sangat senang mendengar semua kebaikan yang
sudah TUHAN lakukan untuk Israel, dan bagaimana cara TUHANmenyela-
matkanmereka dari tangan orangMesir.

10Kata Yitro, “Puji TUHAN, karena Dia sudahmenyelamatkan kalian dari
kuasa raja Mesir dan penindasan bangsanya! 11 Sekarang saya tahu bahwa
TUHAN lebih besar dari segala dewa, karena Dia menghancurkan pasukan
Mesir yang sudah bersikap sombong terhadap umat Israel.”

12 Lalu Yitro melakukan persembahan kurban untuk meminta berkat
Allah. Pertama-tama dia mempersembahkan kurban yang dibakar habis,
sesudah itu diamempersembahkan kurban yang sebagian dagingnya boleh
dimakan. Harun dan semua tua-tua Israel datang makan bersama dengan
ayahmertuaMusa di hadapan Allah.

Musamengangkat para hakim atas umat Israel
13 Keesokan harinya, Musa duduk untuk mengadili perselisihan-

perselisihan di antara umat Israel, dan bangsa itu berdiri di sekeliling
Musa dari pagi hingga sore hari.

14Saat Yitromelihat semuayangMusa lakukanbagi umatnya, dia berkata,
“Apa yang sedang kamu kerjakan untuk umatmu? Mengapa hanya kamu
sendiri yang duduk mengadili sementara seluruh umat berdiri di sekelil-
ingmu dari pagi sampai sore?”

15 Musa menjawab, “Karena umat datang kepada saya untuk meminta
petunjuk dari Allah. 16 Saat ada perselisihan di antara mereka, mereka
menjelaskan perkaranya kepada saya, lalu saya memberi keputusan bagi
mereka. Saya juga mengajarkan perintah dan ketetapan Allah kepada
mereka.”

17 Kata mertuanya kepadanya, “Apa yang kamu lakukan ini tidak baik!
18Kamuakanmembuat dirimudanumatmenjadi lelah. Hal ini terlalu berat
untukmu. Kamu tidak bisa melakukan hal ini seorang diri. 19 Sekarang
dengarkanlah nasihatku, dan semoga Allah besertamu: Jadilah perantara
* 18:3 nama Gersom Lihat catatan kaki tentang nama Gersom di Kel 2:22. † 18:4 nama Eliezer
Dalam bahasa Ibrani bunyi ucapan nama Eliezer mirip dengan bunyi ucapan yang berarti ‘Allah
adalah Penolongku’.
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antara Allah dengan umatmu dan sampaikanlah perkara mereka kepada
Allah. 20Ajarilah mereka tentang semua ketetapan dan perintah Allah, dan
beritahukanlah kepada mereka cara hidup yang baik dan apa yang harus
mereka lakukan. 21 Tetapi pilihlah dari antara umat ini orang-orang yang
cakap, yaitu orang-orang yang takut serta hormat kepada Allah, yang bisa
dipercaya, dan yang bertekad menolak suap. Angkatlah mereka menjadi
pemimpin dari seribu orang, pemimpin atas seratus orang, pemimpin atas
lima puluh orang dan pemimpin atas sepuluh orang. 22 Mereka akan
mengadili perkara-perkara umat ini. Setiap perkara yang sulit akanmereka
bawakepadamu, tetapibiarkanlahmerekamengadili perkara-perkarayang
mudah, agar mereka bisa menanggung beban ini bersama denganmu,
sehingga meringankan dirimu. 23 Jika kamu melakukan hal ini, dan Allah
menyuruhmu demikian, maka kamu akan bisa menanggung beban peker-
jaan ini, dan seluruh bangsa ini akan pulang ke rumah mereka masing-
masing dengan perasaan tenang.”

24Musa mendengarkan nasihat mertuanya dan melakukan apa yang dia
katakan. 25 Musa memilih orang-orang yang cakap dari seluruh Israel,
dan dia mengangkat mereka menjadi pemimpin atas bangsa ini, pemimpin
atas seribu orang, pemimpin atas seratus orang, pemimpin atas lima puluh
orang, dan pemimpin atas sepuluh orang. 26 Mereka yang selalu men-
gadili perkara-perkara umat Israel. Hanya perkara-perkara yang sulit
yang mereka bawa kepada Musa, sedangkan perkara-perkara yang mudah
mereka selesaikan di antaramereka sendiri.

27LaluMusamelepas pergimertuanyauntukpulangkenegerinya sendiri.

19
TUHANmenampakkan diri di Gunung Sinai

1-2Sesudah itu bangsa Israel berangkat dari Rafidim, dan tepat dua bulan*
setelah mereka meninggalkan Mesir tibalah mereka di padang belantara
Sinai. Lalumereka berkemah di kaki Gunung Sinai.

3 Kemudian Musa naik ke gunung itu untuk menghadap Allah. Lalu
dari tempat yang lebih tinggi di gunung itu TUHAN memanggil dia untuk
mendekat, dan berkata, “Sampaikanlah kepada keturunan Yakub, umat
Israel, 4 ‘Kalian sendiri sudah menjadi saksi tentang apa yang Aku lakukan
terhadap bangsa Mesir, dan bagaimana Aku membawa kalian keluar dari
Mesir. Seperti seekor rajawali membawa anaknya di atas sayapnya,
demikianlah Aku membawa kalian ke sini kepada-Ku. 5 Seluruh bumi
memangmilik-Ku, tetapi jika kalian taat kepada perintah-Kudanberpegang
kepada perjanjian-Ku, maka kalian akan menjadi milik-Ku yang paling
berharga di antara semua bangsa. 6Kalian akan menjadi bangsa yang Aku
kuduskan, yaitukerajaanyang semuapenduduknyabagaikan imam.’ Itulah
yang harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel.”

7 Setelah Musa kembali dari gunung, dia memanggil para tua-tua umat
Israel danmenyampaikan kepadamereka semua yang TUHANperintahkan
untukdisampaikannyakepadamereka. 8Ketikahal itudisampaikankepada
seluruh umat, mereka bersama-sama menjawab dengan suara lantang,
“KamiakanmelakukansegalayangTUHANperintahkankepadakami!” Dan
Musamenyampaikan jawabanmereka kepada TUHAN.

* 19:1-2 dua bulan Secara harfiah, “pada bulan ketiga setelah umat Israel keluar dari Mesir, pada
hari itu juga.” Lihat Bil. 33:3.
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9 TUHAN berkata kepada Musa, “Sesungguhnya Aku akan datang
kepadamu dalam bentuk awan yang tebal sehingga umat Israel dapat
mendengar ketika Aku berbicara denganmu, dan supaya mereka selalu
percaya kepadamu.”
Sesudah Musa menyampaikan perkataan bangsa Israel kepada TUHAN,

10 TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah kepada umat Israel dan biarlah
hari ini dan besok mereka bersiap-siap untuk menyambut kedatangan-
Ku. Suruhlah mereka membersihkan diri serta mencuci pakaian yang
akan dikenakan saat itu. 11 Bersiaplah pada hari yang ketiga, karena pada
hari itu Aku akan turun ke Gunung Sinai, disaksikan oleh semua umat
Israel. 12 Pasanglah pembatas di sekeliling gunung itu dan beritahukanlah
kepadamereka untuk tidakmelewati batas itu. Katakanlah kepadamereka,
‘Berhati-hatilah, jangan naik ke gunung atau menyentuh perbatasan itu.
Siapa pun yangmelanggarnya akanmati. 13Tidak ada yang bolehmelewati
batas itu, baik manusia ataupun binatang. Manusia atau binatang yang
melewatinya tidak boleh disentuh, tetapi langsung dilempari batu atau
dipanah sampai mati. Orang Israel tidak boleh mendekati gunung itu
sampai merekamendengar bunyi sangkakala yang panjang.’ ”

14 Kemudian Musa turun dari gunung itu dan menyuruh mereka untuk
membersihkan diri sertamencuci pakaianmereka. 15Musa berkata kepada
mereka, “Pada hari ini dan besok kamumasing-masing harus mempersiap-
kan diri untuk kedatangan TUHAN pada hari berikutnya. Dan jangan ada
yang berhubungan badan sampai hari itu lewat.”

16Padapagi di hari kedatanganTUHAN, ada gunturdankilat yangdahsyat
serta awan tebal di atas gunung, dan juga bunyi sangkakala yang sangat
keras. Semua umat Israel gemetar ketakutan. 17Musa membawa mereka
keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah, dan mereka berdiri
di kaki gunung itu. 18 Seluruh Gunung Sinai ditutupi oleh asap, karena
TUHAN turun ke atasnya dalam bentuk api. Asap itu membubung tinggi
ke langit seperti asap dari cerobong pembakaran, dan gunung itu bergun-
cang dengan kuat. 19 Sementara bunyi sangkakala bertambah keras, Musa
berseru kepada Allah, dan Allah menjawabnya dengan suara gemuruh
seperti bunyi guntur. 20 Lalu TUHAN turun ke puncak Gunung Sinai dan
memanggil Musa untuk naik ke situ. MakaMusa pun naik.

21 TUHAN berkata kepada Musa, “Turunlah dan peringatkanlah umat
Israel supaya mereka tidak melewati pembatas yang sudah ditentukan
untukdatangmelihat TUHAN.Apabilamerekamelanggarnya,makabanyak
di antara mereka yang akan mati. 22 Imam-imam yang akan datang
menghadap-Ku juga harus menguduskan diri mereka. Kalau tidak, Aku
akanmenghukummereka.”

23 Musa berkata kepada TUHAN, “Orang Israel tidak mungkin naik ke
gunung itu karenaEngkau sendiri sudahmemperingatkankami, ‘Pasanglah
pembatas mengelilingi gunung itu, supaya gunung itu dianggap sebagai
tempat kudus.’ ”

24KemudianTUHANberkata, “TurunlahdanbawalahHarunnaikkembali
bersamamu. Tetapi jangan biarkan imam-imam dan umat Israel melewati
pembatas itu untuk datang kepada-Ku. Jika mereka melanggarnya, Aku
akanmenghukummereka.”

25Lalu turunlahMusadanmenyampaikankepadamerekaapayangsudah
TUHAN katakan kepadanya.
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20
Sepuluh perintah Allah

1Lalu Allah berkata,
2 “Akulah TUHAN Allahmu, yang sudah membawa kamu keluar dari
perbudakan di Mesir.

3 Janganmenyembah dewa apa pun. Sembahlah Aku saja!
4 Jangan membuat berhala bagimu yang menyerupai apa pun yang ada
di langit, atau di bumi, maupun di dalam air. 5 Jangan bersujud atau
menyembah kepada berhala-berhala, karena Aku, TUHAN Allahmu,
akan cemburu.* Siapa saja yang menentang Aku dengan menyembah
dewa, Aku akan menghukumnya sampai generasi yang ketiga dan
keempat. 6 Tetapi kepada orang-orang yang mengasihi Aku dan yang
taat kepada perintah-Ku, Aku akanmenunjukkan kebaikanhati-Ku atas
keluarganya sampai ribuan generasi.

7 Jangan menyalahgunakan nama-Ku, TUHAN Allahmu. Aku akan
menghukum siapa pun yangmenyalahgunakan nama-Ku.†

8 Ingatlah untuk menjaga kekudusan hari Sabat dengan menaati perat-
uran tentang hari itu. 9 Enam hari lamanya kamu akan bekerja dan
melakukan kegiatanmu sehari-hari, 10 tetapi pada hari ketujuh, yaitu
hari Sabat, kamu harus menghormati Aku, TUHAN Allahmu, dengan
caramenghentikan segala pekerjaan. Tidak ada yang bolehmelakukan
pekerjaan, baik kamu, maupun anak-anakmu, hamba-hambamu, para
pendatang yang tinggal bersamamu, dan ternakmu. 11 Aku, TUHAN,
sudahmenciptakan langit, bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya
selama enam hari, dan beristirahat pada hari ketujuh. Oleh karena itu
Aku memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah sebabnya
kalian harus mengkhususkan hari itu.

12Hormatilah ayahdan ibumu supaya kamuakanpanjang umurdi negeri
yang Aku, TUHAN Allahmu, berikan kepadamu.

13 Janganmembunuh siapa pun.
14 Jangan berzina.
15 Janganmencuri.
16 Jangan berbohong tentang sesamamu.
17 Janganmenginginimilik orang lain, termasuk istri, rumah, hamba laki-
laki, hamba perempuan, sapi, maupun keledainya.”

18Ketika umat Israel mendengar guruh dan bunyi sangkakala yang keras
dan melihat kilat serta gunung yang diselimuti asap, mereka gemetar ke-
takutan dan tetap berdiri dari jauh.

19 Lalu mereka berkata kepada Musa, “Sampaikanlah kepada kami apa
yang TUHAN katakan kepadamu dan kami akan mendengarkan. Tetapi
* 20:5 cemburu Kata cemburu menggambarkan TUHAN seperti seorang suami yang sangat menc-
intai istrinya, dan menjaga supaya istrinya tetap setia. Israel digambarkan sebagai istri. † 20:7
menyalahgunakan nama-Ku Menyalahgunakan nama TUHAN yang dimaksud dalam PL adalah
seperti dalam hal menguatkan kesaksian tentang suatu perkara dengan berkata, “Biarlah TUHAN
menghukum saya kalau saya berbohong!” Jika orang berkata demikian padahal sebenarnya dia
sedang berbohong, maka dia sudah layak dihukum oleh TUHAN untuk dua macam dosa: berbohong
dan menyalahgunakan nama TUHAN. Contoh lain adalah dalam hal berjanji melakukan sesuatu
denganberkata, “Biar TUHANmenghukumsaya kalau saya tidakmelakukannya.” Dankalau sesudah
itu orang tersebut tidakmenepati janjinya, maka dia sudahmenyalahgunakan nama TUHAN. Contoh
lain juga adalah ketika menggunakan nama TUHAN dalam konteks yang tidak menghormati-Nya,
seperti pada waktumemarahi orang lain.
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jangan biarkan TUHANberbicara langsung kepada kami, karena kami akan
mati!”

20Musa berkata kepadamereka, “Jangan takut, karena TUHANdatang un-
tuk menguji kamu masing-masing, supaya kamu takut dan hormat kepada
Dia, sehingga kamu terhindar dari dosa

21 Lalu umat Israel tetap berdiri di kejauhan sementara Musa mendekati
awan yang tebal dan gelap di mana Allah berada.

Peraturan tentangmezbah persembahan
22Lalu TUHAN berkata kepadaMusa, “Sampaikanlah kepada umat Israel:

Kalian sendiri sudah melihat bagaimana Aku berbicara dengan kalian dari
surga. 23Oleh karena itu, jangan membuat patung berhala, baik dari perak
maupun emas.

24 “Buatlah sebuah mezbah dari tanah untuk-Ku, dan persembahkanlah
sapimu, dombamu, dan kambingmu di atasnya sebagai kurban bakaran
serta kurban perdamaian. Ketika kamu melakukan itu di setiap tempat
yang Aku tentukan bagimu untuk menyembah Aku, Aku akan hadir dan
memberkatimu. 25 Tetapi jika kamu hendak membuat mezbah untuk-Ku
dari batu, janganmenggunakanbatu yang sudahdipahat. Karena jika kamu
memahatnya dengan peralatan, kamu akan mencemarkan mezbah itu.
26 Janganlah kamumembuatmezbah terlalu tinggi sehinggamembutuhkan
banyak anak tangga, supaya kemaluanmu tidak terlihat.”

21
Hak budak orang Israel

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikanlah peraturan-peraturan ini
kepadaumat Israel: 2Apabila kamumembeli seorang laki-laki Israel sebagai
budak, dia akanmengabdi kepadamu selama enam tahun, dan kamu harus
membebaskan dia pada tahun yang ketujuh, tanpa dia membayar apa pun
kepadamu. 3 Jika dia belum menikah ketika menjadi budakmu, maka dia
akan keluar seorang diri. Tetapi jika dia sudah beristri ketika dia menjadi
budakmu, maka istrinya akan keluar bersama dengannya.

4 “Jika majikannya memberikan istri kepadanya ketika statusnya masih
sebagai budak dan mereka mempunyai anak laki-laki atau perempuan,
maka istri dan anak-anaknya tetap sebagaimilikmajikannya, dan budak itu
sendiri boleh menjadi orang bebas. 5 Akan tetapi apabila budak itu meny-
atakan, ‘Aku mengasihi majikanku, istriku, dan anak-anakku. Aku memu-
tuskanuntuk tetapmenjadibudak,’ 6makamajikannyaharusmembawanya
ke hadapan-Ku di kemah TUHAN.* Kemudian membawanya ke pintu atau
tiang pintu sebagai alas untuk melubangi daun telinganya sebagai tanda
statusnya sebagai budak. Dengan demikian, budak itu akan menjadi milik
majikannya seumur hidup.

7 “Apabila seorang ayah dari bangsa Israel menjual anak perempuannya
sebagai budak,maka— berbeda dengan budak laki-laki— budak perempuan
itu tidak akan dibebaskan setelah enam tahun. 8 Jika majikan laki-laki
membeli budak perempuan untuk menjadikan gundiknya, tetapi apabila
dia tidak menyukainya, maka dia harus mengizinkan keluarga budak
perempuan itu untuk menebusnya. Dia tidak boleh menjual perempuan
itu kepada orang asing, karena dia sudah berjanji untukmenjadikan budak
* 21:6 kemah TUHAN Teks sumber secara harfiah tidak menyebut ‘kemah TUHAN’, tetapi banyak
penafsir berpendapat bahwa perintah ini berhubungan dengan kemah TUHAN, yang waktu itu
memang belum dibuat.
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perempuan itu sebagai gundik. 9Dan jika seorang majikan membeli budak
perempuan untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya, dia tidak boleh
memperlakukan perempuan itu sebagai budak, melainkan harus mem-
perlakukan dia selayaknya menantu perempuannya. 10 Apabila seorang
majikan yang memperistri budak perempuannya kemudian memperistri
perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi jatah makanan atau pakaian
yang dia sediakan kepada budak perempuan yang pertama itu, serta tetap
berhubungan intim dengannya. 11Bilamana dia tidakmemenuhi ketiga hal
itu, maka dia harus membebaskan budak perempuan yang pertama tanpa
perlumembayar uang tebusan apa pun.

Berbagai hukuman karena kejahatan kekerasan
12 TUHAN lanjut berbicara kepada Musa, “Siapa pun yang memukul

sesamanya sehingga mati harus dihukum mati. 13 Tetapi pasti akan ada
pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja, dan Aku tidak mencegah
peristiwa itu terjadi. Itulah sebabnya Aku akanmenentukan beberapa kota
perlindungan, di mana orang yang melakukan pembunuhan secara tidak
disengaja dapat melarikan diri. 14Tetapi apabila seseorang dengan sengaja
membunuhsesamanya,makadiaharusditangkap sekalipundiaberlindung
di mezbah-Ku,† dan harus dihukummati.

15 “Siapa pun yangmemukul ayah atau ibunya harus dihukummati.
16 “Siapa pun yang menculik harus dihukum mati, baik orang yang dicu-

liknya sudah dijual sebagai budakmaupunmasih ada dengannya.
17 “Siapa pun yangmenyumpahi ayah atau ibunya harus dihukummati.
18 “Andaikandua orang bertengkar dan yang seorangmemukul lawannya

dengan batu, atau meninjunya, sehingga lawannya tidak bisa bangun dari
tempat tidur, tetapi tidak mati. 19Apabila lawannya itu sembuh dan dapat
berjalan kembali, meskipun dengan tongkat, orang yangmemukulnya akan
dibebaskan dari hukuman. Hanya saja selamawaktu penyembuhan lawan-
nya, orang yang memukul harus membayar semua biaya pengobatan dan
kerugian yang timbul karena lawannyamenganggur.

20 “Jika seorang majikan memukul budak laki-laki atau perempuannya
dengan tongkat sehingga budak itu mati, dia harus dihukum. 21 Tetapi
jika budak itu masih bertahan hidup satu atau dua hari kemudian, maka
majikannya tidak akan dihukum, karena budak itu adalahmiliknya.

22 “Andaikan dua orang berkelahi, dan salah satu dari mereka dengan
tidak sengaja memukul seorang perempuan hamil sehingga dia mengalami
keguguran, tetapi tidak terluka parah,maka orang yangmemukulnya harus
membayar denda kepada suami dari perempuan itu sejumlah yang dituntut
oleh suaminya dan disetujui oleh para hakim. 23 Tetapi jika perempuan
itu terluka parah, maka orang yang memukulnya harus dihukum sesuai
dengan akibat perbuatannya: nyawa ganti nyawa, 24mata ganti mata, gigi
ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, 25 luka bakar ganti luka
bakar, luka ganti luka, memar ganti memar.

26 “Jika seorang majikan memukul mata seorang budak laki-laki atau
perempuan hingga buta, dia harus membebaskan budak itu sebagai ganti
† 21:14 berlindung di mezbah … TUHAN menyadari bahwa nanti akan ada orang-orang yang
berlindungdimezbah-Nya supaya tidak dibunuh secara tidak adil. Orang yangberlindungdimezbah
pasti ingin untuk TUHANmenjadi saksi atas pembunuhannnya. Tetapi kita lihat bahwa TUHAN juga
menyadari bahwa orang yang bersalah juga akan berlindung ke mezbah-Nya. Salah satu contoh
untuk hal ini terlihat di 1Raj. 2:28-35.
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matanya yang rusak. 27 Jika majikan itu memukul gigi seorang budak laki-
laki atau perempuan hingga lepas, maka dia harusmembebaskan budak itu
sebagai ganti giginya yang lepas.

28 “Apabila seekor sapi jantan menanduk seorang laki-laki atau perem-
puan sampai mati, maka sapi itu akan dilempari batu sampai mati. Dag-
ingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik sapi itu tidak akan di-
hukum. 29Tetapi jika sapi jantan itu seringmenanduk orang dan walaupun
pemiliknya tidak menghiraukan peringatan untuk menjaga sapi itu, maka
sapi itu harus dilempari batu sampai mati dan pemiliknya juga harus
dihukummati. 30Tetapi jika keluarga orang yang ditanduk sampai mati itu
tidak mau pemilik sapi itu dihukum mati, tetapi menuntut uang tebusan,
maka pemilik sapi itu harus membayar uang tebusan sejumlah yang ditun-
tut oleh keluarga orangmati itu.

31 “Hal yang sama juga berlaku jika sapi jantan itu menanduk seorang
anak laki-laki atauperempuan. 32Apabila sapi itumenanduk seorangbudak
laki-laki atau perempuan, maka pemilik sapi itu harusmembayar 340 gram
perak kepada pemilik budak itu dan sapi itu akan dilempari batu hingga
mati.

33 “Jika seseorang membuka penutup kolam atau menggali kolam dan
tidak menutupnya, dan kemudian seekor sapi atau keledai jatuh ke dalam-
nya dan mati, 34 pemilik kolam itu harus membayar ganti rugi kepada
pemilik binatang itu, dan binatang yangmati itu menjadi miliknya.

35 “Apabila seekor sapi jantanmilik seseorangmelukai sapi jantan tetang-
ganya hingga mati, maka mereka harus menjual sapi yang hidup dan
membagi uangnya di antara mereka. Mereka juga harus membagi daging
sapi yang sudahmati. 36Tetapi kalau sapi jantan itumemang terkenal sering
menanduk sapi lain dan pemiliknya tidak menjaganya dengan baik, maka
pemilik sapi ganas itu harus mengganti sapi yang mati dengan uang atau
sapi lain. Tetapi sapi yangmati itu akanmenjadi miliknya.”

22
Peraturan tentang ganti rugi pencurian yang tertangkap basah

1 TUHAN berbicara kepada Musa, “Apabila seseorang mencuri seekor
sapi atau domba, lalu membunuhnya atau menjualnya, maka dia harus
menggantikan seekor sapi itu dengan lima ekor sapi, atau seekor domba
dengan empat ekor domba.

2 “Jika pada malam hari seorang pencuri tertangkap basah sedang ma-
suk ke dalam rumah seseorang dan dia dibunuh, maka orang yang mem-
bunuhnya itu tidak dianggap bersalah. 3 Tetapi apabila pencuri itu ter-
tangkapbasahpada sianghari dandiadibunuh,makapembunuhnyadinilai
bersalah atas pembunuhan itu.

“Seorang pencuri harus membayar ganti rugi atas semua yang sudah
dicurinya. Tetapi apabila dia tidak mempunyai apa pun untuk memba-
yar ganti rugi, maka dia akan dijual sebagai budak untuk membayarnya.
4Apabila sapi, keledai, atau domba yang dicurinya ditemukan ada padanya
dalamkeadaanhidup,makadiaharusmembayar ganti rugi sebesarduakali
lipat.”

Peraturan tentang ganti rugi kerusakan di ladang
5 “Jika seseorang membiarkan ternaknya makan rumput di ladang atau

kebun anggur miliknya, dan apabila ternak itu tersasar dan berkeliaran
sehingga memakan tanaman di ladang orang lain, maka pemilik ternak itu
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harusmembayar ganti rugi kepada pemilik ladang itu, denganmemberikan
hasil panen terbaik dari ladang atau kebun anggurnya.

6 “Jika seseorang menyalakan api untuk membakar semak-semak duri,
dan api itu menyebar ke ladang gandum orang lain, sehingga membakar
gandum di ladang itu, maka dia harus membayar ganti rugi.”

Peraturan tentang ganti rugi harta benda
7 “Apabila seseorangmenitipkanuang ataubarang kepada temannya, dan

titipan itu dicuri dari rumah temannya, maka jika pencuri itu tertangkap,
dia harus membayar ganti rugi sebesar dua kali lipat. 8 Tetapi jika pencuri
itu tidak tertangkap, maka pemilik rumah itu harus menghadap kepada
para hakim di kemah-Ku* agar mereka menentukan apakah dia sudah
mencuri milik temannya atau tidak.

9 “Apabila dua orang berselisih mengenai sapi, keledai, domba, pakaian,
atau barang lain yang hilang, maka kedua belah pihak yang berselisih
itu harus menghadap kepada para hakim di kemah-Ku. Para hakim akan
menyatakan siapa yang bersalah. Orang yang bersalah harus membayar
dua kali lipat kepada pemilik sebenarnya.

10 “Jika seseorangmenitipkan keledai, sapi, domba, atau binatang lainnya
kepada temannya, dan kemudian binatang itu mati, terluka, atau dirampas
musuh, dan tidak ada seorang pun yang melihat apa yang terjadi, 11maka
temannya harus bersumpah di hadapan TUHAN bahwa dia tidak mengam-
bil binatang itu. Pemilik binatang itu harus menerima sumpah temannya
dan tidakmeminta ganti rugi. 12Tetapi jika ternyata binatang itu dicuri dari
temannya, maka temannya harusmembayar ganti rugi kepada pemiliknya.
13 Jika ternyata binatang itu diserang oleh binatang buas dan dia bisa
menunjukkan bangkainya sebagai bukti, maka dia tidak perlu membayar
ganti rugi atas binatang itu.

14 “Jika seseorang meminjam seekor binatang dari sesamanya, lalu bi-
natang itu terluka atau mati saat pemiliknya tidak berada di tempat, maka
dia harus membayar ganti ruginya. 15 Tetapi jika pemiliknya ada di sana
saat hal itu terjadi,makapeminjam itu tidakusahmembayar ganti rugi. Jika
binatang itu adalah binatang sewaan, maka dia tidak usahmembayar ganti
rugi karena uang sewa yang dibayarnya sudah termasuk dalammembayar
kerugian itu.”

Peraturan tentang hubungan intim di luar pernikahan
16 “Jika seorang laki-laki merayu seorang perawan yang belum bertu-

nangan dan berhubungan intim dengannya, maka dia harus membayar
mas kawin untuk perempuan itu dan menikahinya. 17 Jika bapak dari
perempuan itu menolak untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki itu,
dia tetap harus membayar uang sejumlahmas kawin untuk perawan.”

Pelanggaran-pelanggaran dengan hukumanmati
18 “Janganmembiarkan seorang perempuan ahli sihir tetap hidup.
19 “Siapa pun yang bersetubuh dengan binatang harus dihukummati.
20 “Siapa pun yang mempersembahkan kurban kepada dewa menjadi

ditentukan oleh-Ku untuk dimusnahkan.”✡
Peraturan untukmelindungi orang yang lemah

* 22:8 para hakim di kemah-Ku Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ‘para hakim’ di ayat
ini dan ayat 9 juga dapat diterjemahkan ‘di hadapan Allah’. Zaman PL, pengadilan perkara seperti
ini dilaksanakan oleh para hakim dari suku Lewi di lokasi kemah TUHAN. ✡ 22:20 Ul. 17:2-7; Im.
27:28-29; Ul. 7:25-26
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21 “Jangan menindas orang asing. Ingatlah bahwa dahulu kalian pernah
hidup sebagai orang asing di Mesir.

22 “Janganmelakukan perbuatan yangmerugikan janda-janda atau anak-
anak yatim. 23 Jika kamu merugikan mereka dan mereka berseru kepada-
Ku,makaAkuakanmembelamereka. 24Akuakanmarahkepadamudengan
cara mengizinkan kamu dibunuh oleh musuhmu. Istrimu akan menjadi
janda dan anak-anakmu akanmenjadi yatim.

25 “Apabila kamu meminjamkan uang kepada salah satu umat-Ku yang
miskin, janganlahberlakuseperti lintahdaratdenganmembebankanbunga
kepadanya.

26 “Jika kamumengambil jubah sesamamu sebagai jaminanhutang, kamu
harus mengembalikan jubah itu sebelum matahari terbenam, 27 karena
mungkin jubah itu adalah satu-satunya baju hangat miliknya, dan dia
membutuhkannya ketika dia tidur. Kalau kamu tidak mengembalikannya
dan dia berseru minta tolong kepada-Ku, Aku akan mendengarnya dan
menganggap kamu sudah berdosa, karena Aku berbelaskasihan.”

Hormat kepada Allah
28 “Janganmenghina Allah ataumengutuki pemimpin bangsamu.
29 “Setiap kali panen gandum dan anggur, jangan menunda dalam mem-

berikan bagian yang pertama kepada-Ku.
“Serahkanlah kepada-Ku setiap anak laki-laki sulungmu.†
30 “Demikian juga dengan anak sulung dari sapi, kambing, dan domba

yang jantan. Biarkanlah anak-anak binatang itu tinggal bersama dengan
induknya selama tujuh hari, dan persembahkanlah kepada-Ku pada hari
yang kedelapan.

31 “Kalian harus menjadi orang-orang kudus bagi-Ku. Karena itu, jangan
makan daging binatang yangmati dibunuh oleh binatang buas. Berikanlah
bangkainya kepada anjing.”

23
Peraturan tentang perilaku yang adil

1 “Jangan menyebarkan berita yang salah. Jangan membantu orang
bersalah denganmemberikan kesaksian palsu di pengadilan.

2 “Janganlah mengikuti pengaruh orang banyak yang mendesak
melakukan sesuatu yang tidak adil. Dan jangan memihak kepada mereka
dengan bersaksi palsu di pengadilan untuk memutarbalikkan kebenaran.
3 Jangan juga berpihak pada seseorang dalam perkara pengadilan hanya
karena dia miskin.

4 “Jika kamu melihat sapi atau keledai milik musuhmu tersesat, kem-
balikanlah kepadanya. 5 Apabila kamu melihat seseorang yang mem-
bencimu, dan keledainya jatuh karena bebannya terlalu berat, bantulah dia
agar keledainya bisa bangun kembali. Jangan tinggalkan orang itu dalam
keadaan susah.

6 “Janganlah memperlakukan orang miskin dengan tidak adil dalam
perkaranya di pengadilan.

7 “Jangan membuat tuduhan palsu dan jangan menghukum mati orang
yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang
melakukan hal itu.
† 22:29 Serahkanlah … Secara harfiah frasa ini dapat diterjemahkan, “Berikanlah kepada-Ku anak
sulungmu.” Kata ‘berikan’ perlu ditafsirkan sesuai Kel. 13:11-16 dan Kel. 34:19-20. Ketentuan untuk
upacara penebusan dapat dilihat di Im. 12:1-8.
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8 “Janganmenerima suap, karena suapmembuat orangmenjadi buta, dan
merugikan orang-orang yang tidak bersalah.*

9 “Jangan menindas orang asing yang menjadi pendatang, karena kalian
pernah hidup sebagai orang asing di Mesir, dan kamu tahu bagaimana
rasanyamenjadi orang asing.”

Peraturan tentang tahun ketujuh dan hari Sabat
10 “Selama enam tahun kamu boleh menanami ladang-ladangmu dan

memanen hasilnya. 11 Tetapi pada tahun yang ketujuh, biarkanlah ladan-
gmu terlantar, supaya orang miskin di antara kalian bisa mengumpulkan
makanan dari ladang itu, dan binatang liar bisa memakan sisanya.
Lakukanlah juga demikian pada kebun anggur dan kebun zaitunmu.

12 “Bekerjalah selama enam hari, tetapi berhentilah bekerja pada hari
yang ketujuh, supaya sapimu, keledaimu, segala budakmu, dan pendatang
asing yang tinggal denganmu bisa beristirahat.

13 “Taatilah semuaperkataan-Kudengan teliti. Dan dalam situasi apa pun,
jangan sekali-kali menyebut nama dewa!”

Tiga perayaan tahunan di kemah TUHAN
14 “Setiap tahun, rayakanlah tiga perayaan ini untuk menghormati Aku:

15 Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi.✡ Selama seminggu
kamu hanya bolehmakan roti tanpa ragi sebagaimana yang sudah Aku per-
intahkan kepada kalian. Rayakanlah perayaan ini setiap tahun pada waktu
yang sudah ditetapkan di bulan Abib,† karena kalian keluar dariMesir pada
bulan itu. Setiap kali kamu menghadiri perayaan di hadapan-Ku, kamu
harusmempersembahkan kurban. 16Yang kedua adalah Hari Raya Panen.✡
Pada perayaan ini, persembahkanlah hasil tuaianmuyang pertama kepada-
Ku.✡ DanyangketigaadalahHariRayaPondokDaun.‡ Rayakanlahperayaan
ketiga ini pada akhir musim panen, sesudah kamumengumpulkan seluruh
hasil kebundan ladangmu. 17Pada ketiga perayaan tahunan itu, semua laki-
laki harus menghadap kepada-Ku, TUHAN Penguasa, di kemah-Ku.

18 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersem-
bahkan roti yang beragi.§ Dan jangan membiarkan lemak dari kurban
perayaan tersisa sampai keesokan paginya.

19 “Bawalah hasil terbaik panen pertamamu ke kemah TUHAN Allahmu.
“Janganmemasak daging anak kambing dengan air susu induknya.”
Janji penyertaan TUHAN

20“Akuakanmengutusmalaikat untukmenjagamudalamperjalanandan
menuntunmumenuju tempat yang sudahAkupersiapkan. 21Perhatikanlah
dan taatilah dia. Jangan menentangnya, karena dia mewakili Aku.* Dia
tidak akan mengampuni pemberontakanmu. 22 Tetapi apabila kamu
* 23:8 merugikan … Frasa ini juga dapat diterjemahkan, ‘memutarbalikkan kesaksian orang benar.’
✡ 23:15 Kel. 12:14-20 † 23:15 Abib Abib adalah nama bulan pertama dalam kalender Ibrani,
yang diperkirakan jatuh antara pertengahan bulan Maret hingga pertengahan April. Lihat Kel. 12:2.
✡ 23:16 Ul. 16:9-12 ✡ 23:16 Kel. 22:29 ‡ 23:16 Hari Raya Pondok Daun Secara harfiah teks
Ibrani di ayat inimenuliskan ‘Hari Raya Pengumpulan (panen)’. Tetapi Hari Raya Pengumpulan lebih
sering disebut Hari Raya Pondok Daun, sesuai nama yang diberikan di Ul. 16:13-15. TSI akan terus
menggunakannama ini. § 23:18 kurbandanroti beragi Secaraharfiahbahasa sumbermenuliskan,
“Janganlah kaupersembahkan darah korban sembelihan yang kepada-Ku beserta sesuatu yang
beragi.” Larangan ini mengacu kepada kebiasaan mempersembahkan roti tidak beragi bersama
dengan semua kurban persembahan binatang. Umat Israel tidak pernah campur ragi dengan darah
binatang. * 23:21 diamewakili Aku Secara harfiah, ‘nama-Ku ada di dalamdia’. Lihat catatan kaki
di Kel. 3:2.
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sungguh-sungguh patuh kepadanya dan melakukan semua perintah-
Ku, maka Aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan lawan-
lawanmu. 23Malaikat itu akan berjalan di depanmu dan memimpinmu ke
negeri yang didiami oleh orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi dan Yebus.
Aku akan memusnahkan mereka. 24 Janganlah menyembah dewa-dewa
mereka ataupunmeniru cara mereka beribadah, melainkan hancurkanlah
patung-patung berhala mereka.

25 “Menyembahlah hanya kepada-Ku TUHAN Allahmu, maka Aku akan
memberkatimu dan kamu tidak akan kekurangan makanan dan minu-
man, dan Aku akan menjauhkan kamu dari penyakit. 26 Tidak akan ada
perempuan di negerimu yang akan keguguran atau mandul, dan Aku akan
memberimu umur panjang.

27 “Aku akan membuat semua musuh yang kalian hadapi panik. Mereka
akan menjadi kalang kabut dan akan lari dari hadapan kalian. 28 Aku
akanmembuat orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het begitu ketakutan
ketika kalian siap memasuki daerah mereka, sehingga mereka akan lari
dari kalian.† 29 Tetapi Aku tidak akan mengusir mereka semuanya dalam
waktu satu tahun, supaya negeri itu tidak terlantar dan binatang buas tidak
bertambah banyak sehingga dapat membahayakan kalian. 30 Aku akan
mengusir mereka perlahan-lahan sampai jumlah kalian bertambah cukup
banyak untuk menguasai negeri itu. 31Aku akan menetapkan batas daerah
kalian dari Laut Merah sampai Laut Mediterania, dari padang belantara
sampai sungai Efrat. Aku akan menyerahkan penghuni negeri itu kepada
kalian dan kalian akanmengusir mereka.

32“Janganlahmembuatperjanjianapapundenganorang-orangnegeri itu,
dan janganbersepakat untukmenyembahdewa-dewamereka. 33 Janganlah
membiarkan mereka tinggal di antara kalian. Kalau kalian membiarkan
mereka tinggal di sana, mereka akan membuat kalian berdosa terhadap-
Ku denganmenyembahdewa-dewamereka, dan kalian akan terjerat dalam
kejahatan ini.”

24
Bangsa Israel menerima perjanjian dengan TUHAN

1-2Lalu TUHANberkata padaMusa, “Naiklah keGunung Sinaimenghadap
Aku bersama dengan Harun, Nadab, Abihu, beserta tujuh puluh orang dari
tua-tua Israel. Selainmereka, tidak ada yang boleh ikut naik dengan kalian.
Sesampai di atas, sujudlah kalian menyembah Aku dari jauh. Sesudah itu,
hanya kamu seorang diri datanglahmendekat kepada-Ku.”

3 Kemudian Musa menyampaikan semua perintah dan peraturan yang
diberikan TUHAN kepada bangsa itu. Seluruh bangsa itu dengan satu suara
menjawab, “Kami dengan rela hati akan melakukan semua yang TUHAN
perintahkan.”

4 Lalu Musa menuliskan seluruh perintah TUHAN itu ke dalam kitab.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Musa mendirikan mezbah di kaki gu-
nungdanmenegakkanduabelas batuperingatan, satu batuuntukmewakili
setiap suku Israel. 5 Lalu dia mengutus beberapa pemuda untuk mem-
persembahkan kurban bakaran dan menyembelih sapi-sapi jantan muda
sebagai kurban perdamaian kepada TUHAN. 6Musa menuangkan separuh
dari darah kurban yang disembelih itu ke dalam baskom-baskom, dan
† 23:28 ketakutanSecaraharfiah, “Akuakanmengirimkan lebahmendahului kalianuntukmengusir
orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het dari hadapan kalian.”
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mencurahkan separuhnya lagi pada mezbah. 7 Kemudian dia mengambil
Kitab Perjanjian itu danmembacakannya dengan suara keras pada seluruh
bangsa itu. Dan jawab mereka, “Kami akan melakukan apa yang sudah
TUHAN perintahkan. Kami akanmenaati-Nya.”

8 Lalu Musa mengambil darah yang berada di baskom-baskom itu dan
memercikkannya kepada umat itu sambil berkata, “Berdasarkan semua
perintah Tuhan itu, darah ini mengesahkan perjanjian yang sudah TUHAN
buat denganmu.”

9 Sesudah upacara itu, Musa, Harun, Nadab, dan Abihu, beserta ketujuh
puluh tua-tua Israel itu, naikkegunung 10danmelihatAllah Israel. Di bawah
kaki-Nya terlihat sesuatu seperti lantai yang terbuat dari batu permata
berwarna biru,* jernih seperti langit tanpa awan. 11Walau para pemimpin
Israel ini sudah melihat Allah, Dia tidak membinasakan mereka. Mereka
bahkan makan dan minum di hadapan-Nya sebagai tanda pengikatan per-
janjian dengan-Nya!

Musa di Gunung Sinai
12 Sesudah mereka semua turun dari gunung, TUHAN berkata kepada

Musa, “Datanglah kepada-Ku di atas gunung ini dan berdiamlah di sini.
Aku akanmemberikanmu lempengan batu di mana Aku sudahmenuliskan
perintah-perintah-Ku, agar kamu bisa mengajarkannya kepada umat-Ku.”

13-15 Lalu Musa berkata kepada para tua-tua, “Tunggulah kami di sini
sampai kami kembali. Harun dan Hur ada bersama dengan kalian. Jika
ada masalah yang terjadi di antara umat, kalian bisa membawanya kepada
Harun dan Hur.” Maka Musa berangkat bersama tangan kanannya yang
bernama Yosua. Kemudian Musa naik ke atas gunung, dan awan menutupi
gunung itu. 16 Kemuliaan TUHAN berdiam di atas Gunung Sinai, dan
awan menutupinya selama enam hari. Pada hari yang ketujuh, TUHAN
memanggil Musa dari dalam awan. 17 Dari pandangan umat Israel yang
beradadi kaki gunung, kemuliaanTUHANdi atas gunung terlihat seperti api
yang berkobar-kobar. 18LaluMusamendaki lebih tinggi ke atas gunung dan
masuk ke dalam awan itu. Dia berdiam di gunung itu selama empat puluh
hari dan empat puluhmalam.

25
Berbagai persembahan untukmembuat kemah TUHAN

1TUHAN berkata kepadaMusa, 2 “Suruhlah umat Israel membawa berba-
gai pemberian bagi-Ku untuk membuat kemah-Ku. Terimalah pemberian
dari setiap orang yang hatinya terdorong untuk memberi. 3 Inilah pembe-
rian yang boleh kamu terima dari mereka:

emas, perak, perunggu,
4 benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, kain linen halus, kain
dari bulu kambing,

5 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit yang tidak menyerap
air,* kayu akasia,†

* 24:10 batu permata biru Secara harfiah, ‘batu safir’. * 25:5 kulit yang tidakmenyerap air Jenis
kulit yang dimaksudkan tidak dapat dipastikan. Yang jelas, kulit ini digunakan untuk lapisan paling
atas di atap Ruang Mahakudus di kemah TUHAN. Lihat Kel. 26:14. † 25:5 kayu akasia Ada banyak
sekali jenis kayuakasia. Jenis akasia yangadadi Indonesia tidakpernahdipilihuntukmembuat kursi,
meja, atau rumah. Sedangkan jenis akasia di Alkitab adalah kayu keras dan berkualitas, sehingga
digunakan untukmembuat peti perjanjian, mezbah kurban bakaran, dll.
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6 minyak zaitun untuk penerangan, wangi-wangian dari getah pohon
untuk dimasukkan ke dalam minyak pengurapan dan untuk pem-
bakaran dupa,

7batu permata merah‡ dan batu permata lainnya untuk dipasang pada
baju efod§ dan pada penutup dada imam besar.

8 “Katakan kepadamereka bahwamereka perlumembangun kemah yang
kudus bagi-Ku, supaya Aku tinggal di tengah-tengah mereka. 9Kamu akan
memimpinmereka untukmembuat Kemah-Ku ini dan perabotannya sesuai
dengan semua pola yang akan Aku tunjukkan padamu.”

Peti perjanjian
10TUHAN berbicara kepadaMusa, “Buatlah sebuah peti untukmengingat

perjanjian yang Aku buat dengan umat Israel. Peti itu dibuat dari kayu
akasia, dengan panjang 115 sentimeter, lebar 69 sentimeter, dan tinggi
69 sentimeter. 11 Lapisilah bagian luar dan dalam peti itu dengan emas
murni, dan buatlah bingkai emas untuk bagian atasnya. 12 Supaya bisa
mengangkutnya dengan dua tongkat pengusung, buatlah empat gelang
emas cetakan dan pasangkanlah di keempat kakinya, dengan dua gelang
pada kedua sisi panjangnya. 13 Buatlah dua tongkat pengusung dari kayu
akasia dan lapisilah dengan emas. 14 Masukkanlah kedua tongkat itu ke
dalam gelang-gelang yang ada di kedua sisi peti, agar peti dapat diusung.
15Tongkat-tongkat itu akan tetap terpasang pada gelang-gelang peti itu, dan
tidak boleh dilepaskan.

16“Akuakanmemberikandua lempenganbatuyangbertulisankewajiban
yang harus dipenuhi umat Israel dalam perjanjian dengan Aku. Letakkan-
lah kedua lempengan itu ke dalam peti ini.

17 “Inilah caramembuat penutup untuk peti itu. Penutup ini akan disebut
Takhta Pendamaian,* dan akan dibuat dari emas murni, dengan panjang
115 sentimeter dan lebar 69 sentimeter. 18-19 Tempalah emas berbentuk
dua malaikat penjaga,✡ satu untuk dipasang pada ujung kiri dan satunya
lagi untuk ujung kanan. Kedua tempaan emas yang berbentuk malaikat itu
akan menjadi satu bagian dengan penutup peti. 20Kedua malaikat penjaga
itu akan saling berhadapan, dengan wajah mengarah ke penutup peti, dan
membentangkan sayap-sayapnya ke atas sehingga menaungi penutup peti
itu. 21Masukanlah lempengan batu yang akan Aku berikan kepadamu ke
dalam peti itu dan tutuplah dengan penutupnya. 22 Di sanalah, yaitu di
antara keduamalaikat penjaga yang ada di atas penutup peti perjanjian itu,
Aku akan menjumpaimu, dan memberikan semua perintah-Ku kepadamu
untuk disampaikan kepada bangsa Israel.”

Meja untuk roti sajian bagi TUHAN
23 TUHAN berkata kepada Musa, “Buatlah meja dari kayu akasia sebagai

tempat untuk menyajikan roti bagi-Ku. Buatlah meja itu dengan uku-
ran panjang 92 sentimeter, lebar 46 sentimeter, dan tinggi 69 sentimeter.
24 Lapisilah meja itu dengan emas murni, dan buatlah bingkai emas di
‡ 25:7 batu permata merah Jenis batu permata yang tertulis dalam teks Ibrani adalah krisofras.
§ 25:7 efod Lihat catatan tentang efod di Kel. 28:6. * 25:17 Takhta Pendamaian Penutup peti
ini menggambarkan bahwa TUHAN sendiri, sambil bertakhta di surga, seolah-olah bertakhta juga
di atas penutup peti ini. Nama untuk penutup ini diberikan oleh TUHAN, dan dengan demikian
Dia menunjukkan kerelaan-Nya untuk berbelas kasihan dan melepaskan kemarahan-Nya atas dosa
umat-Nya. ✡ 25:18-19 Kej. 3:24
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sekelilingnya. 25Buatlah juga pinggiran mengelilinginya selebar 8 sentime-
ter, dan buatlah bingkai dari emas sepanjang pinggiran itu. 26 Buatlah
empat gelang emas dan pasanglah gelang-gelang itu di keempat sudut, pada
keempat kaki meja. 27 Keempat gelang itu akan dipasang dekat dengan
pinggiran meja sebagai lubang untuk memasang dua tongkat pengusung
meja. 28 Buatlah dua tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan lapisilah
dengan emas. 29Untuk ditaruh juga padameja ini, buatlah dari emasmurni
beberapa piring, sendok, kendi, dan mangkuk, untuk digunakan dalam
persembahan air anggur.

30 “Hendaklah roti sajian bagi-Ku† selalu ada di atas meja ini.”
Tiang pelita

31 “Buatlah dari emas murni tiang pelita bercabang. Semua bagian tiang
pelita itu akan dibentuk dengan cara ditempa dari satu bongkah emas,
termasuk bagian kaki, batangnya, dan tujuh pelitanya,‡ danhiasannya yang
berbentuk seperti kelopak dan mahkota bunga. 32 Buatlah tiang pelita
itu dengan enam cabang, tiga cabang pada sisi kiri dan tiga cabang pada
sisi kanan. 33 Setiap dari keenam cabang akan memiliki tiga hiasan yang
berbentuk seperti bungabadam, lengkapdengankelopakdanmahkotabun-
ganya. 34Buatlah tiang utama yang di tengah supayamemiliki empat hiasan
berbentuk bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkota bunganya.
35 Buatlah juga hiasan berbentuk kuncup bunga badam di bawah masing-
masing pasangan cabang yang keluar dari tiang utamapelita. 36Tiang pelita
itu bersama dengan semua cabangnya dan hiasannya akan dibuat dari
emas murni dengan cara ditempa dari satu cetakan emas. 37Buatlah tujuh
pelita dan letakkanlah di ujung atas tiang utama itu dan keenamcabangnya,
supaya menerangi ke depannya. 38Buatlah juga dari emas murni sejumlah
penjepit untuk membersihkan sumbu pelita, dan nampan-nampan untuk
membawa perlengkapannya. 39 Emas murni yang diperlukan untuk mem-
buat tiang pelita bercabang itu beserta semua perlengkapannya adalah 34
kilogram.

40 “Pastikanlah untukmembuat semuanya sesuai dengan pola yang ditun-
jukkan kepadamu di atas gunung ini.”

26
Kemah TUHAN*
Atap

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Inilah cara membuat atap kemah-Ku.
Lapisan paling bawah dibuat dari sepuluh helai kain linen yang ditenun
dengan benang berwarna merah, biru dan ungu. Tenunan itu membentuk
pola yang indah berupa malaikat-malaikat penjaga. 2 Ukuran setiap helai
† 25:30 roti sajianbagi-KuSecaraharfiahbahasa Ibranimenuliskan ‘roti (untukdi) hadirat (TUHAN)’.
Roti ini selalu disajikan. Roti yang baru harus sudah disajikan di meja itu secara rutin setiap hari
Sabat (1Taw. 9:32, 1Sam. 21:6). Imam-imam boleh memakan roti itu sesudah lewat seminggu,
mereka memakannya di dalam ruang maha suci (Im. 24:5-9). ‡ 25:31 pelitanya Kemungkinan
setiap pelita ini berbentuk seperti wadah kecil yang pinggirannya terjepit sebagai tempat untuk
menaruh sumbu. Ketujuhwadah ini diisi denganminyak zaitun sebagai bahan bakar pelita. * 26:
detail-detail pembuatan kemah TUHAN Banyak detail dalam pembuatan kemah TUHAN yang tidak
dapat dipastikan, seperti bentuk pengait, bentuk rangka, posisi pasak, dan posisi kayu lintang. TSI
berusaha supaya petunjuk-petunjuk dalam pasal ini dijelaskan dengan cara yang wajar, sehingga
mudah dipahami.
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kain harus sama, yaitu panjang 13meter dan lebar 1,8 meter. 3Dari kesepu-
luh helai kain itu, buatlah dua rangkaian yang masing-masing terdiri dari
limahelai, yang akandisambungkanpada sisi panjang. Kedua rangkaian itu
masing-masing akanmenjadi satu sehingga panjangnya tetap 13meter dan
lebarmenjadi 9meter. 4-5Di sepanjang setiap sisi kain yangpanjang, buatlah
lima puluh lubang kait dari tali biru. Setiap lubang kait di helai kain yang
satu harus saling berhadapan dengan sebuah lubang kait pada helai kain
yang akan disambungkan. 6Untukmenghubungkan setiap lubang kait pada
rangkaian kain itu buatlah lima puluh pengait dari emas. Kedua rangkaian
kain itu akan disambung dengan pengait dari emas itu agar atap kemah-Ku
menjadi satu kesatuan.

7-8 “Untuk lapisan kedua pada atap kemah-Ku, buatlah sebelas helai kain
yang ditenun dari bulu kambing. Setiap helai harus berukuran sama, yaitu
panjang 14 meter dan lebar 1,8 meter. 9-11 Di sepanjang setiap sisi kain
yang panjang, buatlah lima puluh lubang kait. Setiap lubang kait di helai
kain yang satu harus saling berhadapan dengan sebuah lubang kait pada
helai kain yang akan disambungkan. Dari kesebelas helai kain itu buatlah
dua rangkaian. Dengan menggunakan pengait-pengait, satukanlah lima
helai menjadi satu rangkaian, dan enam helai lainnya menjadi rangkaian
kedua. Helai kain yang keenam akan dilipat dua di atas bagian depan
kemah itu. 12 Rangkaian kain bulu kambing ini lebih lebar hampir satu
meter daripada kain atap dari linen. Biarkanlah bagian yang lebih ini
tergantung dari belakang kemah untuk menutupi sisi belakang. 13 Kain
penutup ini juga lebih panjang satu meter daripada kain atap dari linen.
Biarkanlah setengahmeter kelebihanmenggantungdari sisi kiri dan kanan,
agar menutupi kedua sisi kemah-Ku.

14 “Di atas kain-kain penutup itu, taruhlah penutup yang dibuat dari kulit
domba jantan yang diwarnai merah. Dan di atasnya lagi taruhlah penutup
yang dibuat dari kulit yang tidakmenyerap air.”

Rangka-rangka untukmenopang atap kemah TUHAN
15 “Untuk menopang atap kemah-Ku, buatlah rangka-rangka dari kayu

akasia. 16Setiap rangka berukuran tinggi 4,6 meter dan lebar 69 sentimeter.
17-22 Semua rangka ini akan dibuat dengan cara yang sama, dengan dua
pasak yang menjulur dari bawah di ujung kiri dan kanan setiap rangka.
Buatlah dua puluh rangka untuk sisi selatan kemah, dua puluh untuk sisi
utara, dan delapan untuk sisi belakang. Sebagai tempat untuk menahan
rangka-rangka itu, setiap pasak akan dimasukkan ke dalam lubang pada
dasar penahan yang akan dibuat dari perak. Seluruhnya akan ada sembilan
puluh enam dasar untuk keempat puluh delapan rangka itu. 23-25Di bagian
belakangkemah, akandibuat enamrangkadengan cara sama seperti semua
rangka di kedua sisi. Tetapi untuk dua rangka di kedua sudut belakang
kemah akan dibuat secara khusus. Kedua rangka itu akan menyatukan
sudut kiri dan kanan, dari bawah sampai ke atas, dan akan tersambung
di ujung atas dengan gelang pemegang yang dibuat dari emas. Kedelapan
rangka untuk sisi belakang Kemah-Ku akan dipasang di atas enam belas
dasar penahan yang akan dibuat dari perak, dua dasar untuk setiap rangka.

26 “Agar kemah-Ku kokoh, buatlah kayu lintang dari kayu akasia, yang
akan digunakan untuk melintasi dan menyatukan rangka-rangka itu. Lima
batang akan melintasi sisi utara kemah, 27 lima batang di sisi selatan, dan
lima batang yang lebih pendek akan melintasi bagian belakang kemah,
yaitu sisi yang akan menghadap ke barat. 28 Empat dari kayu lintang akan
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dipasang di atas dan di bawah, sedangkan kayu lintang yang di tengah akan
dipasang pada setengah tinggi rangka-rangka, dan melintang dari ujung
yang satu sampai ke ujung lainnya. 29 Sebagai tempat untuk memasukkan
semua kayu lintang itu, buatlah gelang-gelang emas yang dipasang pada
setiap rangka. Semua rangka dan kayu lintang akan dilapisi dengan emas.

30 “Dirikan kemah-Ku sesuai dengan rencana yang Aku tunjukkan
kepadamu di atas gunung.”

Kedua ruangan dalam kemah TUHAN
31 “Untuk memisahkan bagian dalam kemah-Ku menjadi dua ruangan,

tenunlah sebuah tirai dengan pola yang indah, berupa malaikat-malaikat
penjaga, dari benang linen merah, biru dan ungu. 32 Tirai itu akan digan-
tungkan dengan pengait-pengait emas pada empat tiang kayu akasia yang
dilapisi dengan emas. Tiang-tiang itu akan berdiri di atas empat dasar
penahan yang akan dibuat dari perak cetakan. 33-34Peti perjanjian, lengkap
dengan penutupnya, akan diletakkan di ruangan yang di balik tirai itu,
yang akan disebut Ruang Mahakudus. Sedangkan ruang di depannya akan
disebut Ruang Kudus. 35Di sebelah luar tirai, tempatkanlahmeja di sebelah
utara dan tiang pelita bercabang di sebelah selatan, saling berhadapan.

36 “Untuk pintu masuk kemah, tenunlah satu tirai dari benang linen yang
berwarna merah, biru dan ungu yang ditenun dengan pola yang indah.
37 Tirai itu akan digantung dengan pengait-pengait emas pada lima tiang
kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Tiang-tiang ini akan berdiri di atas
lima dasar yang dicetak dari perunggu.”

27
Mezbah untuk kurban bakaran

1 TUHAN berbicara kepada Musa, “Buatlah sebuah mezbah* dari kayu
akasia berbentuk persegi, dengan panjang keempat sisinya 230 sentimeter,
dan tinggi 140 sentimeter. 2 Pahatlah dan bentuklah tanduk di keempat
sudut atas mezbah, sehingga tanduk-tanduk itu menyatu dengan mezbah.
Lalu lapisilah seluruh mezbah itu dengan perunggu. 3 Buatlah semua
perlengkapanmezbahdari perunggu, yaitu sejumlah tempat abu, sekop, be-
jana, pengait daging, dan kuali untukmengangkut bara. 4-5Buatlah alas dari
perunggu tebal yang berlubang-lubang untuk menahan kayu bakar. Posisi
alas itu di dalam mezbah adalah setengah tinggi mezbah. Dan di bagian
luar mezbah, pasanglah empat gelang dari perunggu pada setiap sudutnya
sebagai tempat untuk memasukkan dua tongkat pengusung. 6Buatlah juga
dua tongkat pengusung dari kayu akasia, dan lapisilah tongkat itu dengan
perunggu. 7Ketika perlumengusungmezbah, kedua tongkat pengusung itu
akan dimasukkan pada gelang-gelang yang berada di sisi kanan dan kiri
mezbah. 8 Jadi mezbah itu akan berbentuk seperti kotak kosong, seperti
yang sudah ditunjukkan kepadamu di atas gunung.”

Pagar keliling halaman kemah TUHAN
9-11 “Buatlah halaman untuk kemah-Ku itu. Halaman akan diberi pagar

keliling dengan tirai-tirai yang ditenun dari benang linen. Rangkaian tirai
untuk sisi selatan dan utara masing-masing sepanjang 46 meter. Pada

* 27:1 mezbah Mezbah adalah sebuah tempat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah.
Sebelum zaman kemah TUHAN, mezbah yang digunakan dibuat dari tanah atau batu-batu. Tetapi
mezbah ini dibuat dari kayu supaya dapat dipindahkan.
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masing-masing sisi, gantungkanlah tirai itu pada dua puluh tiang menggu-
nakan lubang kait dan pengait perak. Setiap tiang berdiri di atas satu dasar
terbuat dari perunggu. 12Di bagian belakang kemah, yaitu di sebelah barat,
lebar tirai itu akan 23 meter, dan digantungkan pada sepuluh tiang yang
dipasang pada sepuluh dasarnya.

13 Pintu gerbang halaman TUHAN akan terletak di sebelah timur, dan
lebar sisi itu juga 23 meter. 14-15 Pintu gerbang masuk akan ada di tengah
sisi itu, diapit dengan dua rangkaian tirai di ujung kiri dan kanan, yang
panjangnya masing-masing 6 meter 90 senti. Kedua rangkaian tirai itu
masing-masing akan digantungkan pada tiga tiang yang berdiri di atas tiga
dasar. 16Untuk pintu gerbang yang berada di tengah sisi itu, tenunlah tirai
denganpola yang indahdari benang linenberwarnamerah, biru, danungu,
dengan panjang 9 meter 20 senti. Tirai itu akan digantungkan pada empat
tiang yang ditempatkan di atas empat dasar.

17 Bagian ujung atas semua tiang di sekeliling halaman itu akan memi-
liki gelang penyambung, berguna sebagai tempat memasang pengait dari
perak. Dasar tiang-tiang itu akan terbuat dari perunggu. 18 Jadi seluruh
halamanakanberukuranpanjang 46meter panjang, dan lebarnya 23meter.
Tinggi tirainya 2 meter 30 senti, dan ditenun dari benang linen. Semua
dasar tiangnya akan terbuat dari perunggu. 19 Semua perlengkapan lain
di kemah-Ku, termasuk seluruh pasak-pasak yang ditancapkan ke tanah
untukmengikat tali-tali yangmenahan pagar halaman itu, akan dibuat dari
perunggu.”

Minyak untuk pelita
20“Perintahkanlahumat Israeluntukmembawakepadamuminyakzaitun

murni untuk pelita, agar pelita-pelita itu menyala terus. 21 Harun dan
anak-anaknya akan bertanggung jawab untuk menjaga agar pelita-pelita
di dalam kemah-Ku di depan tirai Ruang Mahakudus itu terus menyala di
hadapan Aku, dari sore sampai pagi. Inilah ketetapan bagi bangsa Israel
turun temurun.”

28
Pakaian para Imam

1Berkatalah TUHAN kepada Musa, “Panggillah kakakmu, Harun, beserta
anak-anaknya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Khususkanlah mereka
untuk melayani-Ku sebagai imam. 2-3 Sebelum Harun dapat ditabiskan
untuk melayani-Ku sebagai imam besar, pakaian khusus harus dibuat bagi
dia, untuk menunjukkan bahwa dia memegang pelayanan yang terhomat
dan mulia demi Aku. Suruhlah para pengrajin ahli yang sudah Aku penuhi
dengan roh kebijaksanaan untuk membuat pakaian khusus itu. 4-5 Inilah
pakaian yang perlu mereka buat: penutup dada, efod, jubah,* baju panjang
yang ditenun dengan pola yang indah,† serban, dan ikat pinggang. Kain
untuk itu akan ditenun dengan pola yang indah dari benang linen merah,
biru, dan ungu, dihiasi juga dengan benang emas.✡ Semua itu dibuat
bagi Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memakainya saat melayani
Aku sebagai imam-imam. Semua pakaian ini akan dianggap kudus karena
dikhususkan demi pelayanan bagi-Ku.”

Baju efod dan penutup bahu
* 28:4-5 jubah Bentuk jubah yang dimaksud dijelaskan di ayat 31-35. † 28:4-5 baju panjang …
Bentuk baju yang dimaksud seperti gamis atau tunik. Baju ini dipakai sebagai lapisan dalam jubah.
✡ 28:4-5 39:3
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6 “Para pengrajin ahli itu akanmembuat baju efod‡dari kain yang ditenun
dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan
benang emas. 7 Efod itu akan mempunyai dua bagian, yaitu bagian depan
dan bagian belakang. Kedua bagian ini akan disambungkan dengan dua
penutup bahu. 8 Ikat pinggangnya yang tersambung dengan efod akan
dibuat dari bahan yang sama dengan efod, yaitu kain yang ditenun dari
benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang
emas.

9 “Kedua penutup bahu itu akan dihiasi dengan dua batu permatamerah§
yang besar, satu di bahu kiri dan satu di kanan. Kedua batu ini akan
diukirkan dengan nama-nama kedua belas anak Yakub, 10enamnama pada
batu yang pertama dan enam nama lainnya pada batu yang kedua, sesuai
urutan kelahiran mereka. 11-14 Cara mengukir nama-nama itu pada kedua
batu tersebut adalah sebagaimana ahli pengukir membuat cap meterai.
Kedua batu permata itu akan dipasang di bingkai emas yang akan dijahit
padapenutupdada. KetikaHarundatang kehadapan-Kudenganmembawa
nama-nama mereka di atas kedua bahunya, Aku akan selalu diingatkan
bahwaHarunmewakili seluruhumat-Ku. Kedua bingkai emas itu juga akan
dikaitkan kepada penutup dada dengan dua rantai emasmurni yang dijalin
seperti tali.”

Penutup dada
15 “Para pengrajin ahli itu akanmembuat penutup dada untuk digunakan

oleh imam dalam mengambil keputusan menurut kehendak-Ku.✡ Penutup
dada ini akan ditenun dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu,
dan dihiasi dengan benang emas, supaya menjadi karya seni yang serupa
dengan efod. 16Penutup dada itu akan dilipat dua untuk membuat kantong
persegi empat, dengan panjang dan lebar 22 sentimeter. 17Empat baris batu
permata akan dipasang pada penutup dada itu. Baris pertama akan berisi
batu permatamerah, bening, danhijau tua.* 18Baris yang kedua akan berisi
batu permata hijau campur biru, biru tua, dan bening. 19Baris yang ketiga
akan berisi batu permata biru, putih campur cokelat, dan ungu. 20Dan baris
yang keempat akan berisi batu permata bening, merah, dan hijau campur
merah. Semua permata ini akan dipasang pada bingkai emas. 21Dua belas
batu permata itu melambangkan kedua belas anak Yakub, yang kemudian
menjadi dua belas suku Israel. Setiap batu permata itu akan diukir, seperti
ukiran capmeterai, masing-masing satu nama suku Israel.

22-25 “Sebagai penahan untuk penutup dada dari bagian atas, buatlah dua
rantai dari emas murni yang dijalin seperti tali, beserta dua cincin emas.
Cincin yang satu akan dijahit pada pojok kiri atas penutup dada, dan cincin
yang satunya lagi dijahit pada pojok kanan atas. Kedua rantai emas itu
disambungkankepadamasing-masing cincinuntukmengikat penutupdada
itu pada kedua bingkai emas di penutup bahu efod. 26-28Empat cincin emas
lagi perlu dibuat juga, yang akan menahan penutup dada itu dari bawah.
Satu cincin akan dijahit kepada pojok kira bawah penutup dada, dan satu
‡ 28:6 baju efod Kata ‘efod’ diambil langsung dari bahasa Ibrani. Dari penjelasan dalam kitab Kelu-
aran, efod kemungkinan berbentuk seperti celemek, tetapi fungsinya lebih seperti perhiasan yang
memiliki arti simbolis tentang pelayanan imam. § 28:9 permatamerah Jenis kedua batu permata
ini adalah karnelian atau krisopras. Lihat catatan untuk ayat 17. ✡ 28:15 Kel. 28:30 * 28:17
batu-batu permata Jenis-jenis batu permata tersebut sulit ditentukan, tetapi dapat diterjemahkan
sebagai (ay.17) delima, krisolit, zamrud, (18) pirus, safir, berlian, (19) ambar, akik putih, kecubung,
(20) krisolit/beril, krisopras, dan yaspis. Warna beberapa batu tersebut bisa bervariasi, dan jenis batu
permata juga sulit dipastikan.
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lagi kepada pojok kanan bawah, di bagian dalam yang berdekatan dengan
efod. Dua cincin emas akandijahit kepadabagiandepanefod, di sebelahkiri
dan kanan, dan di tengah di antara bagian bawah kedua penutup bahu dan
sambungan jahitan ikat pinggang. Kedua cincin di kiri dan kedua yang di
kanan akandisambungkandengan tali biru, agar penutup dada tidak hanya
bergantung dari atas saja ketika Harunmembungkuk.

29 “Setiap saat Harun masuk ke Ruang Kudus, dia akan selalu memakai
penutup dada itu. Dengan demikian dia akan senantiasa membawa nama-
nama suku Israel di dekat jantungnya, dan Aku akan selalu diingatkan
bahwaHarunmewakili semuaumat-Ku. 30Kedua alat yang akandigunakan
untukmengetahui kehendak-Ku, yaituUrimdanTumim,† akandimasukkan
kedalamsakupenutupdada. Dengandemikianbenda-benda ituakan selalu
berada di dekat jantung Harun ketika dia menghadap kepada-Ku untuk
mengetahui kehendak-Ku bagi umat Israel.”

Jubah biru
31 “Jubah Harun yang akan dipakai di bawah efod itu akan ditenun

seluruhnya dari benang berwarna biru. 32 Jubah itu akan ditenun dengan
kerah yang tebal, agar jubah tidak mudah robek. 33-34 Sekeliling ujung
bawah jubah akan ditenun dengan hiasan-hiasan berbentuk seperti buah
delima,‡ dari benangwarnamerah, biru dan ungu. Dan pasanglah lonceng-
lonceng emas secara berselang-seling dengan hiasan-hiasan itu. 35 Harun
wajib memakai jubah ini setiap kali dia memasuki Ruang Kudus untuk
melayani Aku, dan lonceng-lonceng ini akan berbunyi setiap kali diamasuk
dan keluar dari hadirat-Ku. Hal ini adalah kewajiban bagi Harun dan
anak-anaknya yangmenjadi imambesar, karena siapa pun yangmelanggar
dalam ketentuan ini akan Aku hukummati.”

Medali pada serban
36 “Serban Harun akan dihiasi dengan sebuah medali dari emas murni.

Permukaannyaakandiukirdenganperkataan, “KudusbagiTUHAN.”Ukiran
perkataan ini akan dibuat dengan cara seperti pengrajin mengukir cap
meterai. 37 Medali ini akan diikat di bagian depan serban Harun dengan
tali berwarna biru. 38 Setiap kali Harun mempersembahkan sesuatu yang
orang Israelberikankepada-Ku, diaharusmemakaimedali inipadadahinya
sebagai tandabahwaAkumenganggapkuduspersembahan itu, biarpun ter-
jadi kesalahan dalam cara umat Israel memberi persembahan itu. Dengan
demikian, Aku akan berkenan kepada umat-Ku.”

Berbagai pakaian lain
39 “Baju panjang untuk Harun akan ditenun dari benang linen, dengan

pola indah yang berwarna-warni. Serban dan ikat pinggangnya juga akan
ditenun dengan cara yang sama.

40 “Bagi anak-anak Harun, akan perlu dibuat baju panjang, ikat pinggang,
dan ikat kepala. Hendaklah pakaian mereka melambangkan kehormatan
dan kemuliaan mereka sebagai imam. 41-43Harun dan anak-anaknya juga
akan membutuhkan celana dalam dari kain linen, dengan panjang dari
† 28:30 Urim dan Tumim Urim dan Tumim adalah dua benda yang dipakai oleh para imam untuk
mengetahui kehendak Allah. Nama Urim dan Tumim dapat diterjemahkan ‘Terang’ dan ‘Kebenaran’.
(Di sini kata ‘kebenaran’digunakandenganmaksudkeputusan yangbenar.) Sekarang tidak diketahui
bentuknya Urim dan Tumim atau bagaimana cara pemakaiannya. ‡ 28:33-34 buah delima. Buah
delima adalah buah berukuran sedang yang berwarna merah, putih atau ungu. Bijinya banyak
dengan bentuk bulat panjang yang bersegi-segi agak pipih.
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pinggang sampai paha. Harun dan anak-anaknya harus memakai celana
itu saat mereka memasuki Ruang Kudus di kemah-Ku, atau saat mereka
melaksanakan pelayanan mereka di mezbah kurban bakaran di halaman
kemah-Ku. Hal ini adalah kewajiban bagi Harun dan anak-anaknya, karena
siapa pun yangmelanggar dalam hal ini akan Aku hukummati.

“Ketika segala macam pakaian ini sudah disiapkan, urapilah dan
tahbiskanlah Harun dan anak-anaknya, agar mereka dikhususkan dan
dikuduskan sebagai imam yangmelayani Aku.”

29
Persiapan untuk pentahbisanHarun dan anak-anaknya sebagai imam

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Harun dan anak-anaknya harus ditah-
biskan sebagai imam agar mereka bisa melayani Aku. Untuk upacara
pentahbisan itu, siapkanlah hal-hal ini: Seekor sapi jantan muda dan dua
ekor domba jantan. Ketiganya haruslah yang tidak ada cacat di tubuhnya.
2Buatlah tigamacam roti yang tidak beragi dari tepung terigu yang terbaik,
yaitu roti yang tidak mengandung minyak zaitun, roti yang mengandung
minyak zaitun, dan roti tipis kering yang diolesi dengan minyak zaitun
setelah dibakar. 3 Taruhlah semua roti itu dalam sebuah bakul untuk
dipersembahkan kepada-Ku bersama dengan sapi jantan muda dan kedua
domba jantan itu.

4 “Lalu bawalah Harun dan anak-anaknya ke depan pintu kemah-Ku
dan lakukanlah upacara pembasuhan bagi mereka. Dalam upacara itu
kamu harus membasuh mereka masing-masing dengan air. 5 Lalu am-
billah pakaian yang sudah disiapkan itu, yaitu jubah, baju panjang, efod
yang sudah disulam, dan penutup dada. Kenakanlah semuanya kepada
Harun, dan ikatkanlah ikat pinggang pada efod yang sudah dikenakannya.
6 Pakaikanlah serban di kepalanya, dan pasanglah pada serban itu medali
emas yang sudah diukir dengan tulisan: Kudus bagi TUHAN. 7 Sesudah
itu urapilah dia dengan menuangkan minyak pengurapan di kepalanya.
8 Kemudian suruhlah anak-anaknya mendekat dan kenakanlah baju-baju
panjang yang sudah disiapkan itu pada mereka. 9 Pasanglah ikat pinggang
dan ikat kepala kepadamerekamasing-masing.”

Upacara pentahbisanHarun dan anak-anaknya
“Berikut ini adalah ketetapanmengenai tata cara pentahbisanHarun dan

anak-anaknya, dan upacara ini juga akan dilakukan secara turun-temurun
untuk setiap keturunan mereka yang akan melayani Aku sebagai imam:
10-11 Bawalah sapi jantan itu ke depan gerbang kemah-Ku, lalu suruhlah
Harundan anak-anaknyameletakkan tanganmereka di atas kepala sapi itu.
Sembelihlah sapi itu dihadapan-Ku, di tempat itu juga. 12Ambillah sebagian
darah sapi itu, lalu oleskanlah pada tanduk-tandukmezbah dengan jarimu.
Sisa darah itu harus kamu tuangkan ke bagian bawah mezbah. 13 Sesudah
itu ambillah semua lemak yangmenutupi isi perutnya, hati dan kedua ginjal
dengan lemaknya. Bakarlahsemua itudi atasmezbahsebagaipersembahan
bagi-Ku. 14 Tetapi daging, kulit, dan kotorannya, harus kamu ke luar
perkemahan danmembakarnya. Itulah kurban penghapus dosa.

15 “Kemudian ambillah salah satu dari kedua domba jantan itu, dan
suruhlah Harun serta anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka di
atas kepala domba itu. 16Lalu, sembelihlah domba itu, ambil darahnya dan
siramkan dengan kuat pada keempat sisi mezbah. 17 Potonglah seluruhnya
menjadi beberapa bagian dan cucilah semuabagian dalamnya dan kakinya.
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Lalu letakkanlah semuanya itudi sampingkepaladanbagian tubuh lainnya.
18Bakarlah semuanya itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran yang bau
harumnya akanmenyenangkan bagi-Ku.

19 “Kemudian ambillah domba jantan yang satunya lagi, yang khusus
untuk mentahbiskan mereka. Suruhlah Harun serta anak-anaknya untuk
meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. 20 Lalu sembelihlah
domba itu. Ambillah sedikit darahnya dan oleskanlah pada telinga kanan
Harun dan masing-masing anaknya, dan juga pada ibu jari tangan kanan
dan ibu jari kaki kanan mereka. Dan sisa dari darah itu harus kamu
siramkan dengan kuat pada keempat sisi mezbah. 21Ambillah sedikit darah
dari mezbah itu dan campurkanlah dengan minyak pengurapan. Lalu
percikkanlah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, serta pada pakaian
mereka. Dengan cara inilahmereka serta pakaianmerekadikuduskandemi
pelayanan kepada-Ku.

22 “Lalu ambillah bagian yang berlemak dari domba jantan, lemak yang
melapisi bagian ekor, dan lemak yang menutupi isi perut. Ambillah juga
hati, kedua ginjal serta lemak yang menutupinya, dan paha kanannya,
karena domba ini untuk pentahbisan. Letakkanlah semua itu ke atas
mezbah. 23Kemudian ambillah dari bakul roti yang sudah ditempatkan di
hadapan-Ku, satu roti yang tidakmengandungminyak zaitun, satu roti yang
mengandung minyak zaitun, dan satu roti tipis kering yang diolesi dengan
minyak zaitun setelah dibakar. 24 Engkau harus menaruh semuanya ini ke
dalamtanganHarundananak-anaknya, danmemerintahkanmerekauntuk
mengangkatnya tinggi sebagai persembahan khusus kepada-Ku. 25 Setelah
itu, ambillah semua roti itu kembali, dan bakarlah di atas mezbah bersama
kurban bakaran. Bau harum saat itu dibakar akan menyenangkan Aku.
26 Kemudian ambillah dada domba jantan yang digunakan untuk mentah-
biskan Harun, dan angkatlah tinggi sebagai persembahan khusus kepada-
Ku. Musa, inilah bagian yang boleh kamumakan.

27 “Pisahkanlah bagian-bagian yang akanmenjadi milik Harun dan anak-
anaknya, yaitu dada dan paha domba yang digunakan untuk pentahbisan
mereka, yang diangkat tinggi sebagai persembahan khusus. 28 Untuk
seterusnya, setiapkali umat Israelmempersembahkankurbanperdamaian,
bagian ini harus dipisahkan untuk Harun dan keturunannya. Umat Israel
wajib mempersembahkan bagian ini kepada-Ku dengan memberikannya
kepadamereka.

29 “PakaianHarun, yang dikhususkandemi pelayananbagi-Ku, akanmen-
jadimilik keturunannyadanmerekakelakakanmemakaipakaian ini ketika
mereka diurapi dan ditahbiskan. 30Anak Harun, yang akan menggantikan
bapaknya, harusmemakaipakaian ini selama tujuhhariketikadiamasukke
RuangKudusdi kemah-Kuuntukmelaksanakanberbagai tugas imamsesuai
ketetapan-Ku.

31 “Ambillah semua bagian daging yang dikhususkan untuk kalianmakan
dari domba jantan pentahbisan itu, dan rebuslah daging itu di tempat yang
kudus. 32Dagingdomba ini dengan roti yangadadalambakul akandimakan
Harun dan anak-anaknya di pintu masuk kemah-Ku. 33Mereka saja yang
akan makan daging dan roti yang dipakai untuk menghapus dosa-dosa
mereka dan mengkhususkan mereka bagi-Ku pada upacara pentahbisan
mereka. Orang lain tidak bolehmemakannya, karenamakanan ini suci dan
dikhususkan bagi acara pentahbisan. 34 Apabila keesokan paginya masih
ada daging atau roti yang tersisa,maka sisa itu harus dibakar. Sisamakanan
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itu tidak boleh dimakan oleh siapa pun, karena suci dan dikhususkan bagi
acara pentahbisan.

35 “Semua langkah itu harus diulangi setiap hari selama ketujuh hari
upacara pentahbisan Harun dan anak-anaknya, persis seperti yang Aku
sudah perintahkan. 36 Setiap hari selama tujuh hari itu, persembahkanlah
seekor sapi jantanmuda untukmenghapus dosa-dosa mereka. Danmelalui
kurban itu mezbah kurban juga ikut dikuduskan. Kemudian, setiap hari
selama tujuh hari itu, kamu juga harus mengoleskan minyak pengurapan
pada setiap tanduk mezbah itu, sebagai tanda bahwa mezbah itu sudah
dikhususkan demi pelayanan bagi-Ku. 37Upacara itu harus diulangi setiap
hari selama tujuh hari, supaya mezbah menjadi sangat dikuduskan demi
pelayanan bagi Aku, sehingga apa pun yang menyentuh mezbah itu akan
menjadi kudus.

38 “Inilah yang harus dipersembahkan setiap hari di atas mezbah, yaitu
duaekoranakdomba jantanyangberumur satu tahun. 39Persembahkanlah
seekor di pagi hari dan satunya lagi pada sore hari. 40 Bersama dengan
persembahan anak domba pertama, persembahkan juga dua liter tepung
terigu terbaik yang dicampurkan dengan satu liter minyak zaitun ter-
baik. Dan siramkanlah satu liter anggur sebagai persembahan air anggur.
41 Persembahkanlah domba kedua kepada-Ku pada sore hari bersama den-
ganpersembahangandum-gandumandanpersembahanair anggurdengan
ukuran yang sama seperti yang dilakukan pada pagi hari. Bau harum
persembahan ini akanmenyenangkan bagi-Ku.

42 Kemudian TUHAN berbicara kepada Musa, “Mulai sekarang dan
seterusnya secara turun temurun, kedua persembahan harian itu akan di-
laksanakan bagi umat Israel di pintu gerbang di halamankemah-Ku, karena
di situlahAkuakanbertemudenganumat-Kudanberbicarakepadamu, atau
penggantimu. 43 Di sanalah Aku akan menemui umat Israel, dan tempat
itu akan menjadi kudus karena kemuliaan-Ku. 44 Aku akan menguduskan
kemah-Ku dan mezbahnya. Aku akan mengkhususkan Harun dan anak-
anaknya, supaya mereka bisa bertugas sebagai imam-imam. 45 Aku akan
tinggaldi antaraumat Israel, danAkuakanmenjadiAllahmereka. 46Mereka
akan tahu bahwa Akulah TUHAN Allah mereka yang sudah membawa
mereka keluar dari Mesir, supaya Aku dapat tinggal bersama-samamereka.
Akulah TUHAN Allahmereka.

30
Mezbah Dupa

1TUHANberkata kepadaMusa, “Buatlah sebuahmezbah dari kayu akasia
untuk membakar dupa. 2 Mezbah ini akan seperti meja persegi empat,
dengan panjang setiap sisi 46 sentimeter. Tingginya 92 sentimeter. Di
setiap sudut mejanya, buatlah bentuk seperti tanduk sapi yang dipahat
supaya menonjol langsung dari kayu yang sama dengan bagian atas meja
itu. 3 Lapisilah semua itu dengan emas murni, termasuk bagian atas
mezbah, keempat sisinya, dan tanduk-tanduknya. Buatlah juga bingkai
emas di sekelilingnya. 4Untuk mengusung, buatlah dua buah gelang emas
dan pasangkan di bawah bingkainya, di tengah-tengah kedua sisi yang
berseberangan. Tongkat pengusung akan dimasukkan ke dalam lubang
gelang-gelang itu. 5Tongkatpengusung itu jugaakandibuatdari kayuakasia
dan dilapisi dengan emas. 6Mezbah dupa itu akan diletakkan di luar tirai
yang menutupi Ruang yang Mahakudus. Ruang Yang Mahakudus adalah
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tempat di mana Aku akan bertemu denganmu, atau imam besar ketika dia
melayani-Ku di depan Takhta Pendamaian.

7 “Harun akan membakar dupa yang harum di mezbah itu setiap pagi,
saat dia membereskan sumbuh pelita-pelita, 8 dan setiap sore, saat dia
menyalakan pelita-pelita. Persembahan dupa ini harus dilakukan di hada-
pan TUHAN secara rutin, sampai turun temurun. 9 Dupa yang dipersem-
bahkandimezbahkhusus itu haruslah yangdibuat khusus untuk keperluan
kemah-Ku.✡ Jangan menggunakan mezbah itu untuk mempersembahkan
hal lain, termasuk kurban bakaran, gandum-ganduman, atau air anggur.

10 “Setahun sekali, pada hari kurban pendamaian dilakukan bagi seluruh
umat Israel,✡ Harun harus mengoleskan sedikit darah dari kurban itu
pada tanduk-tanduk mezbah dupa ini. Upacara ini harus dilakukan setiap
tahun secara turun temurun, karena dengan cara demikian mezbah ini
dikuduskan demi pelayanan bagi-Ku.”

Uang Pendamaian
11 TUHAN berkata kepada Musa, 12 “Waktu kamu mengadakan sensus

untukmenghitung jumlah umat Israel, saat penghitungan dilakukan, setiap
laki-laki harus membayar uang pendamaian untuk menebus hidupnya di
mata Aku. Jika itu dilakukan, Aku tidak akanmenghukum umat-Ku dengan
wabahpenyakit karena sensus itu. 13Setiap laki-laki yang ikutdihitungpada
sensus itu harusmembayar enamgramperak sebagai persembahankepada
TUHAN. Pembayaran ini ditimbang sesuai denganukuranberat resmi, yaitu
syikal yang tersimpan di kemah TUHAN. Satu syikal sama dengan 12 gram.
14 Setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas harus dihitung dalam
sensus danharusmembayar persembahan ini kepada TUHAN. 15Baik orang
kaya maupun orang miskin harus membayar jumlah yang sama, untuk
membuat pendamaian dalam pandangan-Ku bagi hidup mereka. 16Musa,
kamu akan menerima uang pendamaian ini, yang dibayar oleh bangsa
Israel, dan kamumenggunakannya dalam pelayanan di kemah-Ku. Dengan
demikian, Aku akan berkenan kepada umat Israel dan menganggap bahwa
merekamasing-masing sudah berdamai dengan-Ku.”

Bejana pembasuhan
17Lalu TUHANberkata kepadaMusa, 18 “Buatlah bejana air untuk pemba-

suhan lengkap dengan tumpuannya. Keduanya akan dibuat dari perunggu.
Bejana ini akan diletakkan di antara kemah-Ku dan mezbah. 19 Harun
beserta anak-anaknya akanmembasuh tangan dan kakimereka dengan air
itu. 20-21Mereka harus membasuh tangan dan kaki dengan air itu pada saat
mereka akan masuk ke kemah-Ku, atau ketika mendekati mezbah untuk
membakar persembahan bagi-Ku. Pembasuhan ini adalah kewajiban bagi
mereka, agar mereka tidak mati dalam pelaksanakan tugas mereka. Hal
ini akan menjadi ketetapan bagi Harun dan keturunannya secara turun
temurun sampai selamanya.”

Minyak Pengurapan
22 TUHAN berkata kepada Musa, 23 “Buatlah minyak pengurapan dengan

wangi-wangian yang terbaik:
minyakmur sebanyak 6 kilogram
kayumanis sebanyak 3 kilogram,
batang serai 3 kilogram,
24minyak zaitun sebanyak 4 liter,

✡ 30:9 Kel. 30:34-38 ✡ 30:10 Im. 23:28-32
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dan kayu teja sebanyak 6 kilogram.
Semua ini akan ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi yang tersim-
pan di kemah-Ku. 25 Dari bahan-bahan ini, buatlah minyak pengurapan
dengan cara seperti yang dilakukan pembuat parfum ahli. Minyak ini
suci, dan hanya dapat digunakan dalam pelayanan demi Aku. 26 Dengan
minyak ini kamu akan mengurapi kemah-Ku, peti perjanjian, 27meja den-
gan segala peralatannya, tiang pelita dengan segala peralatannya, mezbah
dupa, 28mezbah kurban bakaran dengan segala peralatannya, dan bejana
pembasuhan dari perunggu serta tumpuannya. 29 Urapilah semuanya itu
agar menjadi kudus, sehingga apa pun yang menyentuhnya juga akan
dikuduskan demi pelayanan bagi Aku.

30 “Urapilah Harun dan anak-anaknya dengan minyak itu, agar mereka
dikhususkan untuk melayani sebagai imam. 31 Dan kamu harus men-
gatakan kepada umat Israel, ‘Sesuai perintah TUHAN, kita akan senantiasa
menganggap minyak pengurapan ini sangat kudus, dan hanya digunakan
untuk di pelayanan kepada TUHAN. 32 Minyak ini tidak boleh dioleskan
pada tubuh orang biasa, dan kalian tidak boleh membuat minyak yang
serupa dengan minyak ini. Minyak ini suci, dan hanya dapat digunakan
dalam pelayanan demi Aku. 33 Barang siapa membuat minyak dengan
campuran yang serupa, ataupun mengoleskannya kepada seseorang yang
bukan imam, dia tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku.’ ”

Dupa
34 TUHAN berkata kepada Musa, “Buatlah dupa dengan wangi-wangian

ini:
getah damar,
kulit lokan,
getah rasamala,
dan kemenyanmurni,

masing-masing dengan jumlah yang sama, 35 dan campurkanlah menjadi
dupa, seperti buatan seorang ahli pencampur dupa. Dupa itu harus dicam-
pur dengan garam. Biarlah campuran ini selalumurni dan dianggap kudus.
36 Tumbuklah sedikit dari dupa itu dengan sangat halus dan letakkan di
depan peti perjanjian. Itulah tempat di mana Aku akan bertemu den-
ganmu, atau imam besar yang bertugas di dalam kemah-Ku. Dupa itu
harus selalu dianggap kudus dan hanya dipakai demi pelayanan bagi Aku.
37 Janganmembuat campurandupayang samabagi dirimu sendiri. Dupa ini
dikhususkandemi penyembahan-Ku, dan kalianharusmemperlakukannya
sebagai sesuatu yang kudus. 38 Siapa pun yang membuat dupa yang serupa
dengan itu bagi dirinya sendiri dan untukmenikmati wanginya, tidak boleh
lagi dianggap sebagai umat-Ku.”

31
Bezalel dan Aholiab dipilih untukmemimpin pembuatan kemah TUHAN

1 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Untuk memimpin semua tugas
dalampembuatankemah-Ku,AkusudahmemilihBezalel, dari sukuYehuda.
Dia adalah anak Uri, cucu Hur. 3 Aku sudah memenuhi Bezalel dengan
Roh-Ku dan memberinya kebijaksanaan, kepandaian, dan kemampuan
dalam segala bidang kerajinan, 4 termasuk pembuatan rancangan dari
emas, perak, dan perunggu, 5 pemotongan dan pemasangan batu permata,
pemahatan kayu, serta segala macam kerajinan lainnya. 6 Aku juga sudah
memilih Aholiab untuk membantu pekerjaannya. Dia adalah anak dari
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Ahisamak, dari sukuDan. Aku juga sudahmemberikankemampuankepada
semua pengrajin di antara umat Israel untuk membuat semua yang sudah
Aku perintahkan kepadamu:

7Kemah-Ku, peti perjanjian, penutupnyayangdisebutTakhtaPendama-
ian, dan segala perlengkapan untuk kemah itu,

8 meja dengan segala peralatannya, tiang pelita emas murni dengan
segala peralatannya, mezbah dupa,

9 mezbah kurban bakaran beserta peralatannya, bejana pembasuhan
dan tumpuannya,

10 pakaian imam yang indah, yang akan dikhususkan demi Harun dan
anak-anaknya ketikamereka bertugas melayani sebagai imam,

11minyak pengurapan, dan dupa untuk Ruang Kudus.
Mereka harus membuat semua ini sesuai dengan perintah-Ku.”

Peringatan tentang hari Sabat
12 TUHAN berkata kepada Musa, 13 “Katakanlah kepada umat Israel, ‘Se-

tiap orang di antara kalian harus menaati peraturan tentang hari Sabat.
Karena Aku sudah tetapkan hari Sabat sebagai penanda, secara turun
temurun, bahwa kamu menaati perjanjian antara Aku dengan kamu. Den-
gan demikian kamu akan mengingat bahwa Akulah TUHAN yang men-
guduskanmu. 14Taatilah segala peraturan yangAku buat tentang hari Sabat
dan selalu menganggap hari itu kudus. Siapa pun yang tidak menghor-
matinya akan dihukum mati, dan setiap orang yang bekerja pada hari itu
tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku. 15Selama enamhari kamuboleh
bekerja, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat, hari peristirahatan
penuh yang kalian khususkan bagi-Ku. Siapa pun yang tetap bekerja pada
hari Sabat akan dihukum mati. 16 Umat Israel harus tetap menjaga hari
Sabat dan menaatinya secara turun-temurun sampai selamanya. 17 Sebab,
selama enam hari Aku menciptakan surga, langit, dan bumi, dan pada hari
yang ketujuh Aku berhenti bekerja dan beristirahat. Itulah sebabnya hari
Sabat menjadi penanda perjanjian antara Aku dengan kalian umat Israel
untuk selamanya.” ’

18 Setelah TUHAN berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, TUHANmem-
berikan dua lempengan batu kepadanya, yaitu lempengan yang berisi
perintah-perintah yang ditulis oleh jari Allah.

32
Anak sapi emas

1 Ketika orang-orang melihat bahwa Musa tidak turun dari gunung,
mereka bersama-sama datang kepada Harun dan berkata, “Karena kita
tidak tahu apa yang terjadi dengan si Musa itu, yang sudah menghasut
kita keluar dari Mesir! Ayolah, buatkan patung dewa bagi kami untuk
memimpin kita!”

2 Lalu jawab Harun “Lepaskanlah anting-anting emas dari istri-istrimu
dan anak-anakmu, dan bawalah kepadaku.”

3Maka semua orang melepaskan anting-anting emas mereka dan mem-
bawanya kepada Harun. 4 Lalu Harun mengambil anting-anting emas itu
dan diamelebur, membentuk, danmemahatnyamenjadi patung berbentuk
anak sapi. Sesudah melihat patung itu umat pun saling berkata, “Hai umat
Israel, inilah dewa kita yang sudahmembawa kita keluar dari Mesir!”
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5 Ketika Harun melihat umat merasa senang, dia mendirikan mezbah di
depan patung anak sapi itu dan berkata kepada mereka, “Besok kita akan
mengadakan perayaan untuk TUHAN!”

6Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan
kurban bakaran dan kurban perdamaian kepada patung itu. Lalu mereka
makan danminum serta berpesta pora.

7 Berkatalah TUHAN kepada Musa, “Segeralah turun! Umat yang kamu
bawa keluar dari Mesir sudah menajiskan dirinya sendiri! 8Mereka cepat
sekali menyimpang dari jalan yang sudah Aku perintahkan. Mereka su-
dah membuat patung berhala berbentuk anak sapi, kemudian bersujud
kepadanya sertamempersembahkan kurban baginya. Mereka berkata, ‘Hai
umat Israel, inilah dewa yang sudahmembawa kita keluar dari Mesir!’ ”

9Lalu TUHAN berkata, “Aku sudah melihat betapa keras kepala umat ini.
10 Sekarang, biarkanlah Aku melepaskan amarah-Ku terhadap mereka dan
memusnahkanmereka! KemudianAkuakanmembuatkamumenjadi suatu
bangsa yang besar!”

11 Tetapi Musa memohon kepada TUHAN Allahnya, “Mengapa Engkau
harusmelepaskan amarah-Mu terhadapmereka?! Bukankahmereka umat-
Mu yang Engkau bawa keluar dari negeri Mesir dengan kuasa-Mu dan
kekuatan-Mu?! 12 Jangan sampai orang Mesir berkata, ‘TUHAN membawa
umat Israel keluar dari Mesir dengan maksud jahat, supaya Dia mem-
bunuhmerekadipegunungandanmembinasakanmerekadarimukabumi.’
Redakanlah amarah-Mu, batalkan niat-Mu, dan jangan binasakan umat-
Mu! 13 Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, Abraham, Isak, dan Yakub.
Engkausudahbersumpahdemidiri-Musendiri danberkatakepadamereka,
‘Aku akanmembuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit. Aku
akan memberikan semua tanah ini yang sudah Aku janjikan kepada ketu-
runanmu danmereka akanmemiliki tanah itu selamanya.’ ” 14Lalu TUHAN
membatalkan niat untukmembinasakan umat-Nya.

15KemudianMusa berbalik dan turundari gunung sambilmemegang dua
lempengan batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah pada sisi depan
dan belakangnya. Perintah-perintah itu adalah kewajiban utama bagi umat
Israel dalam perjanjian mereka dengan Allah. 16Kedua lempengan batu itu
adalah karya Allah, dan Dia sendirilah yang menuliskan perintah-perintah
pada kedua lempengan batu itu.

17Yosua mendengar suara keramaian umat di bawah dan dia berkata dia
kepadaMusa, “Sepertinya ada peperangan di dalam perkemahan!”

18 Jawab Musa, “Bukan! Itu bukan suara sorak kemenangan ataupun
tangisan kekalahan. Akumendengar suara nyanyian.”

19 Ketika Musa mendekati perkemahan itu dan melihat patung anak
sapi emas dan orang-orang sedang menari-nari, dia sangat marah dan dia
melemparkan kedua lempengan batu itu ke tanah di kaki gunung, sehingga
hancur. 20Musa mengambil patung anak sapi emas yang mereka buat itu,
dandengandibantuolehbeberapaorang lain*diameleburnyakedalamapi,
menumbuknya sampai halus seperti debu, danmenaburkannya ke atas air.
Lalu dia menyuruh umat Israel untukmeminum air itu.

21 Setelah itu, Musa berkata kepada Harun, “Apa yang umat ini sudah
lakukan kepadamu sehingga kamu memimpin mereka berbuat dosa yang
sangat besar?!”
* 32:20 dibantu … Teks sumber hanyamenyebutMusa sebagai pelaku untuk semua tindakan dalam
ayat ini, tetapi pastilah dia tidak bisa melakukan pekerjaan berat semacam ini seorang diri.
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22Harunberkata, “Janganlahmarah, Tuanku. Tuanku sendiri tahubetapa
jahatnya bangsa ini. 23 Mereka berkata kepadaku, ‘Buatkanlah bagi kami
patung dewa untukmemimpin kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada
si Musa itu, orang yang sudah menghasut kita keluar dari Mesir.’ 24 Jadi
saya berkata kepada mereka, ‘Lepaskanlah anting-anting emas kalian dan
bawalah ke sini.’ Sesudah itu, sayamelemparkan emas itu ke dalamapi, dan
jadilah patung ini!”

25 Ketika Musa melihat bahwa umat Israel sudah hilang kendali dan
Harun tidak berusaha mengendalikan mereka, sehingga mereka dapat
ditertawakan oleh musuh mereka, 26 Musa berdiri di depan pintu masuk
perkemahan dan berkata, “Setiap orang yang berpihak kepada TUHAN,
kemarilah dan bergabunglah dengan saya!” Dan datanglah semua orang
Lewi mengelilinginya.

27Musa berkata kepada mereka, “TUHAN Allah Israel berkata, ‘Ambillah
pedangmu masing-masing dan berjalanlah dari satu ujung perkemahan ke
ujung yang lain. Bunuhlah saudaramu, temanmu, dan tetanggamu yang
sudah terlibat dalam gerakan palsu ini!’ ” 28Orang-orang Lewi melakukan
seperti yang diperintahkan Musa, dan pada hari itu juga sekitar tiga ribu
orangmati terbunuh.

29 Musa berkata, “Hari ini kamu masing-masing sudah mengkhususkan
diri untukmelayani TUHANdenganmenaati perintah-Nya,meskipun kamu
harus membunuh anak-anakmu dan saudara-saudaramu sendiri. Oleh
karena tindakanmu ini maka TUHAN akanmemberkatimu.”

30 Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa Israel, “Kalian sudah
melakukan dosa besar! Tetapi saya akan naik untuk menghadap TUHAN
danmeminta pendamaian atas dosamu.”

31 Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata, “Bangsa ini
sudah berbuat dosa besar. Mereka sudah membuat patung dewa emas
untuk disembah. 32 Tetapi aku mohon ampunilah dosa mereka. Jika tidak,
hapuslah namaku dari kitab yang berisi daftar nama-nama umat-Mu.”

33Tetapi TUHANberkata kepadaMusa, “Tidak! Dalamkitab ituAkuhanya
menghapus nama siapa saja yang berdosa terhadap Aku. 34Sekarang pergi-
lah, pimpinlah mereka ke tempat yang sudah Aku beritahukan kepadamu.
Malaikat yang sudah Aku utus akan berjalan di depanmu. Tetapi saatnya
akan datang di mana Aku akanmenghukummereka atas dosamereka!”

35 Kemudian TUHAN mendatangkan wabah penyakit pada bangsa Israel
karenamereka sudahmendesak Harun untukmembuat patung itu.

33
TUHANmenyuruh bangsa Israel meninggalkan gunung Sinai

1TUHANberkata kepadaMusa, “Pergilah dari tempat ini bersama dengan
umat yang sudah kamu bawa keluar dari negeri Mesir. Lanjutkanlah
perjalanan ke negeri yang sudah Aku janjikan dengan bersumpah kepada
Abraham, Isak, dan Yakub, ‘Aku akan memberikan tanah ini kepada ketu-
runanmu.’ 2Akuakanmengutusmalaikat tersebut berjalan di depankalian,
dan Aku akan mengusir orang-orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, dan
Yebus. 3 Pergilah ke negeri yang berlimpah dengan hasil alam itu, tetapi
Aku tidak akanberjalan bersamadengan kalian. Kalian adalah bangsa yang
keras kepala dan tidak patuh kepada-Ku. Jika Aku pergi bersama dengan
kalian, mungkin saja Aku akanmarah danmembinasakan kalian di jalan.”
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4-5 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada umat Israel,
‘Kalian adalah bangsa yang keras kepala dan tidak patuh. Apabila Aku ber-
jalan bersama dengan kalian sesaat saja, Aku dapat membinasakan kalian.
Sekarang lepaslah semua perhiasan di tubuhmu. Aku akan memutuskan
apa yang akan Aku lakukan terhadap kalian.’ ”
Ketikabangsa Israelmendengarkabarburuk itu,mereka sangat sedihdan

berkabung. Tidak seorang pun yang memakai perhiasannya. 6Maka umat
Israel tidakmemakai perhiasanmereka lagi sejak dari Gunung Sinai.*

Kemah Pertemuan di luar perkemahan
7 Biasanya, ketika bangsa Israel berkemah di suatu tempat, Musa

mendirikan sebuah kemah di luar, jauh dari perkemahan. Musa menye-
butnyaKemah Pertemuan. Siapa pun yang inginmencari kehendak TUHAN
dapat pergi ke kemah itu.

8 Setiap kali Musa pergi ke kemah itu, seluruh umat Israel bangkit dan
berdiri di depan pintu kemah mereka masing-masing dan memperhatikan
Musa sampai dia masuk ke dalam kemah itu. 9 Dan ketika Musa berada
di dalam, tiang awan selalu turun dan berdiri di depan pintu kemah itu
sementara TUHAN berbicara dengan Musa. 10Ketika seluruh umat melihat
tiang awan berdiri di depan pintu kemah itu, mereka berdiri dan lalu sujud
menyembah kepada TUHAN, dari pintu kemah mereka masing-masing.
11 Di dalam kemah itu, TUHAN berbicara langsung kepada Musa, seba-
gaimana seseorang berbicara kepada temannya. Dan ketika Musa kembali
ke perkemahan, Yosua anak Nun tetap tinggal di Kemah Pertemuan. Yosua
adalah seorangmuda, tangan kananMusa.

Musameminta agar TUHANmenyertainya
12Musaberkata kepadaTUHAN, “Engkaumenyuruhku, ‘Bawalahumat ini

ke negeri yang Aku janjikan kepada mereka.’ Tetapi Engkau belum mem-
beritahukan kepadaku siapa yang akan Engkau utus bersama denganku.
Namun kata-Mu, ‘Aku mengenalmu dan berkenan kepadamu.’ 13 Aku mo-
hon, yaTUHAN, apabila aku sungguhberkenandimata-Mu, perkenalkanlah
diri-Mu secara lebih mendalam kepadaku, agar aku dapat lebih mengenal
Engkau, dan terus melakukan apa yang berkenan kepada-Mu. Ingatlah
bahwa bangsa ini adalah umat-Mu.”

14 Lalu TUHAN menjawab, “Aku sendiri akan menyertaimu dan mem-
berikan kelegaan kepadamu.”

15 JawabMusa, “Jika Engkau tidakmenyertai kami, janganlah suruh kami
berangkat dari sini. 16 Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa tahu bahwa
Engkau berkenan kepada kami jika Engkau tidak menyertai kami? Justru
yang membedakan kami dari semua bangsa lain di bumi adalah bahwa
Engkaumenyertai kami!”

17 Kemudian TUHAN menjawab Musa, “Aku akan melakukan apa yang
kamuminta, karena Aku berkenan kepadamu danmengenalmu.”

18 Lalu Musa berkata, “Aku mohon, tunjukkanlah kemuliaan hadirat-Mu
kepadaku.”

19 Kemudian TUHAN berkata, “Aku akan memperlihatkan seluruh
kebaikan-Ku kepadamu sambil menyatakan arti nama-Ku, yaitu ‘Akulah
TUHAN. Aku akan berbaik hati dan berbelas kasihan kepada siapa pun
yang Aku inginkan.’ 20 Tetapi kamu tidak dapat memandang wajah-Ku,
sebab tidak seorang pun yang melihat-Ku dapat tetap hidup. 21 Tetapi

* 33:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di Kel. 3:1.
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lihat! Berdirilah di atas gunung batu ini di dekat-Ku.✡ 22Ketika kemuliaan-
Ku lewat, Aku akan menempatkan kamu di celah batu ini, dan Aku akan
menutupi kamu dengan tangan-Ku sampai Aku sudah lewat. 23 Lalu Aku
akanmenarik tangan-Ku, dan kamu akan dapat melihat Aku dari belakang.
Tetapi wajah-Ku tidak akan kamu lihat.”

34
Kedua lempengan batu yang baru

1 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Pahatlah dua lempengan batu
yang baru, seperti kedua lempengan batu yang sudah kamu hancurkan
itu. Aku akanmenuliskan pada lempengan itu kata-kata yang sama dengan
lempengan yang sebelumnya. 2 Siapkanlah kedua lempeng itu, lalu besok
pagi membawanya naik ke Gunung Sinai. Berdirilah di hadapan-Ku di
puncak gunung itu. 3 Tidak seorang pun boleh ikut ke atas bersamamu
ataupun berada di mana pun di gunung itu. Bahkan kawanan domba dan
sapi pun tidak bolehmerumput di dekat gunung itu.”

4 Maka Musa memahat dua lempengan batu seperti lempengan yang
pertama. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia membawa kedua
lempengan itu di tangannya dan naik ke Gunung Sinai, seperti yang diper-
intahkan TUHAN.

TUHANmenyatakan kepribadian-Nya kepadaMusa
5 Lalu TUHAN turun dalam awan dan berdiri di samping Musa, dan Dia

menyatakan nama-Nya sendiri, yaitu TUHAN. 6Lalu TUHAN lewat di depan
Musa dan berkata,
“Akulah TUHAN,
Allah penyayang dan penuh belas kasihan, panjang sabar,

selalu berbaik hati dan setia.
7Memang di satu sisi, Aku selalu setia dan berbaik hati kepada beribu-ribu

keturunan,
denganmengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosamereka.

Tetapi di sisi lain, Aku tidak akanmembebaskan orang-orang yang bersalah
dari hukumanmereka.

Aku akanmenghukum anak cucumereka atas kesalahanmereka,
bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat.”

8 Saat itu juga Musa bersujud, menyembah TUHAN, 9 dan berkata, “Ya
TUHAN, jika Engkau sungguh berkenan kepadaku, aku mohon berjalanlah
bersama dengan kami. Walaupun kami adalah bangsa yang keras kepala
dan tidak patuh, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Jadikanlah
kamimilik-Mu sendiri.”

10 Lalu TUHAN menjawab, “Perhatikanlah, sekarang Aku meneguhkan
kembali perjanjian-Ku dengan kalian. Aku akan melakukan keajaiban-
keajaiban baru yang belum pernah disaksikan oleh bangsa mana pun di
bumi. Semua bangsa di sekitar kalian akan melihat betapa dahsyatnya
kuasa-Ku ketika mereka melihat perbuatan-Ku bagimu, Musa. 11 Taatilah
perintah-perintah yang akan Aku berikan kembali kepadamu hari ini, dan
Aku akanmengusir orang-orang Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi dan Yebus
dari hadapanmu.

12 “Hati-hatilah! Jangan membuat perjanjian dengan penduduk di negeri
yang akan kalian masuki. Jika kalian melakukan hal itu, kalian akan
terjerat ke dalam cara hidupmereka yang jahat. 13Sebaliknya, robohkanlah
mezbah-mezbah mereka. Hancurkan semua patung berhala mereka, dan
✡ 33:21 Kel. 34:2-7
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tebanglah semua tiang untuk penyembahan dewi Asyera. 14 Kalian tidak
bolehmenyembah dewa apa pun, karena Aku adalah Allah yang cemburu.

15 “Jangan membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena
mereka melacurkan diri mereka dengan menyembah berhala. Jika kalian
berteman dengan mereka, maka mereka akan mengundang kalian un-
tuk ikut makan daging dari binatang yang mereka kurbankan kepada
berhala. 16 Lalu kalian akan mengambil anak-anak perempuan mereka
sebagai istri bagi anak laki-laki kalian. Dan ketika anak perempuanmereka
melacurkandiri, yaitu dengandenganmenyembahpatung berhala,mereka
akan mempengaruhi anak laki-laki kalian sehingga melakukan hal yang
sama. 17 Janganlah membuat patung berhala dari logam untuk kalian
sembah.

TUHANmengingatkan tentang berbagai peraturan
18 “Peringatilah hari raya Roti Tidak Beragi. Setiap tahun pada waktu

yang sudah Aku tentukan dan perintahkan, kalian harus makan roti tidak
beragi selama tujuh hari. Perayaan ini dilakukan pada bulan Abib, untuk
mengingat bahwa pada bulan itulah kalian keluar dari Mesir.

19 “Semua anak laki-laki yang sulung adalah milik-Ku. Begitu juga semua
ternak jantan yang pertama lahir, baik sapi, kambing, maupun domba.
20Tetapi kamubisamenebusanakkeledai jantanyangpertama lahirdengan
mempersembahkan kepada-Ku seekor anak domba atau kambing. Kalau
kamu tidak menebusnya, kamu harus membunuh keledai itu dengan cara
mematahkan lehernya. Tetapi kamu memang harus menebus setiap anak
laki-laki yang sulung.

“Ketika menghadiri ketiga hari perayaan yang diwajibkan, tidak seorang
pun yang boleh datang ke hadapan-Ku tanpamemberi persembahan.

21“Enamhari lamanyakamubekerja, tetapipadahariketujuhkamuharus
beristirahat, bahkan padamasamembajak ataumasamenuai sekalipun.

22 “Peringatilah Hari Raya Panen, untuk merayakan hasil pertama dari
panen gandum, dan Hari Raya Pondok Daun pada akhir musim panen.
23 Tiga kali dalam setahun setiap laki-laki harus datang menghadap Aku,
Penguasa dan Allah Israel, di kemah-Ku.✡ 24 Saat kamu menghadap Aku
pada ketiga perayaan itu, Akumenjamin bahwa tidak akan adamusuh yang
berani merebut tanahmu. Bahkan Aku akan mengusir bangsa-bangsa lain
dari hadapan kalian danmemperluas batas wilayah kalian.

25 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersem-
bahkan roti yang beragi.

“Pada perayaan Paskah, janganlah membiarkan sisa daging kurban itu
sampai pada keesokan paginya. Sisanya harus dibakar habis sebelum fajar.

26 “Bawalah hasil terbaik panen pertamamu ke Kemah-Ku, TUHAN Al-
lahmu.

“Janganmemasak daging anak kambing dengan air susu induknya.”
27KemudianTUHANberkatakepadaMusa, “Tuliskanlah semuaperaturan

itu sebagai pengingat, karena Aku membuat perjanjian denganmu dan
dengan umat Israel, berdasarkan semua kewajiban ini.”

28 Musa berada di atas gunung bersama TUHAN empat puluh hari dan
empat puluhmalam, dan selama itu dia tidakmakan atau punminum. Dan
TUHAN* menuliskan kata-kata perjanjian, yaitu sepuluh perintah Allah,
pada kedua lempengan batu itu.
✡ 34:23 Kel. 23:14-17 * 34:28 TUHAN Secara harfiah, ‘dia’. Seperti NLT, tim penerjemah TSI
berpikir penulis bermaksud TUHAN, bukanMusa sendiri. Bandingkan dengan Kel. 34:1; Ul. 10:2-4.
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29 Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua lem-
pengan batu yang bertuliskan hukum TUHAN itu, dia tidak sadar bahwa
wajahnya bercahaya karena TUHAN sudah berbicara dengannya. 30Ketika
Harun dan umat Israel melihat wajah Musa yang bercahaya, mereka takut
mendekatinya. 31NamunMusamemanggilmerekadanmemintaHarundan
seluruh pemimpin bangsa Israel untuk datang, dan dia berbicara kepada
mereka. 32Lalu semuaumat IsraelmendekatiMusa, dandiamenyampaikan
kepadamereka semuaperintah yang TUHANberikan kepadanya di Gunung
Sinai. 33 Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, dia menutupi wa-
jahnya dengan kain. 34-35Musa tetapmenutupiwajahnya sampai diamasuk
kembali ke Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan TUHAN. Setiap kali
Musamasukkekemah itu, diamelepaskankain itu sampaidiakeluar. Ketika
dia keluar, umat Israel dapat melihat wajahnya masih bercahaya. Lalu
dia segeramenutupi wajahnya danmenyampaikan berbagai pesan TUHAN
kepada umat.

35
Peraturan tentang hari Sabat

1Musamemanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul dan dia berkata
kepada mereka, “Inilah perintah TUHAN yang harus kita lakukan: 2 Kita
akan bekerja selama enam hari dalam seminggu, tetapi kita harus beristi-
rahat penuh pada hari yang ketujuh, karena hari itu adalah hari Sabat, hari
yang kita khususkanbagi TUHAN. Siapapun yang bekerja padahari itu akan
dihukum mati. 3 Kita tidak boleh menyalakan api di dalam tempat tinggal
kita pada hari Sabat.”

Berbagai persembahan diberikan untukmembuat kemah TUHAN
4LaluMusa berkata kepada seluruh umat Israel, “Inilah perintah TUHAN:

5 Kumpulkanlah persembahan bagi TUHAN yang akan digunakan untuk
mengerjakan kemah-Nya. Hendaklah setiap orang yang tergerak hatinya
membawa persembahan kepada TUHAN,

yaitu emas, perak, dan perunggu,
6benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu,
kain linen halus,
bulu kambing yang akan dipintal dan ditenunmenjadi kain,
7kulit domba jantan yang diwarnai merah,
kulit yang tidakmeresap air,
kayu akasia,
8minyak zaitun untuk pelita bercabang,
berbagaiwangi-wangian dari getah pohonuntuk dicampur dalampem-
buatanminyak pengurapan dan dupa,

9 permata krisopras dan berbagai permata lainnya, untuk dipasang
pada efod dan penutup dada yang akan dipakai oleh imam besar.

10 “Hendaklah setiap orang yang memiliki keterampilan untuk menger-
jakan hal-hal yang dipesan oleh TUHANdatang. Mari kitamengerjakan hal-
hal ini:

11 Seluruh bagian kemah TUHAN, termasuk kemah dan kain penutup-
nya, pengait-pengait, rangka-rangka, kayu lintang, tiang-tiang dan
dasarnya yang dibuat dari logam,

12Peti perjanjian dengan tongkat pengusungnya, penutup peti, dan tirai
penutup ruangan untuk peti itu,
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13 meja dengan tongkat pengusungnya, segala perlengkapannya, dan
roti sajian,

14 tiang pelita bercabang dengan pelita-pelitanya dan segala perlengka-
pannya, serta minyak untuk pelita itu,

15 mezbah dupa dengan tongkat pengusungnya, minyak pengurapan
dan dupa, serta tirai pintumasuk kemah itu,

16mezbah kurban bakaran dengan rangka bakaran— yang terbuat dari
perunggu, tongkat pengusung mezbah, serta segala perlengkapan
yang lainnya,

bejana pembasuhan dari perunggu serta tumpuannya,
17 tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang hala-
man,

18 pasak-pasak kemah TUHAN dan pagar halamannya, serta segala
talinya,

19 dan segala macam pakaian indah yang dikhususkan bagi Harun
dan anak-anaknya untuk dipakai ketika mereka melayani di Ruang
Kudus.”

20 Lalu seluruh umat Israel meninggalkan Musa. 21 Sesudah itu, setiap
orang yang tergerak hatinya dan terdorong semangatnya berdatangan sam-
bil membawa persembahan bagi TUHAN untuk mengerjakan kemah-Nya,
segala macam perlengkapan yang akan diperlukan dalam penyembahan-
Nya, dan pakaian imam. 22 Baik laki-laki maupun perempuan, semua
orang yang tergerak hatinya datang kepada Musa dengan membawa bros,
anting-anting, cincin, kalung, dan segala macam perhiasan emas lainnya.
Ketika menyerahkan perhiasan kepada Musa, mereka mengangkat tinggi
perhiasan-perhiasan itu sebagai tandabahwamerekamenyumbangbarang
itu bagi TUHAN. 23 Setiap orang yang memiliki bahan yang diperlukan
datangmembawanya,

termasuk benang linenmerah, biru atau ungu,
kain linen halus,
bulu kambing untuk ditenun,
kulit domba jantan yang diwarnai merah,
dan kulit halus yang tidakmeresap air.

24Dan setiap orang yang hendak mempersembahkan perak atau perunggu
membawanya sebagai persembahan kepada TUHAN. Demikian pula setiap
orang yangmempunyai kayu akasia membawanya.

25-26 Setiap perempuan yang terampil memintal membawa hasil pintalan
mereka, berupa benang linenmerah, biru atau ungu. Dan perempuan yang
terampil memintal bulu kambing membawa benang. Ada juga perempuan
yang membawa hasil tenun linen halus. 27 Para pemimpin membawa
permata yang berwarna-warni untuk dipasang pada efod dan penutup
dada. 28Mereka jugamembawaminyak zaitun untuk pelita bercabang, dan
berbagai wangi-wangian dari getah pohon untuk dicampur dalam pembu-
atan minyak pengurapan dan dupa. 29 Baik laki-laki maupun perempuan,
setiap orang Israel yang tergerak hatinya membawa sumbangan sukarela
kepada TUHAN, untuk mendukung pekerjaan yang TUHAN perintahkan
melalui Musa.

Bezalel dan Aholiab
30 Lalu Musa berkata kepada umat Israel, “TUHAN sudah mengangkat

Bezalel anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda, sebagai kepala dalam peker-
jaan besar ini. 31 TUHAN sudah memenuhi Bezalel dengan Roh-Nya dan



Keluaran 35:32 150 Keluaran 36:10-13

memberinya kebijaksanaan, kepandaian, dan kemampuan dalam segala
bidang pekerjaannya,

32yaitu pembuatan rancangan dari emas, perak, dan perunggu,
33pemotongan dan pemasangan batu permata,
pemahatan kayu,
serta segala macam kerajinan lainnya.

34Dan TUHAN sudah mengangkat Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan,
sebagai wakil Bezalel dalam pekerjaan besar ini. TUHAN sudah memam-
pukan kedua bapak ini untuk mengajarkan keahlian mereka kepada orang
lain. 35 TUHAN sudah memberikan keahlian khusus kepada para pengra-
jin, termasuk sebagai pemahat, perancang, dan penenun yang bisa meng-
hasilkan gambar dalam kain linen halus dengan menggunakan benang
merah, biru dan ungu. Mereka ahli dalam segala macam pekerjaan dan
karya seni.”

36
1KataMusa, “TUHANsudahmemberikankemampuandankebijaksanaan

kepada Bezalel, Aholiab, dan para pengrajin ahli lainnya, untukmelakukan
semua pekerjaan dalam pembuatan kemah TUHAN dan perlengkapannya.
Mereka harus mengerjakannya sesuai dengan yang sudah TUHAN perin-
tahkan.”

2MakaMusamemanggil Bezalel danAholiab, serta setiap pengrajin, yaitu
orang-orang yang diberi keahlian khusus oleh TUHAN, dan yang hatinya
tergerak untuk melakukan pekerjaan itu. 3 Mereka menerima dari Musa
seluruh sumbangan yang diberikan oleh umat Israel untuk mengerjakan
kemah TUHAN. Tetapi meskipun bahan-bahan sudah cukup, setiap pagi
umat Israelmasih terusmembawa sumbangan bahan kepadaMusa. 4Maka
semuapengrajinmeninggalkanpekerjaanmerekadandatangkepadaMusa.
5Mereka berkata, “Umat sudah menyumbang lebih banyak dari yang dibu-
tuhkan untukmenyelesaikan segala sesuatu yang TUHAN pesan.”

6 Maka Musa mengumumkan ke seluruh perkemahan, “Bahan-bahan
yang dibutuhkan sudah cukup! Mulai sekarang siapa pun, laki-laki atau
perempuan, jangan membawa sumbangan lagi untuk pekerjaan membuat
kemah TUHAN.” Maka mereka berhenti menyumbang bahan, 7 karena
semua bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan kemah TUHAN sudah
cukup, bahkan lebih dari cukup.

Proses pengerjaan kemah TUHAN
Atap✡

8 Para ahli tenun membuat sepuluh helai kain untuk lapisan atap kemah
yang paling bawah. Semua kain itumerupakan karya seni yang indah, yang
ditenun dengan gambar makhluk bersayap dari benang linen berwarna
merah, biru dan ungu. 9 Setiap lembar kain berukuran yang sama, yaitu
panjang 13 meter dan lebar 1,8 meter. 10-13Kesepuluh helai kain itu disam-
bungkanmenjadi dua rangkaian yangmasing-masing lima helai. Setiap sisi
panjang mempunyai lima puluh lubang kait yang dibuat dari tali biru, dan
setiap helai disambungkan kepada helai berikut dengan lima puluh pengait
yang dibuat dari emas. Jadi ketika lima kain disambungkan sepanjang sisi
panjangnya, rangkaian itumenjadi satu dengan panjang 13meter dan lebar
9meter.
✡ 36:7 Kel. 26:1-14
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14Untuk atap lapisan yang kedua, para ahli tenun juga menenun sebelas
lembar kain dari bulu kambing. 15-18 Setiap lembar kain berukuran yang
sama, yaitu panjang 14 meter dan lebar 1 meter 80 sentimeter. Setiap sisi
panjang mempunyai lima puluh lubang kait, yang disambungkan kepada
helai lain dengan lima puluh pengait perunggu. Kesebelas helai itu disam-
bungkan menjadi dua rankaian, satu rangkaian dari lima lembar kain, dan
satu dari enam lembar kain.

19Sebagai lapisanatapketiga,merekamembuat penutupdari kulit domba
jantan yang diwarnai merah. Dan sebagai lapisan yang paling atas, mereka
membuat penutup dari kulit yang tidakmenyerap air.

Rangka-rangka untukmenopang atap kemah TUHAN✡
20-22Para pengrajin juga membuat rangka-rangka dari kayu akasia untuk

menopang atap kemah TUHAN. Semua rangka dibuat dengan cara yang
sama. Setiap rangkaberukuran tinggi 4,6meter dan lebar 69 sentimeter, dan
mempunyai dua pasak yang menjulur dari bawah. 23-26Mereka membuat
dua puluh rangka untuk sisi selatan kemah, dan dua puluh untuk sisi utara.
Setiap pasak dari keempat puluh rangka itu dimasukkan ke dalam delapan
puluh dasar penahan yang dibuat dari perak cetakan. 27-28 Untuk bagian
belakang kemah, di sisi barat, mereka membuat delapan rangka, dengan
dua yang dibuat khusus untuk kedua sudut belakang kemah. 29 Kedua
rangka khusus itumenyatukan sudut kiri dan kanan, dari bawah sampai ke
atas, dan tersambung di ujung atas dengan gelang pemegang yang terbuat
dari emas. 30Kedelapan rangka untuk sisi belakang Kemah-Ku dipasang di
atas enam belas dasar penahan yang dibuat dari perak cetakan, dua dasar
untuk setiap rangka.

31 Mereka juga membuat kayu-kayu lintang dari kayu akasia dan
memasangnya melintasi rangka-rangka itu, lima kayu lintang untuk sisi
utara kemah TUHAN, 32 lima untuk sisi selatan, dan lima lagi untuk bagian
belakang kemah, yang menghadap bagian barat. 33 Kayu lintang yang di
tengah dipasang pada setengah tinggi rangka-rangka dan melintang dari
ujung yang satu sampai ke ujung lainnya. 34Merekamelapisi rangka-rangka
dan kayu-kayu lintang tersebut dengan emas, dan membuat gelang-gelang
emas yang dipasang kepada setiap rangka untuk memegang setiap kayu
lintang itu.

Kedua ruangan dalam kemah TUHAN✡
35 Untuk memisahkan bagian dalam kemah TUHAN, mereka menenun

tirai dengan pola indah, berupa malaikat-malaikat penjaga, dari benang
merah, biru dan ungu. 36 Tirai ini digantungkan dengan pengait-pengait
emas pada empat tiang kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Tiang-tiang
kayu itu berdiri di atas dasar yang dicetak dari perak.

37 Mereka juga menenun tirai dengan pola indah untuk pintu kemah
TUHAN, dari benang merah, biru dan ungu. 38 Tirai ini digantungkan
dengan pengait-pengait emas pada lima tiang kayu akasia. Kelima tiang
ini mempunyai dekorasi di ujung atas dan gelang besar sebagai tempat
memasang pengait, dan semuanya dilapisi dengan emas. Tiang-tiang ini
berdiri di atas lima dasar dari perunggu cetakan.

37
Pembuatan peti perjanjian✡

✡ 36:19 Kel. 26:15-29 ✡ 36:34 Kel. 26:31-37 ✡ 37: Kel. 25:10-22
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1Bezalel membuat peti perjanjian dari kayu akasia. Panjangnya 115 sen-
timeter, lebarnya 69 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 2Dia melapisi
bagian luar dan dalam peti itu dengan emas murni, dan membuat bingkai
emas mengelilingi peti itu di bagian atas. 3Dia juga mencetak empat buah
gelang emas danmemasang pada keempat kaki peti itu, dengan dua gelang
padakedua sisi panjang. 4Diamembuat kedua tongkat pengusungdari kayu
akasia, melapisinya dengan emas, 5 dan memasukkannya ke dalam gelang-
gelang di kedua sisi peti.

6 Lalu Bezalel membuat penutup peti, yaitu Takhta Pendamaian, dari
emas murni dengan panjang 115 sentimeter dan lebar 69 sentimeter. 7Dia
menempa emas untuk membuat dua bentuk makhluk penjaga, yang dia
memasang kepada kedua ujung penutup peti itu, 8 satu bentuk makhluk
pada setiap ujung. Kedua makhluk bersayap itu merupakan satu bagian
dengan penutup peti itu. 9Keduamakhluk bersayap itu saling berhadapan,
dengan pandanganmengarah ke penutup peti, danmembentangkan sayap-
sayapnya ke atas sehinggamenaungi penutup peti itu.

Pembuatanmeja untuk roti sajian bagi TUHAN✡
10 Bezalel membuat sebuah meja dari kayu akasia. Panjangnya 92 sen-

timeter, lebarnya 46 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 11Dia melapisi
meja itu dengan emas murni dan membuat bingkai emas di sekelilingnya.
12Dia membuat pinggiran mengelilinginya selebar 8 sentimeter, dan mem-
buat bingkai emas pada pinggiran itu. 13 Lalu dia mencetak empat gelang
emas dan memasangnya pada keempat sudut kaki meja. 14 Gelang-gelang
itu dipasang dekat dengan bingkai sebagai tempat memasang dua tongkat
pengusung. 15 Kedua tongkat itu dibuatnya dari kayu akasia dan dilapisi
dengan emas. 16 Dia juga membuat perkakas dari emas murni untuk
diletakkan di atas meja, yaitu piring-piring dan sendok-sendok untuk dupa,
dan kendi-kendi danmangkuk-mangkuk untukmenuangkan persembahan
air anggur.

Pembuatan tiang pelita✡
17 Bezalel membuat tiang pelita bercabang dari emas murni. Dia men-

empa sebongkah emasmurni untukmembentuk bagian-bagian tiang pelita,
termasuk kaki, batang, cabang-cabangnya, dan ketujuh pelita yang berupa
bunga. 18 Tiang pelita itu memiliki enam cabang, tiga cabang pada sisi
kirinya dan tiga cabang pada kanan. 19 Setiap cabang memiliki tiga hiasan
yangberbentuksepertibungabadam, lengkapdengankelopakdanmahkota
bunganya. 20 Tiang utama pelita itu sendiri memiliki empat hiasan yang
berbentuk seperti bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkota
bunganya. 21 Juga ada sebuah hiasan berbentuk kuncup bunga badam di
bawah setiapmasingmasing pasangan cabang yang keluar dari tiangutama
pelita. 22 Semua bagian tiang pelita ini, termasuk cabang-cabangnya, dan
hiasan-hiasannya berbentuk bunga, ditempa dari satu cetakan emasmurni.

23 Bezalel juga membuat ketujuh tempat pelitanya, penjepitnya, dan
nampan-nampan dari emas murni. 24Dia membuat tiang pelita bercabang
itu dan semua perkakasnya dari 34 kilogram emasmurni.

Pembuatanmezbah dupa✡
25 Bezalel membuat mezbah dupa dari kayu akasia berbentuk persegi.

Panjangnya 46 sentimeter pada setiap sisinya, dan tingginya 92 sentimeter.
✡ 37:9 Kel. 25:23-30 ✡ 37:16 Kel. 25:31-39 ✡ 37:24 Kel. 30:1-10
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Tanduk-tanduknya dipahat dari satu potongan kayu dengan mezbah itu.
26 Dia melapisi dengan emas murni semua bagian mezbah: bagian atas,
keempat sisi, dan tanduk-tanduk. Dan membuat bingkai emas di sekelil-
ingnya. 27 Dia juga membuat dua buah gelang emas dan memasangnya di
bawahbingkai itu, padakeduasisi yangberseberangan, untukmemasukkan
tongkat pengusung. 28 Dia membuat tongkat-tongkat pengusung itu dari
kayu akasia danmelapisinya dengan emas.

29 Lalu dia membuat minyak pengurapan✡ dan dupa,✡ dengan cara pem-
buatan seperti yang dilakukan ahli pembuat parfum dan pencampur dupa.
Minyak pengurapan dan dupa ini senantiasa harus diperlakukan sebagai
barang yang kudus.

38
Pembuatanmezbah kurban bakaran✡

1Bezalel bersama para pengrajin membuat mezbah kurban bakaran dari
kayuakasia. Mezbah ituberbentukpersegi denganpanjangkeempat sisinya
2 meter 30 sentimeter dan tingginya 1 meter 40 sentimeter. 2 Mereka
membuat empat tanduk pada keempat sudut mezbah sehingga menyatu
denganmezbah. Kemudianmerekamelapisi seluruhmezbah itudenganpe-
runggu. 3Mereka jugamembuat perkakas untukmezbah itu dari perunggu,
yaitu tempat-tempat abu, sekop-sekop, bejana-bejana, pengait daging, dan
kuali-kuali untuk mengangkut bara. 4 Mereka membuat alas tebal yang
berlubang-lubang dari perunggu untuk menahan kayu bakar di tengah
mezbah. Alas itu dipasang di posisi setengah tinggi mezbah. 5 Mereka
mencetak empat gelang dari perunggu dan memasangnya pada keempat
sudut luar mezbah, sebagai lubang untuk memasukkan dua tongkat pen-
gusung. 6 Tongkat-tongkat pengusung itu dibuat dari kayu akasia dan
dilapisi dengan perunggu. 7 Ketika mezbah perlu diusung, kedua tongkat
itu dapat dimasukkan ke dalam keempat gelang itu. Mezbah itu berbentuk
seperti kotak kosong yang terbuka.

Pembuatan bejana pembasuhan✡
8 Bezalel bersama para pengerja juga membuat sebuah bejana pemba-

suhan beserta tumpuannya dari perunggu. Perunggu untuk membuat
bejana itu berasal dari cermin-cermin perunggu yang disumbangkan oleh
para perempuan yang melayani orang-orang yang datang ke pintu masuk
Kemah Pertemuan.

Pembuatan pagar keliling halaman kemah TUHAN✡
9-11 Di bawah pimpinan Bezalel, para pengrajin menenun tirai-tirai kain

linen untuk pagar halaman kemah TUHAN. Rangkaian tirai untuk sisi se-
latan dan utara masing-masing sepanjang 46 meter. Sebagai tempat untuk
menggantung tirai-tirai itu, merekamembuat dua puluh tiang dan 20 dasar
perunggu. Setiap tiang dilengkapi dengan gelang perak besar di ujung atas
sebagai tempatmemasangpengait perak. 12Di sebelahbarat, rangkaian tirai
sepanjang 23 meter, dan digantungkan pada sepuluh tiang yang berdiri di
atas sepuluh dasar. Ujung atas setiap tiang memiliki gelang perak besar,
sebagai tempat memasang pengait perak. 13Di sebelah timur, di mana ada
pintu gerbang, lebar halaman juga 23meter.

14-15 Pintu gerbang halaman itu diapit oleh dua rangkaian tirai, masing-
masing sepanjang 6 meter 90 senti, dan digantungkan pada tiga tiang yang
✡ 37:29 Kel. 30:22-33 ✡ 37:29 Kel. 30:34-38 ✡ 38: Kel. 27:1-8 ✡ 38:7 Kel. 30:17-21 ✡ 38:8
Kel. 27:9-19
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berdiri di atas tiga dasar. 16 Mereka menenun tirai-tirai linen berkualitas
tinggi untuk memagari halaman. 17 Semua dasar untuk tiang terbuat dari
perunggu, sedangkan semua gelang penyambung dan pengait-pengaitnya
dari perak. Ujung atas setiap tiang di halaman dilapisi dengan perak.

18Di tengah sisi timur, tirai pintu gerbang ditenundenganpola yang indah
dari benang linen merah, biru, dan ungu. Panjang tirai 9 meter 20 senti,
dan tingginya 2 meter 30 senti. Tingginya sama dengan semua tirai yang
mengelilingi halaman. 19 Tirai pintu gerbang itu digantung pada empat
tiang yang berdiri di atas empat dasar perunggu. Ujung atas setiap tiang
ini dilapisi dengan perak, danmemiliki gelang penyambung sebagai tempat
memasang pengait-pengait tirai. Gelang-gelang dan semua pengait dibuat
dari perak.

20 Semua pasak kemah TUHAN dan halamannya dibuat dari perunggu.

Logam yang digunakan untukmengerjakan kemah TUHAN
21 Semua jenis dan total berat logam yang digunakan dalam pembuatan

halamandankemahTUHAN, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan
peti perjanjian disimpan, dicatat oleh para sekretaris dari suku Lewi.
Mereka mencatat semua ini atas perintah Musa, di bawah pengawasan
Itamar, anak Harun. 22 Bezalel, anak Uri, cucu Hur, dari suku Yehuda,
memimpin para pengrajin supaya segala sesuatu dikerjakan persis seperti
TUHAN perintahkan kepada Musa. 23 Bezalel dibantu oleh Aholiab anak
Ahisamak, dari suku Dan, seorang yang ahli mengukir, merancang, dan
menenun dengan benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu.

24 Semua emas yang disumbangkan oleh umat Israel untuk mengerjakan
kemah TUHAN berjumlah 1.000 kilogram. Ini ditimbang sesuai dengan
ukuran berat resmi yang tersimpan di kemah TUHAN.

25Seluruhperakyangdisumbangkanolehumat Israel saat sensus berjum-
lah 3.420 kilogram. Ini ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi yang
tersimpan di kemah TUHAN. 26 Semua laki-laki yang berumur dua puluh
tahun ke atas dihitung dalam sensus itu dan masing-masing membayar
6 gram perak. Itu juga ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi
tersebut. Jumlah orang yang terdaftar adalah 603.550 orang. 27 Perak
sebanyak 3.400 kilogram digunakan untuk membuat seratus buah dasar
dengancaradicetak. Sembilanpuluhenamdasardigunakansebagai tempat
mendirikan rangka-rangka kemah TUHAN, dan empat digunakan untuk
tempat mendirikan empat tiang yang memegang tirai pemisah Ruang Ma-
hakudus. Satu dasarmembutuhkan sekitar 34 kilogram perak. 28Sisa perak
sejumlah 20 kilogram digunakan untuk membuat gelang-gelang penyam-
bung untuk tiang-tiang, pengait-pengaitnya, dan untuk melapisi ujung atas
tiang.

29 Perunggu yang disumbangkan oleh umat Israel seluruhnya berjumlah
2.400 kilogram. 30Perunggu itu dipakai untuk

mencetak dasar untuk tiang-tiang gerbangmasuk kemah TUHAN,
melapisi kayu dalam kotakmezbah kurban bakaran,
mencetak alas tebal yangmenahan kayu bakar,
membuat semua perkakas mezbah,
31 mencetak dasar untuk semua tiang di sekeliling pagar halaman
kemah TUHAN dan di gerbang halaman,

danmencetak seluruh pasak untuk kemah itu dan pagar halamannya.
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39
Membuat pakaian para imam✡

1SesuaidenganperintahTUHANkepadaMusa, Bezalel danparapengrajin
juga membuat pakaian khusus untuk Harun. Pakaian itu harus dianggap
kudus dan dipakai saat melayani TUHAN di kemah-Nya. Semua pakaian itu
dibuatdengancaramenenunpola indahdaribenangmerah, biru, danungu.

Membuat efod✡
2 Mereka menenun efod dari benang linen berwarna merah, biru, dan

ungu, dihiasi juga dengan benang emas. 3 Mereka membuat benang dari
emas yang ditempa menjadi lempengan-lempengan yang sangat tipis, dan
mengiris-irisnya sehinggamenjadi seperti benang. Kemudian benang emas
itu digunakan untuk menghiasi pola yang mereka tenun dengan benang
linen berwarnamerah, biru, dan ungu.

4Efod itu terdiri dari duabagian, yaitubagiandepandanbagianbelakang.
Keduabagian ini disambungkandenganduapenutupbahu. 5Sesuai dengan
perintah TUHANkepadaMusa, ikat pinggang yang tersambungdengan efod
terbuat dari bahan yang sama dengan efod, yaitu kain linen halus yang
ditenun oleh pengrajin ahli menggunakan benang linen berwarna merah,
biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang emas.

6Merekamenghiasi kedua penutup bahu dengan dua batu permata, yang
dipasang pada dua bingkai emas, satu di bahu kiri dan satu di kanan.
Mereka mengukir nama-nama suku Israel pada kedua batu permata itu
dengan cara seperti yang biasa dilakukan oleh ahli permata saat men-
gukir meterai. 7 Kemudian, sesuai dengan perintah TUHAN kepada Musa,
mereka memasang kedua batu permata yang sudah dibingkai itu pada
kedua penutup bahu efod. Hal itu dilakukan sebagai tanda pengingat di
hadapan TUHAN bahwa Harunmewakili seluruh umat Israel.

Membuat penutup dada✡
8 Dia juga membuat penutup dada yang ditenun dari benang linen

berwarnamerah, biru, danungu, dan dihiasi dengan benang emas,menjadi
karya seni yang serupa dengan efod. 9 Penutup dada itu dilipat dua untuk
membuat kantong persegi empat, dengan panjang dan lebar 22 sentimeter.
10 Mereka memasang empat baris batu permata pada penutup dada itu.
Baris pertama terdiri dari batu permata merah, bening, dan hijau tua.*
11 Pada baris kedua terdiri dari batu permata hijau campur biru, biru tua,
danbening. 12Padabarisketiga terdiri daribatupermatabiru, putihcampur
cokelat, dan ungu. 13Dan baris keempat terdiri dari batu permata bening,
merah, dan hijau campur merah. Setiap batu permata ini dipasang dengan
emas. 14 Dua belas batu permata itu melambangkan kedua belas anak
Yakub, yang kemudian menjadi dua belas suku Israel. Setiap batu permata
itu diukir, seperti ukiran capmeterai, masing-masing satu nama suku Israel.

15-18 “Pada bagian atas penutup dada, mereka membuat penahan berupa
dua rantai dari emasmurni yang dijalin seperti tali, beserta dua cicin emas.
Sebuah cincin dijahit pada pojok kiri atas penutup dada, dan sebuah cincin
lagi dijahit pada pojok kanan atas, supaya mengikat penutup dada dengan
rantai itu kepada kedua bingkai di penutup bahu efod. 19-21Untukmenahan
penutup dada itu dari bawah, mereka membuat empat cincin emas lagi.
Satu cincin dijahit kepada pojok kiri bawah penutup dada, dan satu lagi
✡ 39: Kel. 28:1-5 ✡ 39:1 Kel. 28:6-14 ✡ 39:7 Kel. 28:6-14 * 39:10 batu-batu permata Untuk
nama setiap batu permata, lihat catatan di Kel. 28:17.



Keluaran 39:22 156 Keluaran 39:38

kepada pojok kanan bawah, di bagian dalam yang berdekatan dengan efod.
Dua cincin emas lagi dijahit kepada bagian depan efod, di sebelah kiri dan
kanan, dan di tengah di antara bagian bawah kedua penutup bahu dan
sambungan jahitan ikat pinggang. Kedua cincin di kiri dan kedua yang
di kanan disambungkan dengan tali biru, agar penutup dada tidak hanya
bergantung dari atas saja ketika Harun membungkuk. Mereka melakukan
semua ini sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

Membuat jubah biru✡
22 Para pengrajin membuat jubah yang akan dipakai Harun di bawah

efod dengan cara menenun benang berwarna biru, 23 dengan kerah yang
tebal, agar jubah tidak mudah robek. 24-26 Sekeliling ujung bawah jubah
ditenun dengan hiasan-hiasan berbentuk seperti buah delima, dari benang
warna merah, biru, dan ungu. Dan lonceng-lonceng emas dipasang secara
berselang-seling dengan hiasan-hiasan itu. Harun wajib memakai jubah
setiap kali dia melayani TUHAN, sesuai yang sudah TUHAN perintahkan
kepadaMusa.

Berbagai pakaian lain✡
27-28Untuk anak-anak Harun para pengrajin membuat baju panjang, ikat

kepala, celana dalam. Semuanya dibuat dengan cara menenun benang
linen. Hanya Harun yang mendapat serban, sedangkan anak-anaknya
memakai ikat kepala. 29 Ikat pinggang untuk anak-anakHarun juga ditenun
dengan polah indah dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu,
sesuai perintah TUHAN kepadaMusa.

Medali dan serban✡
30 Sebagai tanda kekudusan pelayanan Harun, mereka membuat medali

dari emas murni untuk serbannya. Di permukaannya mereka mengukir,
“KudusbagiTUHAN”. Itudilakukandengancarasepertipengrajinmengukir
cap meterai. 31 Medali itu diikatkan pada serban Harun dengan menggu-
nakan tali berwarna biru, sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

Musamemeriksa seluruh perlengkapan untuk kemah TUHAN
32Demikianlah mereka menyelesaikan semua tugas untuk mengerjakan

kemah TUHAN. Orang Israel melakukan semuanya sesuai dengan perintah
TUHANkepadaMusa. 33Lalumerekamenunjukkansemua itukepadaMusa,
yaitu

kemah dengan segala perlengkapannya, pengait-pengait, rangka-
rangka, kayu-kayu lintang, tiang-tiang dan dasarnya,

34 penutup kemah yang terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai
merah, dan penutup paling atas dari kulit yang tidak menyerap air,
tirai yangmenutupi RuangMahakudus,

35 Peti perjanjian dengan tongkat pengusungnya, penutup peti yang
disebut Takhta Pendamainan,

36meja dan segala peralatannya, roti sajian,
37 tiangpelitabercabang, pelita-pelitanya, semuaperlengkapannya, dan
minyak untukmenyalakan pelita,

38mezbah dupa dari emas, minyak pengurapan, dupa,
tirai pintumasuk kemah TUHAN,

✡ 39:19-21 Kel. 28:31-35 ✡ 39:24-26 Kel. 28:39-43 ✡ 39:29 Kel. 28:36-38
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39 mezbah kurban bakaran yang dilapisi dengan perunggu, alas tebal
perunggu, tongkat-tongkat pengusungmezbah, dan segalaperlengka-
panmezbah,

bejana pembasuhan dan tumpuannya,
40 tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang hala-
man,

segala tali pemasang dan pasak-pasaknya,
serta segala perlengkapan lain untuk Kemah TUHAN.
41 Mereka juga membuat pakaian untuk para imam ketika mereka
melayani di kemah-Nya, yaitu pakaian yang menunjukkan bahwa
Harun dan anak-anaknya melaksanakan pelayanan kudus bagi
TUHAN.

42 Demikianlah umat Israel melakukan segala pekerjaan sesuai dengan
perintah TUHAN kepadaMusa. 43Musamemeriksa hasil pekerjaanmereka
dan merasa senang karena mereka sudah melakukan semuanya sesuai
dengan perintah TUHAN. Lalu Musa meminta TUHAN untuk memberkati
mereka.

40
Musa diperintahkan untukmendirikan kemah TUHAN

1Lalu TUHAN berkata kepadaMusa, 2 “Pada hari pertama bulan pertama,
dirikanlah Kemah-Ku, yang melambangkan kehadiran-Ku di antara umat-
Ku.* 3 Tempatkanlah peti perjanjian† di dalamnya, di Ruang Mahakudus.
Lalu pasanglah tirai pemisah antara Ruang Mahakudus dengan Ruang
Kudus. 4 Tempatkanlah meja roti sajian di dalam kemah itu dan aturlah
semua perlengkapannya. Bawalah juga tiang pelita yang bercabang tujuh
dan nyalakanlah sumbu-sumbu pelitanya.

5 “Letakkan mezbah emas untuk membakar dupa di depan peti per-
janjian, dan pasanglah tirai di pintu masuk kemah-Ku. 6 Tempatkanlah
mezbah kurban bakaran di bagian halaman yang di dekat pintu kemah-
Ku. 7 Tempatkanlah bejana pembasuhan di antara kemah-Ku dan mezbah
itu, dan isilah dengan air. 8Dirikanlah pagar di sekeliling halaman-Ku, dan
pasanglah tirai di pintu gerbang halaman.

9 “Lalu gunakanlah minyak pengurapan✡ yang sudah dikuduskan bagi-
Ku, dan urapilah kemah-Ku dan semua perlengkapan di dalamnya, su-
paya semuanya dikuduskan demi pelayanan bagi Aku. 10 Urapilah juga
mezbah kurban bakaran dan semua perlengkapannya, supaya semuanya—
dan secara khusus mezbah— akan dikuduskan demi pelayanan bagi-Ku.
11Urapilah juga bejana pembasuhan dan tumpuannya agar menjadi kudus
bagi-Ku.

12“Kemudian ajaklahHarundananak-anaknyamendekat ke pintumasuk
kemah-Ku dan basuhlah mereka dengan air. 13 Sesudah itu, kenakanlah
pada Harun pakaian yang sudah dibuat khusus bagi dia untuk melayani di
hadapan-Ku. Lalu urapilah dia, agar dia dikhususkan untuk melayani-Ku
* 40:2 melambangkan … Secara harfiah, ‘Kemah Pertemuan’. Sebutan ‘Kemah Pertemuan’ mengin-
gatkan kemah yang dulu didirikan di luar perkemahan sebagai tempat bertemudengan TUHAN. (Kel.
33:7-11) Tetapi kemah TUHAN yang didirikan dalam pasal ini berfungsi sebagai pusat penyembahan
untuk seluruh umat Israel. Hanya imam-imam dan orang-orang dari suku Lewi boleh masuk kemah
ini, tetapi ada kalanya umat Israel dari suku lain bisamasuk halaman kemah untukmembawa suatu
persembahan. Kemah TUHAN tidak seperti gereja zaman sekarang, di mana umat Tuhan berkumpul
untukberibadahbersama. † 40:3 peti perjanjianDi dalampeti perjanjian itu tersimpan lempengan
batu yang di atasnya tertulis kesepuluh perintah Allah. ✡ 40:9 Kel. 30:22-33
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sebagai imam. 14Kemudian ajaklah anak-anakHarunmaju dankenakanlah
pada mereka baju panjang yang sudah disiapkan. 15 Urapilah mereka
seperti kamu mengurapi bapak mereka, agar mereka juga dapat melayani-
Ku sebagai imam. Dengan pengurapan itu, mereka dan keturunan mereka
dikhususkan untuk senantiasa melayani Aku sebagai imam.”

Musamendirikan kemah TUHAN
16 Musa melaksanakan semuanya itu sesuai dengan perintah TUHAN

kepadanya. 17 Maka kemah TUHAN didirikan pada hari pertama, bulan
pertama dalam tahun kedua sesudahmerekameninggalkanMesir. 18Musa,
dibantu oleh beberapa orang dari suku Lewi,‡ mendirikan kemah itu den-
gan meletakan dasar-dasarnya, memasang rangka-rangka dan kayu-kayu
lintangnya, kemudian mendirikan tiang-tiangnya. 19 Lalu mereka mem-
bentangkan semua lapisan atap di atas rangka-rangka itu, sesuai dengan
perintah TUHAN kepadanya.

20 Musa mengambil kedua lempengan batu— yang di atasnya tertulis
sepuluh perintah Allah— dan memasukkannya ke dalam peti perjanjian.
Kemudian dia memasang tongkat pengusung pada peti itu dan meletakkan
penutup peti, yaitu Takhta Pendamaian, di atasnya. 21 Lalu dia membawa
peti itu ke dalam Ruang Mahakudus di kemah TUHAN dan memasang tirai
pemisah antara Ruang Kudus dan Ruang Mahakudus, agar peti itu tidak
terlihat dari luar, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

22 Kemudian Musa menempatkan meja roti sajian di dalam kemah
TUHAN,di sisi utaradibagian luar tiraipemisah, 23danmenyusunroti sajian
di atas meja itu, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

24Kemudian Musa menempatkan tiang pelita di dalam kemah TUHAN di
sisi selatan, berhadapan dengan meja itu. 25 Dia juga menyalakan pelita-
pelita di hadapan TUHAN, sesuai dengan perintah-Nya kepadanya. 26 Lalu
Musa meletakkan mezbah dupa di depan tirai di dalam kemah itu, 27 dan
membakar dupa di sana, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

28 Sesudah itu, Musa— dengan bantuan beberapa orang dari suku Lewi—
memasang tirai pada pintu masuk kemah TUHAN. 29 Mereka juga mele-
takkan mezbah kurban bakaran di depan pintu masuk kemah itu. Lalu
Musa mempersembahkan kurban bakaran dan persembahan gandum-
ganduman, sesuai perintah TUHAN kepadanya.

30 Dan Musa menyuruh beberapa orang untuk meletakkan bejana pem-
basuhan di antara kemah dan mezbah, dan mengisinya dengan air. 31 Air
itu disiapkan supayaMusa, Harun, dan anak-anak Harun dapat membasuh
tangan dan kaki mereka di sana. 32Mereka diwajibkan membasuh tangan
dan kaki setiap kali mereka masuk ke dalam kemah itu atau mendekat ke
mezbah, sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

33 Kemudian mereka mendirikan pagar halaman di sekeliling kemah itu
serta mezbah, dan memasang tirai pada pintu gerbang halaman. Dengan
demikian, semua pekerjaan untukmendirikan kemah TUHAN telah selesai.

Kemuliaan TUHANmemenuhi kemah-Nya
34-35Kemudian awan kemuliaan TUHANmenutup danmemenuhi kemah

TUHAN.Musa tidakbisamasuk selamakemuliaanTUHANmasihmemenuhi
kemah itu.
‡ 40:18 dibantu … Walaupun teks bahasa Ibrani mengatakan ‘Musa mendirikan …’, tidak mungkin
Musamelakukan segala pekerjaan berat dalam pasal ini sendiri. Karena tugasmemindahkan kemah
TUHAN diberikan kepada suku Lewi di Bilangan 4, kemungkinan mereka diminta untuk membantu
Musa.
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36 Sepanjang perjalanan umat Israel, setiap kali awan itu naik dari atas
kemah TUHAN, umat Israel akan melanjutkan perjalanan mereka. 37Akan
tetapi selama awan itu tidak naik dari kemah, maka mereka tetap tinggal
di tempat itu. Demikianlah yang terjadi seterusnya. 38 Awan TUHAN
berdiam di atas kemah itu pada siang hari danmenjadi berapi padamalam
hari, sehingga awan itu dapat terlihat setiap saat oleh semua umat Israel
sepanjang perjalananmereka.
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Rut
Elimelekhmemindahkan keluarganya ke negeriMoab

1-2 Pada zaman para hakim memerintah Israel, bencana kelaparan me-
landa seluruh daerah itu. Lalu seorang laki-laki bernama Elimelek berpin-
dah dari kampung halamannya— yaitu Betlehem di wilayah Yehuda, ke
salah satu daerah di negeri Moab, bersama dengan istrinya dan kedua anak
laki-laki mereka. Istrinya bernama Naomi. Kedua anak mereka bernama
Mahlon dan Kilyon. Mereka berasal dari suku Efrata yang tinggal di desa
Betlehemdiwilayah Yehuda. Mereka berencanamenetap sementarawaktu
di negeri Moab.

3 Kemudian Elimelek meninggal dunia, meninggalkan Naomi dan kedua
anak laki-lakinya. 4 Lalu kedua anaknya menikah dengan dua perempuan
yang berasal dari Moab. Nama kedua perempuan ini adalah Orpa dan
Rut. Tetapi kurang lebih sepuluh tahun kemudian, 5 Mahlon dan Kilyon
meninggal dunia. Akhirnya Naomi ditinggal seorang diri.

Naomi dan Rut pulang
6 Ketika Naomi masih berada di Moab, dia mendengar berita bahwa

TUHANsudahmemberkati Israel—yaituumatpilihan-NyadidaerahYehuda
dengan hasil panen yang baik. Maka Naomi putuskan untukmeninggalkan
daerah perbukitan Moab dan kembali ke negerinya. Kedua menantunya
juga memutuskan untuk pergi bersama ibu mertua mereka. 7 Dalam per-
jalanan dari tempat tinggal mereka selama ini di Moab ke desa Naomi di
daerahYehuda, 8Naomiberkata kepadakeduamenantunya, “Kamuberdua,
pulanglah ke rumah ibumu masing-masing! Kiranya TUHAN membalas
kebaikanmu kepadaku dan kepada kedua anakku ketika mereka masih
hidup sebagai suamimu! 9 Dan semoga Tuhan memberkatimu untuk bisa
menjalani kembali hidup tenterambersamasuamibaru.” Laludiamencium
keduamenantunya, danmereka bertiga mulai menangis danmeratap.

10 Orpa dan Rut berkata, “Tidak! Kami akan ikut bersamamu kembali
kepada keluargamu.”

11 Tetapi Naomi menjawab, “Mengapa kamu mau pulang bersamaku?
Tidakmungkin akumelahirkan lagi dua anak laki-laki untukmenggantikan
suamimu yang sudah meninggal! 12-13 Pulanglah ke rumah orang tuamu
masing-masing, karena aku sudah terlalu tua untuk menikah lagi dan
melahirkan dua anak laki-laki untuk menggantikan suamimu. Percuma
saja kalau kamu berdua mengharapkanku untuk melahirkan pengganti
suamimu! Sekalipun malam ini aku menikah dengan suami baru, tidak
mungkin akumelahirkan lagi! Lebih baik keluargamumencari suami baru
daripada kamu tetap menderita bersamaku dalam keadaan yang sangat
sulit dan pahit, karena ternyata TUHAN sudahmeninggalkan aku!”

14Mereka pun menangis lagi dengan meratap, lalu Orpa mencium mer-
tuanya, minta pamit, dan berangkat. Sedangkan Rut tetap memeluk ibu
mertuanya itu. 15 Kata Naomi kepadanya, “Lihatlah, kakak iparmu sudah
pulangkepadakeluarganyadanakankembalimenyembahberhala-berhala
mereka. Kamu pun harus melakukan hal yang sama.”

16Tetapi jawab Rut,
“Janganlahmenyuruhku untukmeninggalkanmu.

Kemana Ibu pergi, aku pun pergi;
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Dimana Ibu tinggal, di situ pun aku akan tinggal.
Bangsamumenjadi bangsaku
dan Allah-mumenjadi Allah-ku.

17Dan dimana Ibumeninggal, di situ pun aku akanmeninggal dan dikubur.
Aku memohon kepada TUHAN untuk menghukumku kalau aku tidak
menepati janjiku ini!

Hanya kematian yang akanmemisahkan kita berdua!”
18Karena Naomimelihat bahwa Rut tetap bertekad tidakmaumengubah

keputusan untuk ikut bersamanya, maka dia berhenti menyuruhnya untuk
pergi.

19 Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka
tiba di Betlehem, seluruh penduduk menjadi gempar. Perempuan-
perempuan bertanya “Benarkah dia ini Naomi?!”

20Naomimenjawabmereka “Janganmemanggil saya Naomi, tetapi pang-
gilah sayaPahit,* sebabYangMahakuasa sudahmembuat hidup saya sangat
pahit.” 21 Ketika saya pergi dari tempat ini, saya puas dengan apa yang
saya miliki. Tetapi sekarang Tuhan membawa saya pulang dengan tangan
kosong. Jadi untuk apa kalian menyapa saya dengan nama saya yang
pertama itu?— karena TUHANYangMahakuasa sendiri sudahmenimpakan
kesengsaraan kepada saya† danmembuat hidup saya sangat pahit!”

22 Demikianlah kisah kepulangan Naomi dari negeri Moab bersama Rut
menantunya yang berasal dari Moab. Mereka tiba di Betlehem pada awal
musim panen jelai.‡

2
Rut bekerja di ladangmilik Boas

1Di Betlehem ada seorang yang kaya dan berpengaruh, namanya adalah
Boas. Dia memiliki hubungan keluarga dengan Elimelek, suami Naomi.

2Pada suatu hari, Rut—perempuanMoab itu, berkata kepadaNaomi, “Ibu,
karena sekarang sedang musim panen, bolehkah aku pergi ke salah satu
ladang untuk meminta izin memungut bulir-bulir jelai yang tercecer dan
diperbolehkan pemilik ladang untuk diambil?✡ Kemungkinan besar ada
seseorang yang berbaik hati yang akan mengizinkan aku untuk memungut
jelai.”
JawabNaomi, “Baik, pergilah anakku.” 3Lalu Ruth pergimemungut bulir-

bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai. Dengan tidak sengaja, ternyata
Rut sedang bekerja pada ladang milik Boas— anggota keluarga Elimelek
tersebut.

4 Saat Rut sedang berada di ladang, tibalah Boas dari Betlehem dan
menyapa orang-orang yang sedang memanen di ladangnya, katanya,
“TUHANmenyertai kalian!”
Lalumerekamembalas, “TUHANmenyertaimu juga!”
5 Kemudian bertanyalah Boas kepada mandor yang mengawasi orang-

orang tersebut, “Siapakah perempuan muda di sana dan siapakah keluar-
ganya?”

* 1:20 Naomi … Pahit Nama Naomi artinya ‘bahagia’ atau ‘menyenangkan’. Untuk nama ‘Pahit’,
secara harfiah Naomi berkata ‘Mara’. Selain arti ‘pahit’, dalam bahasa Ibrani ‘mara’ juga dapat
diterjemahkan ‘menyedihkan’. † 1:21 sudah menimpakan kesengsaraan … Kata-kata ini bisa juga
diterjemahkan “sudah bersaksimelawan saya.” ‡ 1:22 jelai Jelai dapat dibandingkan dengan padi.
Batangnya tinggi seperti batang padi dan biji-bizinya bertumbuh dalam bulir. Biji jelai kecil, bulat,
dan berwarna coklat tua. Jelai sering dipakai sebagai makanan ternak. Jelai juga digiling menjadi
tepung kasar, dan dibakar menjadi roti kasar. ✡ 2:2 Im. 23:22
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6Mandor itu menjawab, “Dialah perempuan muda asal Moab yang kem-
bali dengan Naomi. 7 Tadi pagi dia minta izin untuk mengumpulkan bulir-
bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai. Dia datang sangat pagi, bekerja
keras, dan hanya beristirahat sejenak di pondok.”

8 Boas menghampiri Rut dan berkata, “Dengarlah anakku. Tetaplah di
sini bersama kami untuk memungut bulir jelai. Tidak perlu kamu bekerja
di ladang milik orang lain. Tetaplah berada dekat pekerja perempuan
yang bekerja di ladangku. 9 Perhatikan bagian mana yang sedang mereka
kerjakan, lalu ikutilah mereka. Aku sudah memperingatkan para pekerja
laki-laki supaya tidak mengganggu kamu. Karena itu bila kamu haus ,
silakan ambil air minum di tempat penyimpanan yang sudahmereka isi.”

10 Bersujudlah Rut di hadapan Boas sambil berkata, “Saya tidak layak
untuk menerima semua kebaikan dan belas kasihan Tuan. Saya hanyalah
orang asing.”

11 Jawab Boas, “Anakku, aku sudah mengetahui semua yang sudah kamu
perbuat untuk ibu mertuamu sejak kematian suamimu. Bahkan kamu
meninggalkankeduaorangtuamudan tanahkelahiranmuuntukmenetapdi
sini sebagai orang asing. 12Karena kemurahan hatimu itu, kiranya TUHAN
membalas segala kerja kerasmu. Semoga TUHAN Allah Israel memberka-
timu, karena kamu sudah datang berlindung kepada-Nya.”*

13 Jawab Rut, “Saya berharap tetap menyenangkan hati Tuan! Walaupun
saya bukan salah seorang pekerja di sini, Tuan sudah membesarkan hati
saya denganmenunjukkan belas kasihan.”

14 Pada waktu makan siang, Boas memanggil Rut, “Kemarilah! Silakan
ambil sendiri makanan ini. Dan kamu dapat celupkan rotimu ke dalam
saus ini.” Maka duduklah Rut dengan para pekerja dan Boas memberikan
kepadanya jelai yang sudah dipanggang. Rut makan sampai kenyang, dan
masih ada kelebihanmakanan.

15 Saat Rut mulai bekerja lagi, Boas memerintahkan para pekerjanya,
“Biarkanlah diamemungut bulir-bulir jelai dari antara tumpukan jelai yang
sudah terikat itu. 16 Bahkan bantulah dia dengan sengaja menjatuhkan
bulir-bulir supaya dengan mudah dia dapat mengambilnya. Janganlah
melarang ataupunmenghentikannya!”

17 Rut bekerja sepanjang hari mengumpulkan jelai, dan ketika mengirik†
hasil jelai itu, dia mendapatkan satu keranjang penuh— kurang lebih dua
puluh dua liter.‡ 18 Dia membawa pulang hasil irikan jelai dan mem-
perlihatkan hasilnya kepada ibu mertuanya. Rut juga memberikan jelai
panggang kelebihan dari makan siangnya.

19 “Dari mana saja kamu mengumpulkan jelai sebanyak ini?” tanya
Naomi. “Kamu bekerja di mana? Kiranya Tuhan memberkati dia yang
memperhatikan kamu!”
Rutkemudianmenceritakanapayangdiaalami,mengenaipemilik ladang

di mana dia bekerja. Dia berkata kepada ibumertuanya, “Pemilik ladang di
mana aku bekerja seharian adalah Boas.”

* 2:12 berlindung … Secara harfiah, “datang (berlindung) di bawah sayap-Nya.” Perkataan Boas ini
menggambarkanTuhan seperti indukburungyangmelindungi anaknyadi bawah sayapnya. † 2:17
mengirik Bulir dan biji jelai dipukul dengan batang kayu yang ringan untukmemisahkan biji-bijinya
dari sekam. ‡ 2:17 dua puluh dua liter Secara harfiah, “kurang lebih satu ephah.”
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20 Dan Naomi berkata kepada Rut, “Kiranya TUHAN memberkati Boas!
Karena ternyataBoas§ tetap setia kepadakita yanghidup, dan juga terhadap
suami kita yang sudah meninggal. Dia adalah salah satu kerabat dekat—
salah satu penanggung jawab keluarga kita.”

21LaluRut*berkata, “Boas jugaberkata supayaakukembaliuntukbekerja
dengan para pekerjanya selamamusim panen.”

22 “Baiklah!” kata Naomi. “Lakukanlah apa yang sudah dia katakan,
anakku. Bekerjalah dengan pekerja perempuan Boas selamamusim panen.
Kamu bisa saja diganggu orang bila kamu bekerja pada ladang milik orang
lain.”

23 Demikianlah, Rut tetap bekerja dengan para pekerja perempuan di
ladangmilik Boas sampai musim panen jelai berakhir. Sesudahmusim jelai
berakhir, Rut melanjutkan pekerjaannya dengan para pekerja Boas untuk
mengumpulkan bulir gandum yang tercecer selamamusim panen gandum.
Dan dia tetap tinggal bersama ibumertuanya.

3
Rut di Tempat Pengirikan

1Pada suatu hari Naomi berkata kepada Rut, “Anakku, sudah tiba saatnya
sayamencari seorang suami bagimu, supaya ada yangmengurusimu. 2Boas
adalah kerabat dekat kita, dan selama ini dia sangat berbaik hati ter-
hadapmu dengan memperbolehkanmu bekerja bersama para pekerjanya
perempuan. Malam ini dia akan mengawasi para pekerja yang menampi
jelai di tempat pengirikan.* 3 Sekarang, mandilah, pakai baju luar yang
terbaik, dan pakailah minyak wangi. Kemudian pergilah ke tempat pen-
girikan. Namun jangan biarkan Boas melihatmu selagi dia masih makan
danminumdenganorang lain. 4Perhatikanlahdimanadiaberbaringuntuk
tidur. Lalu dekatilah dan angkatlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah
di situ. Nanti dia akan beritahukan apa yang harus kamu lakukan.”

5 Rut menjawab, “Akan saya lakukan semua yang sudah Ibu katakan.”
6LaluRut pergi ke tempat pengirikandanmelakukan semuayangdikatakan
ibumertuanya.

7 Sesudah Boas kenyang dengan makanan dan minuman serta merasa
gembira, dia berbaring di ujung timbunan jelai. Sesudah itu Rut diam-diam
mendatangi Boas, mengangkat selimut dari kakinya, dan membaringkan
diri. 8 Pada waktu tengah malam, Boas terbangun dan terkejut menda-
patkan seorang perempuan sedang berbaring di dekat kakinya! 9 Boas
bertanya, “Siapakah engkau?”
Jawab Rut “Saya Rut, pelayanmu yang sederhana! Peliharalah saya,†

karena Tuan adalah penanggung jawab keluarga suami saya.”

§ 2:20 Boas Kata berkat yang diucapkan Naomi ini juga dapat diterjemahkan, “Semoga dia (Boas)
diberkati oleh Tuhan, yang tetap setia …” Kurang jelas dalam bahasa Ibrani kalau Naomi bermaksud
Boas atau Tuhan yang setia kepada mereka. * 2:21 Rut Secara harfiah, “Rut perempuan Moab.”
* 3:2 menampi jelai di tempat pengirikan Tangkai-tangkai bersama bulir-bulir diirikmenggunakan
tenaga sapi sehingga bizinya terlepas dari sekam dan jeraminya terpotong kecil-kecil. Lalu seluruh
hasil irikan ditampi untuk memisahkan biji-bizinya. Itu berarti bahwa dengan menggunakan garpu
penampi, hasil pengirikan dilempar-lemparkan ke udara agar ditiup angin. Angin menerbangkan
sekam dan potongan jerami, dan biji-biji jatuh kembali ke bawah untuk dikumpulkan. † 3:9
Peliharalah sayaSecaraharfiahRutmenggunakankiasan, “bentangkanlahujung jubahmudi atasku.”
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10 Jawab Boas, “Kiranya Tuhan senantiasa memberkatimu, anakku! Den-
gan datang kepadaku seperti ini, kamu benar-benar menunjukkan kese-
tiaan terhadap keluarga suamimu, lebih daripada apa yang sebelumnya
kamu tunjukkan kepada mertuamu, Naomi. Kamu sebenarnya sudah bisa
mencari seorang pemuda sebagai calon suami— baik yang kaya atau yang
miskin. Tetapi kamumemilih aku. 11Sekarang jangan kamu kuatir, anakku.
Aku akan melakukan apa yang harus dilakukan, karena semua orang di
desa ini tahu bahwa kamu adalah perempuan yang menjaga kehormatan
keluarga. 12Memang benar, aku salah satu dari penanggung jawab keluarga
suamimu, tetapi selain aku, masih ada seorang yang memiliki hubungan
yang lebih dekat dengan suamimu. 13Tunggulah di sini sampai subuh. Lalu
besok pagi jika orang itu bersedia bertanggung jawab atas hidupmu, biarlah
dia mengambil tanggung jawab itu. Jika tidak— demi TUHAN yang hidup,
aku akan bertanggung jawab! Tunggulah di sini sampai pagi.”

14Maka berbaringlah Rut di sana sampai subuh. Tetapi dia bangun ketika
masih gelap agar orang lain tidak melihatnya. Boas berkata kepadanya,
“Jangan sampai diketahui orang lain bahwa ada perempuan yang datang
ke tempat pengirikan.” 15 Kemudian Boas berkata lagi kepadanya, “Ben-
tangkanlah baju luarmu itu dan peganglah supaya dapat diisi dengan jelai.”
Lalu Boas mengambil enam takaran‡ jelai dan menuangkannya pada baju
luar Rut. Kemudian dia mengangkat dan menaruhnya di bahu Rut. Lalu
Rut§ pulang ke rumah.

16 Ketika Rut pulang, mertuanya Naomi bertanya,“Apa yang terjadi,
anakku?”
Rutmenceritakan semuayangdilakukanBoas baginya, 17danRut berkata

lagi, “Boas memberikan kepadaku enam takaran jelai dengan berkata,
‘Kamu tidak boleh pulang dengan tangan kosong kemertuamu!’ ”

18 Lalu Naomi berkata, “Sabarlah anakku, sampai kita mengetahui apa
yang terjadi. Boas akan segeramenyelesaikan hal itu hari ini.”

4
BoasMenikahi Rut

1 Pada pagi itu Boas pergi menuju tempat pertemuan di pintu gerbang
desa. Kemudian lewatlah laki-laki yang Boas ceritakan kepada Rut—
yaitu dia yang memiliki hubungan terdekat kepada suami Rut. Kata Boas
kepadanya, “Saudaraku, mari duduk.” Maka orang itu berbalik dan duduk
bersamanya. 2 Lalu Boas mengumpulkan sepuluh tokoh masyarakat dari
desa itu untuk menjadi saksi. 3 Boas berkata kepada laki-laki itu, “Naomi—
istri dari almarhum Elimelek, kerabat kita, sudah kembali dari Moab dan
ingin menjual sebidang tanah. 4 Di hadapan para saksi ini, saya ingin
menanyakan kesediaan Saudara untuk menebus tanah itu. Jika Saudara
ingin menebus tanah itu, maka lakukanlah sekarang. Kalau tidak, segera
beritahu saya karena setelah Saudara, saya adalah penanggung jawab
berikutnya.”
Lalu laki-laki itu menjawab, “Baiklah, saya akanmenebus tanah itu.”
5 Kemudian Boas berkata kepadanya, “Baiklah, namun Saudara harus

ketahui bahwa selain menebus sebidang tanah dari Naomi, Saudara juga
harus menikahi menantunya— yaitu Rut si perempuan Moab itu. Dengan

‡ 3:15 enam takaranUkurandari takaran tersebut tidak diketahui. § 3:15 Rut Sebagian besar teks
Ibrani menggunakan dia (laki-laki), sedangkan beberapa teks Ibrani, versi Syria dan Latin Vulgata
menggunakan dia (perempuan).
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demikian, ketika Rut melahirkan anak laki-laki pertama, keturunan kelu-
argaElimelek tidakhilangdari antarakitadananak ituakanmewarisi tanah
atas nama almarhumMahlon.”

6 Jawab laki-laki itu, “Jika demikian, saya tidak dapat menebus tanah
tersebut, karena hal ini dapat saja membuat kesulitan tentang ahli waris
untuk tanah yang sudah saya miliki.* Saudara sajalah yang mengambil
tanggung jawab ini, karena saya tidak bisa.” 7 (Merupakan adat istiadat
di Israel pada masa itu, bagi siapa saja yang sepakat untuk mengalihkan
haknya kepada orang lain, maka sebagai tanda kesepakatan tersebut, dia
akan membuka dan menyerahkan salah satu alas kakinya kepada orang
yang bersedia mengambil alih hak tersebut. Hal ini— secara umum, su-
dah mengesahkan suatu kesepakatan.) 8Maka laki-laki itu membuka alas
kakinya dan menyerahkannya kepada Boas sambil mengatakan, “Saudara
sajalah yangmenebus tanah itu.”

9Kemudian Boas berkata kepada para tokohmasyarakat dan juga kepada
semua orang yang sudah berkumpul di tempat itu, “Pada hari ini, kalian
menjadi saksi bahwa saya sudahmenebus tanahNaomidanmengambil alih
tanggung jawab tanah milik Elimelek, Kiliyon, dan Mahlon. 10 Bersamaan
dengan tanah tersebut, saya sudah mendapatkan seorang istri— yaitu Rut,
perempuan Moab, janda dari kerabatku Mahlon. Dengan harapan Rut
akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga
almarhum suaminya dan mewarisi tanah milik keluarganya di tempat
asalnya. Hari ini kalian sudahmenjadi saksi akan hal tersebut.”

11Para tokohmasyarakat dan semua orang yang berada di pintu gerbang
kota menjawab, “Kami adalah saksi! Seperti bangsa Israel yang meru-
pakan keturunan Rahel dan Lea, kiranya TUHAN berkenan memberkati
perempuan yang masuk ke dalam rumahmu! Kiranya Saudara diberkati di
kampung halamanmu Efrata, dan menjadi orang terkemuka di Betlehem.
12Kiranya TUHAN senantiasamemberikanmuketurunan dariwanitamuda
ini seperti nenekmoyang kami Peres, anak Tamar dan Yehuda.”

Keturunan Boas
13 Kemudian Boas mengambil Rut sebagai istrinya. TUHAN memberkati

Rut sehingga dia mengandung, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki.
14 Perempuan-perempuan di kota itu mengatakan kepada Naomi, “Terpuji-
lahTUHAN,yang sudahmemberkati engkaudengankelahiran seoranganak
laki-laki sebagai penerus nama keluargamu! Semoga anak ini dihormati di
seluruh Israel. 15 Engkau sangat beruntung mempunyai menantu seperti
Rut yang sangat mengasihimu, karena dia jauh lebih berharga daripada
tujuh anak laki-laki. Sekarang dia sudah melahirkan seorang cucu bagimu
yang akan membahagiakanmu. Dan ketika kamu sudah tua, dia akan
merawatmu.”

16Naomimengambil cucunya danmenggendongnya dengan penuh kasih
sayang. Dia mengasuhnya seolah-olah anaknya sendiri. 17 Para tetangga
mengatakan, “Akhirnya Naomi memiliki seorang anak laki-laki!” Dan
* 4:6 kesulitan tentang ahli waris … Tidak diketahui sekarang apa sebabnya kerabat itu berkata
bahwa mendapat keturunan dengan Rut akan “membahayakan milik pusakanya.” Alasannya bisa
karena dia tidak kaya seperti Boas dan tidak mampu melunasi hal-hal finansial yang bersangkutan
dengan beli tanah dan menambah istri. Atau, kalau orang ini belum mendapat anak yang pertama
dengan istri lain, seandainya Rut melahirkan sebelum istri yang lainnya, maka anak Rut akan
mendapat hak sebagai anak pertamanya dan mewarisi sebagian besar dari milik orang ini dan juga
mewarisi semua milik Mahlon. Kalau setelah itu istri lain juga melahirkan anak laki-laki bagi dia,
maka anak dari istri itu hanyamewarisi sedikit sebagai pewaris kedua.
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mereka menamainya Obed. Dia menjadi bapak Isai dan kakek dari raja
Daud.

18 Inilah garis keturunan mereka, mulai dari Peres— yaitu nenek moyang
mereka:

Peres,† 19Hesron, Ram, 20Aminadab, Nahson,
21 Salmon, Boas, 22Obed, Isai, dan terakhir, Daud.

† 4:18 garis keturunanDaftar ini diberikan tanpapengulangan setiapnama. Jikadiurutkandari atas,
maka nama di bawahnya adalah nama anaknya.
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Ester
Ketidakpatuhan RatuWasti

1 Inilah yang terjadi pada waktu Ahasweros memerintah atas kerajaan
Media Persia. Wilayah kekuasaannya terdiri dari 127 provinsi, yaitu mulai
dari wilayah India sampai ke Etiopia. 2Ahasweros memerintah dari dalam
istananya— yang dikelilingi benteng— di kota Susan. 3 Pada tahun ketiga
dalam masa pemerintahannya, Raja Ahasweros mengadakan pesta besar
untuk semua pembesar dan kaum bangsawan— termasuk para panglima
tentara Media Persia, para pangeran, dan para gubernur. 4 Pesta besar itu
berlangsung selama enam bulan, dan selama pesta itu berlangsung raja
memamerkan kepada para tamu undangan semua kekayaannya— untuk
memperlihatkan betapa besar dan megah serta betapa agung dan mulia
kerajaannya.

5Di akhir bulankeenam, rajamengadakanpesta lagi untuk semuapekerja
di istana, baik orang penting maupun orang biasa. Pesta itu diadakan di
taman istana raja selama satuminggupenuh. 6Tamanyangberadadi dalam
istana tersebut dihiasi kain linen putih yang digantung menyerupai atap.
Beberapa kain yang berwarna ungu juga digantung pada gelang-gelang
yang terbuat dari perak— yaitu gelang-gelang yang sudah dipasangkan di
tiang-tiang yang terbuat dari batu putih yang mahal,*dan diikat meng-
gunakan pita dari kain linen ungu. Tempat duduk para tamu berupa
dipan†— yang terbuat dari emas dan perak, diletakkan di atas lantai yang
permukaannya dihiasi dengan potongan-potongan kecil dari berbagai jenis
batu mulia, kulit mutiara,‡ dan batu putih yangmahal. Semuanya dipasang
dengan sangat rapi.

7-8 Para tamu minum anggur dari berbagai tempat minum mewah yang
dibuat dari emas. Persediaananggurpunmelimpahkarena raja ingin setiap
tamu boleh minum tanpa dibatasi dan tamu juga tidak dipaksa minum bila
tidak mau. Sebab sebelumnya raja sudah memberikan perintah kepada
para pelayan istana, supaya setiap tamu dilayani menurut permintaannya
masing-masing. 9 Pada waktu yang bersamaan, Ratu Wasti juga mengun-
dang para istri pejabat istana untuk berpesta di ruangan yang berbeda di
istana Raja Ahasweros.

10 Pada hari terakhir pesta perayaan tersebut, ketika Raja Ahasweros
sudah minum anggur sampai hatinya gembira dan mabuk, dia memanggil
ketujuh pelayan khusus istana§ — yaitu: Mehuman, Bista, Harbona, Bigta,
Abagta, Setar dan Karkas. 11Rajamemerintahkanmereka untukmembawa
RatuWasti ke hadapannya denganmemakaimahkota kerajaaan. Raja ingin
memamerkan kecantikan istrinya kepada para tamu undangannya, sebab
RatuWasti sangat cantik.

12 Tetapi ketika para pelayan menyampaikan perintah raja kepada Ratu
Wasti, dia menolak untuk datang ke hadapan raja.* Hal ini menyebabkan
* 1:6 batu putih … Nama batu putih itu adalah marmer. † 1:6 Tempat duduk para tamu berupa
dipan yang berbentuk seperti bangku panjang yang rendah agar para tamu dapat makan sambil
berbaring. ‡ 1:6 kulit mutiara Yaitu bagian dalam dari cangkang tiram. § 1:10 pelayan khusus
Secara harfiah, “sida-sida”— yaitu sekelompok pegawai istana yang sudah dikebiri dan menjadi
pengurus hal-hal yang bersangkut paut dengan sang ratu dan para gundik raja. * 1:12 menolak
AdakemungkinanbahwaWasti tidakmaumemamerkankecantikannyakepada sekelompok laki-laki
yang sedangmabuk.
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raja sangatmarah. 13-14Mendengar jawabanRatuWasti, raja langsungmem-
inta nasihat dari ketujuh penasihat tertinggi dalam kerajaannya. Mereka
ini adalah: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Merses, Marsena dan Memukan.
Raja seringmemintanasihatmereka, karenaketujuhpejabat inimerupakan
ahli dalam persoalan hukum dan adat.

15 Raja berkata, “Menurut hukum, tindakan apa yang harus kita ambil
atas RatuWasti? Aku sudahmengutus pelayan-pelayanku kepadanya untuk
menyuruh dia datang kepadaku. Tetapi dia tidak taat pada perintahku.”

16Seorangpenasihat raja bernamaMemukanberkata, “TuankuRaja, Ratu
Wasti tidak hanya melakukan kesalahan kepada Tuanku, tetapi dia juga
melakukan kesalahan kepada semua pejabat— bahkan kepada semua laki-
laki di kerajaanTuanku! 17Semuawanita di seluruhkerajaanakanmenden-
gar apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti, dan mereka akan mengatakan,
‘Raja memerintahkan Ratu Wasti datang kepadanya, tetapi dia menolak.’
Danmereka akanmenggunakan itu sebagai alasan untuk tidak taat kepada
suami mereka masing-masing. 18 Sebelum hari ini berakhir, ketika para
istri mendengar apa yang sudah ratu lakukan, mereka juga akan menolak
untuk harus tunduk kepada suami, dan mereka tidak akan menghormati
suaminya lagi. Sehinggahal itu akanmembuat semua suamimenjadi sangat
marah. 19 Jika berkenan bagi Tuanku Raja, keluarkan suatu surat perintah
bahwa Ratu Wasti tidak dapat menghadap raja lagi, dan surat perintah
itu akan dimasukkan dalam undang-undang Media Persia sehingga tidak
dapat dihapus. Lalu Tuanku Raja menyerahkan kedudukan ratu kepada
perempuan lain yang lebih layak dari dia. 20Dengan demikian, ketika surat
perintah TuankuRaja diumumkan,maka semua istri, baik dari para pejabat
maupunmasyarakat biasa, akanmenghormati danmenaati suamimereka.”

21 Raja dan para pejabat lainnya setuju dengan usulan Memukan itu.
22Maka rajamenyuruh supaya surat perintah itu ditulis dan dikirim kepada
semua provinsi dalam setiap bahasa dan jenis tulisan yang digunakan oleh
penduduk di seluruh daerah kerajaannya. Surat perintah itu menyatakan
bahwa semua suami memiliki kuasa penuh untukmengatur segala sesuatu
di dalam rumah tangganya sendiri, dan bahasa suku suami, harus menjadi
bahasa yang digunakan di dalam keluarga.

2
Estermenjadi ratu

1 Beberapa waktu kemudian, ketika Raja Ahasweros sudah tidak marah
lagi, dia teringat kepada kelakuan Wasti dan tentang keputusannya ten-
tang dia. 2 Maka salah seorang dari pelayan pribadinya berkata, “Se-
baiknya TuankuRajamengutus beberapa petugas kerajaanpergi ke seluruh
wilayah kerajaan, untukmendapatkan gadis-gadis cantik bagi Tuanku Raja.
3 Sesudah mereka mengumpulkan beberapa gadis, hendaklah Tuanku Raja
menunjuk beberapa petugas di setiap provinsi untuk membawa mereka
kesini ke asrama para isteri raja di istana. Maka Hegai— pelayan khusus
Raja, yangbertugas sebagaikepalaasramapara isteri rajaakanbertanggung
jawab atas perawatan kecantikan para gadis itu. 4 Kemudian gadis yang
paling memikat hati Tuanku Raja dapat menjadi pengganti Wasti.” Raja
senang dengan usulan itu, lalu dia berbuat demikian.

5Pada waktu itu ada orang Yahudi bernamaMordekai yang tinggal di ibu
kota Susan dan di bagian kota yang dilingkari oleh benteng. Dia adalah
anak Yair. Dan Yair adalah anak Simei, dan Simei adalah anak Kis dari suku
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Benyamin. 6Bertahun-tahun sebelum cerita ini, Raja Nebukadnezar sudah
menawan dan membawa keluarga Mordekai dari Yerusalem ke Babel—
bersamaan dengan Raja Yoyakin* dari suku Yehuda dan para tawanan
lainnya. 7Mordekai memiliki saudara sepupu bernama Hadasa yang juga
dipanggil Ester. Wajahnya cantik dan tubuhnyamenarik hati. Setelah kedua
orangtuanyameninggal, Mordekai merawat Ester seperti anaknya sendiri.

8 Setelah raja memberi perintah, maka para petugas dari kerajaan pergi
mencari beberapa gadis cantik di seluruh provinsi. Maka petugas yang
sudah ditunjuk dari setiap provinsi tersebut membawa para gadis itu ke
asrama para isteri raja— termasuk Ester. Adapun raja sudah menempatkan
Hegai sebagai penanggung jawab atas mereka. 9 Karena Hegai sangat
senang dengan Ester, maka dia mengutamakan Ester. Dengan segera dia
mengatur semua kebutuhan Ester dari makanan hingga perawatan kecan-
tikan. Dia memerintahkan tujuh gadis pelayan istana raja untuk mengurus
Ester danmenempatkanmereka di kamar-kamar terbaik di asrama.

10 Ester tidak memberitahukan siapa pun bahwa dia adalah seorang
Yahudi, karenaMordekai pernahmengatakankepadanyauntuk tidakmem-
beritahu siapa pun. 11 Setiap hari Mordekai berjalan di depan taman
yang terdekat asrama para isteri raja untuk mencari tahu apa yang terjadi
terhadap Ester, dan sering bertanya kepada orang-orang yang keluarmasuk
dari pintu taman itu tentang dia.

12 Sesuai peraturan, para gadis itu harus menjalani perawatan kecan-
tikan selama satu tahun sebelum dibawa kepada raja. Enam bulan per-
tama, mereka harus menjalani perawatan khusus minyak zaitun dengan
campuran minyak mur yang digosok pada tubuh mereka setiap hari, dan
enam bulan berikutnya mereka menjalani perawatan dengan berbagai ra-
muan rempah-rempah danwangi-wangian yang dioles pada tubuhmereka.
13 Ketika salah seorang gadis ini dipanggil untuk menghadap raja, gadis
itu diperbolehkan untuk mengenakan pakaian dan perhiasan sesuai pil-
ihannya dari asrama. 14 Pada malam hari, seorang gadis akan dibawa
ke ruangan pribadi raja. Keesokan harinya, dia akan dibawa ke bagian
kedua dalam asrama untuk para wanita yang sudah bersetubuh dengan
raja. Seorang pelayan khusus yang bernama Sasgas bertanggung jawab atas
bagian asrama itu. Bila raja menginginkan seorang wanita untuk kembali
lagi, raja akan menyampaikan hal itu kepada Sasgas dengan menyebut
namawanita tersebut.

15-16 Pada tahun ketujuh dalam masa pemerintahan Raja Ahasweros,
tibalah giliran Ester anak Abihail— paman Mordekai, untuk menghadap
raja. Ester diangkat oleh Mordekai sebagai anak. Para pelayan membawa
Ester kepada raja pada bulan Tebet.† Ester mengenakan pakaian dan
perhiasan sesuai saran Hegai, kepala asrama tersebut. Setiap orang yang
melihat Ester menyukainya.

17 Raja lebih menyukai Ester daripada para wanita lain yang mereka
bawa kepadanya. Dia sangat mencintai Ester dan memakaikan mahkota di
kepalanya yang pernah dipakai olehWasti. Raja mengumumkan bahwa Es-
ter akanmenjadi ratumenggantikanWasti. 18Rajamengadakanpesta besar

* 2:6 Yoyakin Secara harfiah, ‘Yekonya’— yaitu nama lain untuk Yoyakin. Seperti beberapa terjema-
han lain, TSI menggunakan nama yang biasa digunakan dalam PL untuk Yoyakin. Hal ini dibuat
supaya pembaca tidak bingung dengan nama lainnya tersebut. † 2:15-16 bulan Tebet Bulan Tebet
adalah bulan kesepuluh dalam kalender Ibrani. Dalam sistem penanggalan sekarang, bulan Tebet
diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Desember sampai dengan pertengahan bulan Januari.



Ester 2:19 170 Ester 3:7

untuk Ester dan mengundang para pembesar dan kaum bangsawan. Raja
dengan murah hati memberi hadiah kepada orang-orang. Dia menetapkan
masaperayaan tersebut sebagaihari rayadi seluruhwilayahkekuasaannya.

19Waktu pun berlalu, dan semua gadis sudah berpindah ke bagian kedua
dalam asrama para isteri raja.‡ Pada saat itu, Mordekai sudah diangkat
menjadi pejabat istana raja. Karena itu, dia sering bertugas di pintu gerbang
istana raja. 20 Ester belum memberitahukan bahwa dia seorang Yahudi
karena dia patuh kepadaMordekai seperti saat Mordekaimasihmengasuh-
nya.

21 Pada suatu hari ketika Mordekai sedang melakukan pekerjaannya di
istana, dua pengawal raja sedang berada di sana. Keduanya bernama
Bigtana dan Teres yang bertugas sebagai pengawal di luar ruangan prib-
adi raja. Mereka menyimpan dendam terhadap raja sehingga berencana
untuk membunuhnya. 22 Rencana mereka diketahui oleh Mordekai, lalu
dia melaporkannya kepada Ratu Ester. Lalu Ratu Ester memberitahukan
kepada Raja bahwaMordekai sudah mendengar rencana pembunuhan itu.
23Raja menyelidiki apa yang dilaporkan Mordekai dan ternyata benar. Jadi
raja memerintahkan kedua orang itu dihukum gantung. Peristiwa tersebut
dicatat dalam buku sejarah di masa pemerintahan Raja Ahasweros.

3
RencanaHaman untukmembunuh orang Yahudi

1 Beberapa waktu kemudian, Raja Ahasweros mengangkat Haman men-
jadi orang kedua di seluruh wilayah kekuasaannya. Haman adalah anak
Hamedata, orang Agag. 2 Raja memerintahkan semua pejabatnya supaya
menunjukkan rasa hormat kepada Haman dengan cara bersujud di hada-
pannya. Semuanya menaati perintah itu kecuali Mordekai yang tidak mau
bersujud pada Haman.

3 Para pejabat lainnya melihat hal ini dan bertanya kepada Mordekai,
“Mengapa kamu tidak taat pada perintah raja?” 4 Mordekai memberi-
tahu mereka karena dia adalah orang Yahudi. Setiap hari, para pejabat
menanyakan hal ini kepada Mordekai, tetapi dia tetap pada pendiriannya
dan tidak mau sujud. Maka mereka melaporkan hal tersebut kepada
Haman, karenamereka ingin tahu tindakan apa yang akan dilakukannya.

5 Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak sujud kepadanya, dia
menjadi sangatmarah. 6Setelahmengetahui bahwaMordekai adalah orang
Yahudi, Hamanmemutuskan untukmembinasakan semua orang Yahudi di
seluruh wilayah kerajaan Raja Ahasweros, karena dia merasa tidak puas
kalau hanyamelenyapkanMordekai saja.

7Maka pada bulan Nisan,* tahun kedua belas dalam pemerintahan Raja
Ahasweros, Haman menyuruh beberapa peramal untuk membuang undi
untukmenentukan kapan hari dan bulan untukmembunuhbangsa Yahudi.

‡ 2:19 berpidah ke bagian kedua … Arti frasa ini dalam teks MT Ibrani cukup sulit ditentukan. TSI
mengikuti NLT. LXX tidak menerjemahkan frasa ini. Secara harfiah teks Ibrani berkata, ‘Ketika para
gadis dikumpulkan (untuk) kedua-kalinya.’ Ada yang menafsirkan bahwa masih ada pengangkatan
gadis tahap kedua sesudah raja memilih Ester sebagai ratu. * 3:7 bulan Nisan Bulan Nisan
adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani. Dalam sistem penanggalan sekarang bulan Nisan
diperkirakan jatuh pada pertengahan bulanMaret sampai dengan pertengahan bulan April.
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Dalambahasa Yahudi, ‘undi’ disebut ‘pur’. Dari hasil undi, maka bulan yang
ditentukan adalah bulan Adar.†

8 Kemudian Haman menghadap raja dan mengatakan kepadanya, “Tu-
ankuRaja, adasekelompokorangyang tinggaldi seluruhwilayahkekuasaan
Tuanku, yang tidak taat kepada perintah Raja, karena mereka memiliki
hukum yang berbeda dengan semua bangsa lain yang ada di wilayah
kekuasaan Tuanku. Hal tersebut merugikan Raja kalau mereka tetap dib-
iarkan hidup. 9Kalau Tuanku tidak keberatan, mohon keluarkan surat per-
intahuntukmembinasakanmereka. DankalauTuankuRajamaumenerima
usulan ini, maka hambamu ini akan memberikan 340.000 kilogram perak
untukmasuk ke dalam kas kerajaan.”

10 Raja setuju lalu melepaskan cincin meterai‡ dari jarinya dan mem-
berikannyakepadaHaman, anakHamedata, orangAgagyangadalahmusuh
bebuyutan bangsa Yahudi. 11 Raja berkata kepada Haman, “Perakmu aku
serahkan kembali kepadamu, dan tentang bangsa Yahudi aku serahkan
kepadamu. Perbuatlah apa yang kau anggap baik terhadapmereka.”

12Maka pada tanggal tiga belas bulan pertama yaitu bulan Nisan, Haman
memanggilparasekretarisnegarauntukmenulis suratkeputusanyangditu-
jukan kepada semuapejabat di seluruhwilayah kekuasaanRajaAhasweros.
Salinan surat tersebut dibuat dalam setiap bahasa dan tulisan yang digu-
nakan semua provinsi. Semua salinan surat itu disahkan atas nama Raja
Ahasweros dan disegel dengan cincin meterai Raja. Sesudah itu dikirim
ke seluruh wilayah kerajaan supaya semua orang mengetahui dan siap
melaksanakan. 13 Isi surat itu adalah perintah bahwa semua orang Yahudi—
baik yang tuamaupun yangmuda, kaum perempuan dan anak-anak, harus
dibunuh dalam satu hari. Hari yang ditentukan adalah hari ketiga belas§
bulan kedua belas— yaitu bulan Adar. Di jelaskan juga dalam surat itu
bahwa harta benda milik orang Yahudi boleh diambil menjadi milik siapa
pun yangmembunuhmereka.

14 Salinan surat itu berlaku sebagai undang-undang yang harus dilak-
sanakan di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasweros, lalu diumumkan
supaya semuaorangmengetahuidansiapmelaksanakanperintahpadahari
yang sudah ditentukan. 15Sesuai perintah raja, para kurir segera berangkat
mengantarkan surat-surat itu ke semua provinsi kerajaan. Perintah itu
diumumkan juga di Susan, ibukota Media Persia. Sementara masyarakat
kota Susan sedang digemparkan oleh berita itu, sang raja danHamanmalah
duduk-duduk danminum anggur.

4

Mordekaimeminta pertolongan Ester

† 3:7 bulan Adar Bulan Adar adalah bulan kedua belas dalam kalender Ibrani. Dalam sistem
penanggalan sekarang diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Februari sampai dengan perten-
gahan bulan Maret. Jadi bulan yang ditentukan untuk membunuh bangsa Yahudi hampir setahun
kemudian. ‡ 3:10 cincin meterai Cincin meterai raja dipakai sebagai cap yang mengesahkan
semua dokumen keputusan raja. § 3:13 hari ketiga belas Hari ketiga belas dalam kalender Ibrani
diperkirakan jatuh pada tanggal 7 Maret.
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1 Ketika Mordekai mengetahui isi surat yang diperintahkan Haman, dia
merobek pakaiannya danmengenakan kain karung* danmenaburkan abu
di atas kepalanya sebagai tanda berduka. Dia berjalan ke kota sambil
meratap. 2Mordekai berhenti di depan pintu gerbang istana, sebab orang
yang memakai kain karung sebagai pakaian dilarang masuk. 3Ketika surat
perintah raja diumumkan di seluruhwilayah kerajaan, orang-orang Yahudi
menunjukkan kesedihanmereka denganmenangis, meratap dan berpuasa.
Sebagai tanda berduka, banyak di antara mereka membentangkan kain
karung ke tanah, menaburkan abu di atasnya, lalu berbaring disitu.

4Ketika para pelayan perempuandanpelayan khusus Ester†datangmem-
beritahukan tentang Mordekai, hati Ester sangat sedih. Ester kemudian
mengirim pakaian kepada Mordekai supaya dia membuka kain karungnya
itu, tetapi Mordekai menolak. 5Maka Ester memanggil Hatah— yang ditu-
gaskan raja secara khusus untuk melayani Ester, dan memerintahkan dia
untuk menemui dan mencari tahu dari Mordekai mengapa dia berduka.
6 Lalu pergilah Hatah menemui Mordekai yang berada di alun-alun yang
letaknya di depan pintu gerbang istana.

7 Mordekai menceritakan semua yang sudah terjadi. Dia juga member-
itahukan mengenai 340.000 kilogram perak yang sudah Haman janjikan
untuk dimasukkan dalam kas kerajaan, apabila raja bersedia memberi
perintah untuk membinasakan semua orang Yahudi. 8 Mordekai juga
memberikan salinan surat perintah raja yang sudah dikeluarkan di Susan—
yang isinya menyatakan bahwa semua orang Yahudi harus dilenyapkan.
MordekaimemintaHatahmenunjukkan sertamenjelaskan surat itu kepada
Ester dan memerintahkannya untuk menghadap dan memohon belas kasi-
han raja atas bangsanya. 9 Maka Hatah kembali kepada Ester dan mela-
porkan semua yang sudah disampaikanMordekai.

10 Kemudian Ester menyuruh Hatah untuk kembali kepada Mordekai
dan menyampaikan pesannya, 11 “Semua pejabat negara serta masyarakat
di seluruh wilayah kerajaan mengetahui peraturan kerajaan yang meny-
atakan siapa saja yang ingin bertemu raja tanpa undangan akan dihukum
mati— kecuali bila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu.
Sedangkan saya sendiri terakhir kali menerima undangan raja lebih dari
sebulan yang lalu.” 12 Maka Hatah kembali menyampaikan pesan Ester
kepadaMordekai.

13 Mordekai memperingatkan Ester melalui Hatah, “Jangan pikir kamu
akan lebih aman dibandingkan seluruh bangsa Yahudi lainnya karena
tinggal di istana! 14 Jika kamu saat ini tinggal diam, maka pertolongan dan
pembebasan orang Yahudi akan datang dari tempat lain dan kamu serta
keluargamu akan dibunuh. Mungkin saja kamu ditempatkan sebagai ratu
di kerajaan ini untukmenyelamatkan bangsa kita!”

15 Kemudian Ester menyampaikan pesannya melalui Hatah kepada
Mordekai, 16 “Kumpulkanlah semua bangsa kita yang ada di Susan untuk
berpuasa yaitu tidak makan atau pun minum selama tiga hari tiga malam.
Saya dan para pelayan perempuan juga akan berpuasa. Setelah itu saya

* 4:1 kain karung Orang Yahudi tidak memiliki pakaian khusus untuk berkabung. Pada masa
itu mereka menggunakan kain karung bekas, dari karung yang biasa dipakai sehari-hari untuk
menyimpan gandum atau jelai. Susunan serat kain karung sangat kasar dan seringkali membuat
kulit gatal. Di samping memakai kain karung sebagai pakaian, kebiasan Yahudi yang lain adalah
membentangkan karung-karung tersebut, menaburkan abu di atasnya, dan berbaing di atas itu.
† 4:4 pelayan khusus Ester Lihat catatan di Est. 1:10.
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akan menghadap raja meski pun melanggar undang-undang. Kalau me-
mang saya harus mati karena itu, biarlah saya mati!” 17 Lalu pergilah
Mordekai danmelaksanakan pesan Ester.

5
Ester mengundang raja Ahasweros dan Haman ke jamuan makan malam

istimewa
1 Pada hari ketiga saat orang Yahudi yang berada di kota Susan sedang

puasa, Ester memakai jubah ratu, lalu masuk dalam aula khusus istana
raja. 2Ketika raja melihat Ester yang sedang berdiri di aula khusus itu, raja
senang dan langsung mengulurkan tongkat emasnya ke arahnya sebagai
tanda bahwa Ester boleh menghadap. Lalu Ester datang mendekat dan
menyentuh ujung tongkatnya.

3 Raja bertanya kepadanya, “Ester, apa yang kamu inginkan? Katakan
padaku, dan aku akan memberikan hal itu kepadamu— bahkan jika kamu
meminta aku untukmemberikan setengah dari kerajaanku!”

4 Jawab Ester, “Tuanku Raja, jika berkenan, datanglah dengan Haman ke
jamuan makan istimewa yang sudah aku siapkan untuk Tuanku berdua
malam ini.”

5 Berkatalah raja kepada hamba-hambanya, “Pergi dan sampaikanlah
kepada Haman supaya segera datang ke jamuan makan malam istimewa
yang sudah dipersiapkan Ester khusus untuk kami berdua!” Lalu raja
dengan Haman datang ke tempat di manamakanan sudah tersedia itu.

6 Sementara mereka sedang minum anggur, berkatalah raja kepada Es-
ter, “Katakanlah apa yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya
kepadamu— bahkan jika kamu meminta aku untuk memberikan setengah
dari kerajaanku!”

7-8 JawabEster, “JikaTuankuRajaberkenandanbersediamemberikanapa
yang aku minta, aku mohon datang lagi besok pada jamuan makan malam
yangakanakusiapkankhususuntukTuankuberdua. Padawaktu itulahaku
akanmemberitahukan apa yang sesungguhnya aku inginkan.”

Haman berencanamembunuhMordekai
9 Hati Haman riang gembira ketika meninggalkan jamuan makan is-

timewa itu. Tetapi saat diamelihatMordekai di gerbang istana tidak berdiri
atau bersujud memberi hormat kepadanya, dia sangat marah. 10 Namun
pada saat itu Haman tidakmenunjukkan bahwa diamarah. Dia pulang saja
ke rumah, lalu memanggil Zeres— istrinya, dan para sahabatnya. 11 Lalu
Hamanmembanggakan diri di hadapanmereka tentang kekayaannya, ten-
tang anak laki-lakinya yang begitu banyak, dan bahwa dia sangat dipuji-
puji di atas semua para pembesar dan semua kaum bangsawan. 12Bahkan
Hamanpunmenambahkan, “Danbukanhanya itu! Ratu Estermengundang
kami berdua saja— aku dan raja, datang ke jamuan makan istimewa yang
dia siapkan malam ini. Dan dia mengundang hanya kami berdua lagi ke
pesta makan yang kedua besok! 13 Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa
bagiku selama aku masih melihat Mordekai— orang Yahudi itu, duduk di
pintu gerbang istana raja!”

14 Setelah itu istri Haman, Zeres dan semua sahabatnya mengusulkan,
“Suruhlah para hamba-hambamu untuk mendirikan tiang gantung set-
inggi kurang lebih dua puluh dua meter untuk menggantung Mordekai.
Kemudian besok pagi minta izin dari raja untuk menggantung Mordekai
di tiang itu. Sesudah itu, dengan hati gembira engkau akan ke jamuan
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makan istimewa bersama raja.” Haman senang dengan ide itu, lalu dia
memerintahkan para hambanya untukmemasang tiang gantung.

6
RajamenghormatiMordekai

1 Pada malam itu, raja tidak bisa tidur. Karena itu dia menyuruh seo-
rang hambanya untuk membawa dan membacakan buku sejarah di masa
pemerintahannya. 2 Lalu hamba itu membacakan tentang Bigtana dan
Teres— pelayan khusus yang menjaga pintu ruang pribadi raja. Dalam
buku sejarah tersebut tertulis bahwa Mordekai sudah mengetahui dan
melaporkan tentang rencanamereka berdua untukmembunuh raja.

3Maka raja bertanyakepadaparahamba itu, “Penghormatanapa yang su-
dah kita berikan kepadaMordekai untukmembalas jasanya karenaperkara
ini?”
Hambanyamenjawab, “Kita belummemberikan apa pun kepada dia.”
4 Lalu raja bertanya, “Apakah ada pejabat di lingkungan istana ini?” Ke-

betulan saat itu, Hamanmemasuki halaman istana untukmemohon supaya
Mordekai digantung pada tiang gantungan yang baru saja dia dirikan.

5 Para hambanya menjawab, “Haman sedang datang, dia ada di halaman
istana.”
Dan raja berkata, “Persilakan dia masuk!” 6 Ketika Haman masuk, raja

bertanya kepadanya, “Ada orang yang hendak kuberi penghormatan besar.
Apa yang sebaiknya aku perbuat kepadanya?”
Pikir Haman, “Siapa lagi yang akan diberi penghormatan begitu besar

oleh raja? Pasti aku!” 7 Jadi Haman menjawab, “Jika ada seseorang
yang Tuanku Raja hendak memberi penghormatan besar, 8 biarlah dibawa
kepadanya pakaian kebesaran yang pernah dipakai oleh Tuanku Raja, dan
kuda yang pernah Tuanku Raja tunggangi— yang dihiasi dengan lambang
kerajaan di kepalanya. 9 Kemudian mintalah seorang pejabat tinggi ker-
ajaan dari golongan bangsawan untuk mengenakan pakaian itu kepada
orang yang hendak Tuanku Raja hormati. Sesudah itu biarlah dia juga
membawa orang itu— dengan menunggangi kuda Tuanku Raja, berjalan
mengelilingi pusat kota. Dan pejabat tinggi kerajaan itu akan berjalan di
depannya sambil berseru-seru, ‘Beginilah cara raja memberi tanda jasa
kepada orang!’ ”

10 Jawab raja kepada Haman, “Bagus! Cepat, ambillah pakaian dan kuda
itudanberikanlah segalapenghormatan itukepadaMordekai, orangYahudi
itu. Perbuatlah seperti yang baru saja engkau katakan, tanpa mengurangi
satu pun. Engkau dapatmenjumpaiMordekai sedang duduk di depan pintu
gerbang istana.”

11SegeraHamanmelakukanapayangdikatakanoleh raja. Diamengambil
pakaian kebesaran itu lalu mengenakannya kepada Mordekai. Sesudah itu
dia membawa Mordekai— yang sedang menunggangi kuda, mengelilingi
pusat kota. Haman berjalan di depan Mordekai sambil berseru-seru,
“Beginilah cara raja memberi tanda jasa kepada orang!” 12 Sesudah itu
Mordekai kembali duduk di pintu gerbang istana, sedangkanHaman segera
pulang sambil menutup wajahnya karenamerasa sangat terhina.

13 Kepada istri dan semua sahabatnya, Haman menceritakan apa yang
sudah dialaminya. Kemudian istrinya dan para sahabatnya yang bijak
berkata, “Kamu mulai kalah kuat dengan Mordekai. Kamu tidak akan
mampu melawannya karena dia orang Yahudi. Dia pasti akan men-
galahkanmu!”
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14 Sementara mereka sedang berbicara, beberapa pelayan khusus raja
datang menjemput Haman untuk segera pergi ke jamuan makan malam
yang sudah dipersiapkan oleh Ester.

7
Haman dihukummati

1 Lalu Raja Ahasweros dan Haman pergi ke jamuan makan istimewa
untuk kedua kalinya yang sudah disiapkan oleh Ratu Ester. 2Ketika mereka
sedang minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ester, “Apa yang kamu
ingin aku lakukan bagimu, Ratu Ester? Beritahukanlah kepadaku, dan
aku akan melakukannya untukmu— bahkan jika kamu meminta kepadaku
untuk setengah dari kerajaanku, aku akanmemberikannya kepadamu!”

3 Jawab Ester, “Ya Tuanku Raja, jika sekiranya berkenan, dan mau
melakukan permintaanku, selamatkanlah aku dan bangsaku! Itulah yang
aku ingin Tuanku Raja lakukan bagiku! 4 Kami ini— aku dan bangsaku,
sudah dijual kepada orang yang ingin menghabisi kami. Seandainya kami
hanya dijual untuk dijadikan budak, aku tidak akan mengatakan apa-apa,
karena hal itu tidak cukup penting untukmengganggu Tuanku Raja.”

5Lalu bertanyalah raja kepadanya, “Siapa yang berani melakukan itu? Di
mana orangnya?”

6Ester menjawab, “Haman yang jahat inilahmusuh kami!”
Mendengar hal itu Haman menjadi sangat takut. 7 Raja sangat marah,

lalu bangkit meninggalkan tempat jamuan dan langsung keluar ke taman
istana. Sementara Haman tinggal untuk memohon kepada Ratu Ester agar
menyelamatkan nyawanya karena dia tahu bahwa dia pasti akan dihukum
mati. 8 Kebetulan saat raja masuk kembali, Haman sedang berlutut di
samping Ester untuk memohon dengan sangat kepadanya. Dengan putus
asa Haman menjatuhkan dirinya ke atas dipan Ester untuk mohon ampun,
tetapi tepat pada saat itu juga raja kembali dari taman istana.
MelihatHaman sudahmenjatuhkandiri seperti itu, raja berteriak, “Seper-

tinya dia ini masuk ke dalam rumahku untuk memperkosa ratu di hada-
panku!” Ketika raja berkata demikian, para pelayan Ester langsung maju
dan menutupi kepala Haman. Hal itu menunjukkan bahwa Haman pasti
segera dihukummati.

9 Kemudian, Harbona— pelayan khusus, berkata kepada raja, “Di dekat
rumahHamanada tianggantung setinggi kurang lebihduapuluhduameter.
Haman sudahmendirikannya untuk menggantung Mordekai di situ— yaitu
orang yang sudahmenyelamatkan nyawa Tuanku Raja!”
Kata raja, “Gantunglah dia pada tiang itu!” 10Demikianlah Haman digan-

tung pada tiang yang sudah didirikannya untuk menggantung Mordekai!
Sesudah itu redalah amarah raja.

8
Rajamengeluarkan keputusan untukmenyelamatkan orang Yahudi

1 Pada hari itu juga, Raja Ahasweros menyerahkan kepada Ratu Ester
semua harta benda milik Haman— musuh besar orang Yahudi. Ester
memberitahukan kepada raja bahwaMordekai adalah saudara sepupunya.
Ketika raja mendengar hal itu, dia menyuruh supaya Mordekai datang un-
tukmenghadapnya. 2KetikaMordekai datangmenghadap, rajamelepaskan
danmemberikan cincin meterai yang sebelumnya sudah diberikan kepada
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Haman, kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai untuk mengurus
semua harta bendamilik Haman.

3 Sesudah itu Ester menghadap raja lagi. Sambil menangis dia bersujud
dan memohon agar raja membatalkan rencana jahat untuk membunuh
semua orang Yahudi yang sudah dibuat oleh Haman. 4 Raja mengulurkan
tongkat emasnya kepada Ester, maka Ester pun bangkit dan berkata, 5 “Bila
Tuanku berkenan dan menganggap benar, dan hamba mendapatkan ke-
murahan hati Tuanku Raja, hamba mohon keluarkanlah surat perintah
untukmencabut danmembatalkan surat perintahHaman— yaitu hukuman
mati bagi semua yang berketurunan Yahudi, di seluruh wilayah kerajaan
Tuanku. 6 Hambamu ini tidak tega melihat seluruh bangsa serta sanak
saudara hamba dibunuh.”

7 Raja Ahasweros menjawab Ratu Ester dan Mordekai, “Karena Haman
sudahberupayauntukmenghabisi seluruhbangsaYahudi, aku sudahmeny-
erahkan kepadamu Ester, semua harta benda milik Haman, dan aku pun
sudah memerintahkan para prajuritku untuk menghukum mati Haman
dengan cara digantung. 8 Maka sekarang tulislah surat untuk menyela-
matkan bangsamu. Cantumkanlah namaku pada surat-surat tersebut, dan
gunakanlah cincin meteraiku untuk mengesahkan surat keputusan terse-
but, karena surat yang sudah dibubuhi nama serta disegel, selamanya tidak
dapat diubah.”

9Maka pada hari itu juga— yaitu pada tanggal 23 bulan Siwa,* Raja me-
manggil para sekretarisnya, dan Mordekai memerintahkan mereka untuk
menulis surat kepada seluruh warga bangsa Yahudi dan kepada semua
pejabat di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasweros— mulai dari India di
wilayah timur hingga ke Etiopia di wilayah barat. Para sekretaris menulis
semua surat-surat dalam bahasa dan tulisan yang digunakan di setiap
wilayah. Mereka pun menulis surat yang ditujukan kepada orang Yahudi
di dalam bahasa Yahudi. 10-11 Surat-surat tersebut ditulis dan disahkan
atas nama Raja Ahasweros, dan disegel dengan cincin raja, untuk dikirim
dengan menggunakan kuda kerajaan yang dapat berlari cepat. Isi surat
tersebut adalah rajamengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk bersatu
dan membela diri. Selain diizinkan untuk membunuh kelompok tentara
atau siapa pun yang menyerang, mereka juga diizinkan untuk mengambil
harta benda serta membunuh kaum perempuan dan anak-anak dari para
penyerang. 12-14 Sesudah itu para kurir segera mengantarkan surat-surat
itu ke seluruh penjuru kerajaan denganmenunggangi kuda milik raja yang
dapat berlari dengan cepat. Salinan surat perintah itu dikeluarkan sebagai
undang-undang dan diumumkandi setiap provinsi untuk diketahui, supaya
orang Yahudi bersiaga untuk melawan musuh-musuh mereka pada hari
ketiga belas bulan Adar,† yaitu hari yang sebelumnya sudah ditetapkan
Haman untuk membunuh orang-orang Yahudi. Salinan surat yang sama
juga dibacakan kepada warga ibukota kerajaan.

15 Mordekai kemudian meninggalkan istana, dengan memakai pakaian
kebesaran pemberian raja berwarna biru putih. Dia juga memakai jubah
ungu yang terbuat dari bahan kain linen yang halus, dan mahkota emas
yang indah sekali. Warga ibukota Susan bersorak-sorai penuh suka cita
ketikamendengarundang-undangbaru itu. 16SemuawargaYahudidi Susan
tidak lagi merasa takut, sebaliknya mereka bergembira dan menunjukkan
* 8:9 tanggal 23 bulan Siwa Tanggal tersebut adalah sesuai dengan kalender Ibrani, dan diperki-
rakan jatuh pada tanggal 25 Juni kalendar Masehi. † 8:12-14 hari ketiga belas bulan Adar Lihat
catatan di Ester 3:7 dan 13.
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rasa bangga mereka. 17Hal serupa juga terjadi di setiap kota dan provinsi.
Orang-orang Yahudi bergembira dan berpesta ketika perundang-undangan
baru tersebut diumumkan. Warga lainnya pun menyatakan diri sebagai
orang Yahudi,‡ karena mereka takut apa yang akan menimpa mereka jika
mereka tidak berbuat demikian.

9
Tindakan orang Yahudi terhadapmusuhnya

1 Perintah raja yang sudah ditetapkan sebelumnya mulai dilaksanakan
pada hari ketiga belas bulan Adar*. Hari tersebut sudah dinantikan
musuh-musuh bangsa Yahudi untukmelenyapkan bangsa itu. Tetapi terny-
ata, bangsa Yahudilah yang mengalahkan musuh-musuh mereka. 2 Di
setiap kota, di seluruh wilayah kerajaan, orang Yahudi bersatu untuk
untuk menyerang musuh-musuh mereka. Dan tidak ada yang mampu
melawan mereka, karena musuh-musuhnya sudah terlebih dahulu ke-
takutan. 3 Semua para pembesar dan para pejabat di seluruh wilayah
kekuasaan raja Ahasweros memilih untuk membantu orang-orang Yahudi
karena takut kepada Mordekai. 4 Mordekai diketahui masyarakat umum
di seluruh wilayah kerajaan karena pengaruhnya dalam istana, dan dia
semakin berkuasa.

5 Pada hari ketiga belas bulan Adar, orang-orang Yahudi melancarkan
serangan dan membunuh musuh-musuh mereka dengan pedang. Mereka
punmelakukan apa yangmereka inginkan terhadapwarga yangmembenci
mereka. 6Di ibukota Susan sajamerekamembunuh 500 orang. 7-9Termasuk
di antaranya sepuluh anak laki-laki Haman yang bernama Pasandata, Dal-
fon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai dan Waizata.
10 Mereka adalah anak-anak Haman, yaitu cucu-cucu Hamedata, musuh
besar bangsa Yahudi. Orang Yahudi membunuh mereka tetapi tidak mer-
ampas harta bendamereka.

11 Pada hari itu juga, ada orang yang melaporkan kepada raja jumlah
orang yang dibunuh orang Yahudi di Susan. 12 Raja berkata kepada Ratu
Ester, “Di Susan saja orang Yahudi sudah membunuh 500 orang termasuk
kesepuluh anak laki-laki Haman! Apalagi di wilayah lain dalam kerajaan,
pasti sudah membunuh lebih banyak orang lagi. Sekarang apa lagi per-
mintaanmu? Akan aku lakukan!”

13 Ester menjawab, “Bila Tuanku Raja berkenan, besok izinkanlah orang
Yahudi untukkembalimelaksanakanapayang sudahmereka lakukandi Su-
san hari ini. Dan perintahkanlah kesepuluh mayat anak Haman digantung
pada tiang penggantungan.”

14 Raja menyetujui permohonan Ester dan orang Yahudi diizinkan mem-
bunuh lebih banyak musuh lagi pada keesokan harinya. Kesepuluh mayat
anak Haman juga digantung. 15 Pada keesokan harinya, pada hari keempat
belas bulan Adar† , orang-orang Yahudi di Susan berkumpul lagi dan mem-
bunuh lebih dari 300 orang musuh, tetapi tidak mengambil harta benda
mereka.

16-17Pada hari ketiga belas bulan Adar di seluruh provinsi lainnya, semua
orang Yahudi juga berkumpul untuk mempertahankan diri, dan mereka
‡ 8:17 menyatakan diri sebagai orang Yahudi Secara harfiah, ‘menjadi (orang) Yahudi’. Kemungki-
nan besar banyak orangmeyamar sebagai orang dengan latar belakang Yahudi. Lihat catatan di NET.
* 9:1 hari ketiga belas bulan Adar Lihat catatan di Ester 3:7 dan 13. † 9:15 hari keempat belas
bulan Adar Hari keempat belas dalam kalender Ibrani diperkirakan jatuh pada tanggal 8 Maret.
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membunuh75.000 orangyangmembencimereka. Mereka tidakmengambil
harta benda orang-orang yang mereka bunuh. Pada keesokan harinya,
mereka pun beristirahat dan mengadakan perayaan. 18 Di ibukota Susan,
orang Yahudi berkumpul dan membunuh musuh mereka pada hari ketiga
belas dan hari keempat belas bulan Adar. Sesudah itu mereka pun beristi-
rahat sekaligus mengadakan perayaan pada hari kelima belas bulan Adar.
19 Itulah sebabnya setiap hari keempat belas bulan Adar, orang Yahudi yang
tinggal di pedesaan sekarang mengadakan perayaan dan saling memberi
makanan untukmemperingati peristiwa kekalahanmusuh-musuhmereka.

20Mordekai mencatat segala sesuatu yang terjadi. Kemudian dia menulis
surat kepada semua orang Yahudi yang tinggal di seluruh kerajaan Raja
Ahasweros. 21-22Dia memerintahkanmereka untuk mengadakan perayaan
setiap tahunnya pada hari keempat belas dan hari kelima belas bulan
Adar. Pada hari-hari itulah orang Yahudi mengalahkan musuh mereka,
sehingga rasa duka berubah menjadi rasa gembira dan bahagia. Mordekai
memerintahkan seluruh bangsa Yahudi untuk mengadakan perayaan den-
gan berpesta dan salingmemberimakanan kepada sesamadan juga kepada
orang-orangmiskin.

23 Orang Yahudi pun meneruskan apa yang sudah diperintahkan
Mordekai. Mereka sepakat untukmengadakan perayaan setiap tahun pada
hari yang sudahditentukan. 24Mereka akanmengenangbagaimanaHaman
anak Hamedata, orang Agag— musuh bebuyutan bangsa Yahudi, sudah
membuang undi yang disebut “pur” untuk menetapkan hari pembantaian
bangsa Yahudi. 25 Pada perayaan tersebut, mereka akan memperingati
bagaimanaEstermembongkar rencanaHamandanmelaporkannyakepada
raja. Juga bagaimana sang raja menggagalkan rencana jahat Haman untuk
membantai bangsa Yahudi, dan sebaliknya Haman dan kesepuluh anaknya
digantung. 26 Itulah sebabnya perayaan untuk memperingati rangkaian
kejadian ini disebut Purim, yang berasal dari kata pur yang artinya ‘diundi’.
Haman sudah membuang undi untuk menentukan hari pembantaian
bangsa Yahudi.
Tetapi oleh karena perubahan yang disebabkan oleh surat resmi tersebut

dan oleh karena penyelesaian semua ancaman terhadap mereka, 27maka
seluruh bangsa Yahudi menetapkan perjanjian secara resmi untuk mer-
ayakan kedua hari itu setiap tahun sesuai dengan apa yang sudah diten-
tukan. 28 Perayaan Purim akan diperingati oleh setiap keluarga orang
Yahudi, di setiap desa, kota dan provinsi. Kebiasaan ini mereka berjanji
untukmeneruskan setiap tahun turun temurun— tanpa berhenti.

29 Lalu atas kewenangan yang sudah diberikan kepadanya sebagai ratu,
Ester‡ bersama dengan Mordekai menulis surat kedua untuk menegaskan
surat yang pertama tersebut mengenai Hari Raya Purim. 30-31 Isi surat
kedua diawali dengan kata-kata salam agar bangsa Yahudi selalu selamat
dan sejahtera. Lalu surat itu memesan supaya tetapmenjalankan perayaan
Purim pada tanggal yang ditetapkan dan sesuai perintah dariMordekai dan
Ratu Ester— termasuk peraturan tentang masa berpuasa dan berkabung.
Salinan surat kedua itu dikirim kepada seluruh bangsa Yahudi yang tinggal
di 127 provinsi kerajaan Ahasweros. 32Demikianlah isi surat perintah Ester
mengenai tata cara perayaan Purim, dan hal itu dicatat secara resmi.

‡ 9:29 Ester Teks bahasa Ibrani mengulangi informasi dari Est. 2:15 bahwa Ester adalah “anak
Abihail.”
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10
1 Raja Ahasweros memberlakukan pembayaran pajak kepada rakyatnya

yang berada di seluruh wilayah kerajaannya dari daerah daratan, pesisir
hingga ke daerah kepulauan. 2Dan semua keberhasilan yang sudah dicapai
Raja Ahasweros karena kehebatannya dan kekuasaannya dicatat dalam
buku sejarah raja-raja Media Persia. Berbagai hal yang dilaksanakan oleh
Mordekai, orang yang sudah diberikan kewenangan oleh raja, juga tercatat
dalam buku tersebut. 3Mordekai, orang Yahudi yang menjadi orang kedua
di bawah Raja Ahasweros, dianggap sebagai orang hebat oleh semua orang
Yahudi. Mereka sangat menghormatinya, karena kesejahteraan dan per-
damaian yang sudah diperjuangkannya bagi seluruh bangsanya.
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Pengkhotbah
Hidup ini penuh dengan kesia-siaan

1Aku, penulis kitab ini,* menjabat sebagai raja dan juga penasihat, yang
mengganti ayahku Daud sebagai raja di Yerusalem.
2Akusebagai penasihatmenegaskan: Segala sesuatudalamhidup ini adalah

sia-sia dan tidak ada artinya!
3Karena semua usaha dan kerja keras kita selama hidup di bumi ini,

tidakmenghasilkan upah yang kekal.
4 Bagaimanapun kita berusaha, tetap tidak menghasilkan perubahan apa

pun.
Setiap hari ada yang lahir dan ada yangmeninggal,
sampai generasi barumengganti generasi lama,
tetapi bumi tetap saja sama.

5 Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, lalu kembali lagi ke
tempat matahari itu terbit.

Dan begitu terus. Setiap hari matahari terbit dan terbenam.
6Angin bertiup dari utara ke selatan, lalu berputar-putar,

dan sambil berputar angin kembali ke tempat angin itu bertiup.
Dan begitu terus. Angin kembali bertiup ke arah yang sama.

7Demikian juga dengan sungai-sungai:
Semua sungai selalu mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh.
Air kembali ke hulu sungai.
Dan begitu terus. Air mengalir lagi ke laut.

8Ya, semua hal ini sangat melelahkan—
sampai tidak ada orang yang bisa mengungkapkan rasa lelah itu.

Mata kita bisa melihat apa saja, tetapi mata tidak pernah merasa puas
melihat.

Begitu juga telinga bisamendengar apa saja, tetapi telinga tidak pernah
merasa puas mendengar.

9 Segala sesuatu yang pernah terjadi akan terjadi lagi,
dan segala sesuatu yang pernah dilakukan akan dilakukan lagi.
Tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini.

10Ada orang yang berkata, “Lihat, hal itu baru terjadi kali ini!”
Tetapi sebenarnya hal semacam itu sudah pernah terjadi
jauh sebelum kita lahir di dunia ini.

11Orang tidak ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu.
Begitu juga, hal-hal yang terjadi sekarang ini tidak akan diingat oleh
orang-orang di masamendatang.

Memiliki kebijaksanaan† ternyata sia-sia
* 1:1 penulis kitab ini Nama penulis tidak disebut dalam kitab ini, tetapi tradisi ribuan tahun
meyakini Salomo menulis kitab ini. Ada ahli yang percaya bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Raja
Salomo tetapi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Karena tidak ada bukti untuk kedua
pendapat itu, maka TSImemilih untukmengikuti tradisi dan terusmenyebut Salomo sebagai penulis
kitab ini. † 1:11 kebijaksanaanDalamkitab ini Raja Salomo fokusdalammenyoroti ‘kebijaksanaan’
yang bisa dicari lewat pengalaman, atau belajar dari seorang guru. Selain kebijaksaan, kita juga
mengenal istilah ‘hikmat’. Hikmat biasanya dianggap sebagai sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah.
Oleh karena itu TSI menggunakan ‘hikmat’ dalam konteks yang hendak menunjukkan bahwa Allah
sebagai sumber dari hikmat itu.
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12Aku, penulis, sebagai raja di Israel yang bertakhta di Yerusalem. 13Aku
sudah berusaha dengan segala kebijaksanaanku untukmenyelidiki tentang
segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Dan yang aku
temukan adalah bahwa Allah membuat manusia hidup bersusah payah.
14 Aku sudah melihat segala sesuatu yang umat manusia hasilkan di bumi
ini, dan ternyata semua itu sia-sia—

sama seperti orang yang berusahamenjaring angin,
15atau seperti menegakkan benang basah,‡
bahkan seperti menghitung benda yangmemang tidak ada.

16Aku berkata kepada diriku sendiri, “Lihat, aku sudah bertambah bijak-
sana, sampai aku lebih bijaksana dari semua raja yang pernahmemerintah
di Yerusalem sebelum aku. Aku sudah memperoleh banyak kebijaksanaan
dan pengetahuan.” 17Kemudian akumemutuskan untukmendalami segala
sesuatu tentang cara hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Tetapi
akhirnya akumenyadari bahwa penyelidikan itu juga sia-sia— sama seperti
orang yang berusahamenjaring angin.
18Karena semakin aku bertambah bijaksana, akumalah semakin kecewa.

Dan semakin aku bertambah pengetahuan, aku malah semakin sen-
gsara.

2
Mencari kesenangan adalah sia-sia

1 Dalam hati aku memutuskan, “Baiklah, aku akan mencari tahu apa
manfaat hidup bersenang-senang dengan cara menikmati semua yang
menyenangkanbagi diriku.” Dan ternyatahidup seperti itu sia-sia. 2Bahkan
bagiku tertawa dan bergembira merupakan hal bodoh dan tidak ada man-
faatnya. 3 Kemudian, karena aku ingin tahu cara hidup yang baik selama
hidup yang singkat di dunia ini, aku sudah mencoba menyenangkan diriku
dengan minum anggur sepuasnya, dan melakukan hal-hal bodoh. Ketika
akumelakukan hal itu, akal sehatku terus membimbing aku dengan bijak.

4-6 Dalam penyelidikanku, aku juga sudah melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang besar: Aku membangun bagiku banyak rumah, membuat
banyak kebun anggur, membuat banyak kebun dan taman yang indah
dengan segala jenis pohonbuah-buahandi dalamnya, danmembuat banyak
kolam untuk mengairi pohon-pohon supaya tumbuh menjadi hutan. 7Aku
jugamempunyai banyak budak laki-laki dan budak perempuan— baik yang
aku beli maupun yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai kawanan
ternak, jauh lebih banyak dibanding siapa pun yang pernah hidup sebelum
aku di Yerusalem. 8Aku juga mengumpulkan emas, perak, dan harta benda
sebagai pajak dari raja-raja dan daerah-daerah yang aku kuasai. Untuk
kesenangan, akumemiliki para penyanyi laki-laki dan perempuan, dan aku
jugamemiliki sangat banyak selir yang cantik.*

9 Maka aku menjadi orang hebat yang melebihi siapa pun yang pernah
hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua hal itu kebijaksanaanku
‡ 1:15 menegakkan benang basah Bahasa Ibrani menggunakan peribahasa yang secara harfiah
berarti ‘Yang sudah bengkok tidak dapat diluruskan’. Untuk menerangkan bahwa ini adalah usaha
yang sia-sia, TSI menggunakan peribahasa: Seperti menegakkan benang basah. * 2:8 sangat
banyak selir yang cantik Frasa terakhir ini dalam bahasa Ibrani sulit ditafsir karena kata yang
dipakai tidak umum. Bisa berarti ‘selir’ dan juga bisa berarti ‘kekayaan’. Tetapi kebanyakan orang
mengartikannya sebagai ‘hasrat seksual’. Karena itu TSI menerjemahkannya sebagai ‘selir yang
cantik’.
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tetap membimbing aku. 10 Apa pun yang aku inginkan, aku pasti menda-
patkannya. Aku menikmati segala kesenangan apa pun. Aku bersukacita
atas semua prestasi yang aku peroleh, karena itulah yang menjadi upah
bagiku. 11 Tetapi ketika aku merenungkan semua hasil dari usaha-usaha
yang aku lakukan itu, dan juga segala jerih lelahku untuk memperolehnya,
aku menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia— sama seperti orang yang
berusaha menjaring angin! Di dunia ini tidak ada untungnya dalam segala
macam usaha tersebut!

Hidup bijaksana dan hidup bebal
12 Selanjutnya dalam penyelidikanku, aku mencoba menilai berba-

gai macam cara hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Sebab
adakah penerus raja yang bisa melakukan ini lebih baik daripada aku?!
13Kesimpulanku adalah bahwa hidup bijaksana selalu lebih baik daripada
hidup dalam kebodohan, bagaikan hidup dalam terang lebih baik daripada
hidup dalamkegelapan. 14Orang yang bijak bisamemilih jalan yang benar,†
sedangkan orang bebal tidak. Tetapi akhirnya akumenyadari bahwa kedu-
anyamenerima nasib yang sama! 15Maka aku berpikir, “Wah, sebagaimana
nasib orang bebal, begitu juga yang akan terjadi kepadaku! Kalau begitu,
tidak adamanfaatnya aku begitu pintar dan bijaksana! Oh, ternyata ini juga
merupakan kesia-siaan!” 16 Karena sebagaimana orang bebal akan mati,
begitu pula orang bijak akan mati! Dua-duanya tidak akan dikenang lama.
Dan di masa yang akan datang, mereka sama sekali dilupakan.

17 Oleh karena itu aku membenci kehidupan, karena segala hal yang
dilakukan di dunia ini menyedihkan dan akhirnya sia-sia— sama seperti
orang yang berusahamenjaring angin.

Segala usaha adalah sia-sia
18Maka aku juga membenci segala hasil dari usaha dan jerih lelahku di

dunia ini, karena semuanya harus aku tinggalkan untuk orang yang akan
menggantikan aku. 19Dan apakah dia itu orang bodoh atau orang bijak, aku
tidak tahu. Tetapi biarpun dia orang bodoh, dia tetap akan berkuasa atas
semua hasil jerih lelahku di dunia ini. Sayang sekali! Ini juga sia-sia! 20Aku
menjadi putus asa karena segala jerih lelah sepanjang hidupku di dunia ini
sia-sia.

21Kalau kita bekerja keras denganmemakai segala kebijaksanaan, penge-
tahuan, dan keahlian kita, tidak adil kalau kita terpaksa meninggalkan
semuanya itu kepada orang yang tidak pernah bekerja apa-apa untuk
mendapatkan semua harta itu! Hal ini merupakan kesia-siaan dan sangat
menyedihkan! 22 Jadi aku bertanya: Apa untungnya kita bekerja keras dan
bersusah-susah sepanjang hidup di dunia ini?! 23 Setiap hari kita merasa
sedih dan tersiksa karena bekerja begitu berat, dan dimalamhari tidak bisa
tidur nyenyak karena gelisah. Semua itu juga sia-sia!

24 Jadi, aku menyimpulkan bahwa jalan terbaik bagi kita adalah
menikmati makanan, minuman, dan pekerjaan serta hasilnya. Namun
aku pun menyadari bahwa hal-hal ini memang diberikan Allah untuk kita
nikmati. 25 Sebab tanpa Dia kita tidak dapat menikmati apa pun— baik
makanan, minuman, atau hal lain yang menyenangkan. 26 Dan kalau kita
menyenangkan hati Allah, tentu saja Dia akan mengaruniakan kepada kita
kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita berbuat
dosa terhadap Allah, Dia akan menghukum kita sehingga kita akan bekerja
† 2:14 bisa memilih … Bahasa Ibrani menggunakan peribahasa yang secara harfiah berarti ‘mem-
punyai mata di kepalanya’.
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keras mengumpulkan harta yang nantinya akan diberikan kepada orang
yang menyenangkan hati-Nya. Ini juga sia-sia— sama seperti orang yang
berusahamenjaring angin!

3
Allah sudahmenentukan segala sesuatu tepat padawaktu-Nya

1 Semua hal di dunia ini berlangsung dalamwaktu yang sudah ditentukan.
Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat.

2Adawaktu untuk dilahirkan, dan ada waktu untukmati.
Adamusimmenanam dan adamusim panen.

3 Ada saat tertentu untuk membunuh, dan ada waktu untuk menyem-
buhkan.

Adawaktunya untukmerobohkan bangunan, dan adawaktunya untuk
membangun yang baru.

4Ada saat tertentu untukmenangis dan ada pula saat untuk tertawa.
Ada waktu berdukacita dan ada waktu bersukacita.

5 Ada waktu untuk membuang batu-batu, dan ada waktu untuk
mengumpulkan batu.

Ada waktu untukmemeluk, dan ada waktu harusmenahan diri supaya
tidakmemeluk.

6 Ada waktu untuk mencari, tetapi juga ada waktu untuk merelakannya
hilang.

Ada waktumenyimpan, dan ada waktu untukmembuangnya.
7 Ada waktu untuk merobek pakaian karena kesedihan,* dan ada waktu

untukmembuat pakaian yang baru.
Ada saat yang tepat untuk diam, dan ada saat yang tepat untuk
berbicara.

8 Ada waktu yang tepat untuk mengasihi, namun ada juga waktu untuk
membenci.

Akanadawaktuuntukberperang, danakanadawaktuuntukberdamai.
9 Sebenarnya, apamanfaat yangmanusia peroleh dari segala kerja keras-

nya? 10Aku sudah melihat bahwa Allah membuat manusia hidup bersusah
payah. 11 Allah sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat
yang sudahditentukan-Nya. Diamemberimanusia keinginanuntukmenge-
tahui masa depan yang kekal, namun tidak seorang pun yang sanggup
memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 12 Akhirnya
aku menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih baik bagi manusia selain
bersukacita atas segala sesuatu yang kita nikmati selama kita hidup. 13 Jadi
menikmatimakanan,minuman, danpekerjaansertahasilnyaadalahberkat
dari Allah. 14Aku menyadari bahwa apa pun yang sudah ditetapkan Allah
adalah kekal untuk selamanya. Tidak ada yang bisa menambah ataupun
menguranginya. Hal ini Allah lakukan agar manusia menghormati-Nya.
15Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi sejak dulu. Dan segala hal yang
akan terjadi, juga sudah terjadi sejak dulu. Allahlah yang menentukan
begitu, supaya apa yang sudah terjadi akan berulang kembali.

Ketidak-adilan selalu ada di dunia ini
16 Aku juga melihat bahwa hal-hal yang terjadi di dunia ini sering tidak

adil. Di mana seharusnya keadilan ditegakkan dan orang-orang hidup
* 3:7 karena kesedihan Biasanya merobek pakaian dilakukan untuk menunjukkan kesedihan yang
sangat mendalam. Tetapi merobek pakaian juga bisa dilakukan karena kemarahan besar atas
seseorang atau bangsa lain yangmenghina Allah Israel.
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benar, di situmalahkejahatandankecurangan sering terjadi. 17Akuberkata
dalam hati: Jadi, karena Allah sudah menetapkan segala macam kejadian,
berarti akan tiba saatnya Allah akan mengadili setiap orang— baik yang
benarmaupun yang jahat. 18Lalu aku berpikir, “Wah, ternyata Allah sedang
mengujimanusia, supayamereka sadar bahwahidup ini tidak berbeda dari
hidup hewan!” 19 Nasib manusia dan hewan sama. Manusia dan hewan
sama-sama punya napas dan pasti akan mati. Manusia tidak memiliki
kelebihan dibandingkan hewan. Hidup ini memang sia-sia! 20Karena pada
akhirnya baik tubuhmanusiamaupun hewan akanmenuju ke tempat yang
sama. Semua makhluk hidup berasal dari tanah dan akan kembali lagi
menjadi tanah.✡ 21Siapakahyang tahubahwa rohmanusia naik ke atas, dan
roh hewan turun ke bumi?! 22 Jadi aku melihat bahwa tidak ada hal yang
lebih baik bagi manusia selain menikmati pekerjaan serta hasilnya. Hanya
ituupahkita. Karenamasing-masingkita tidakmungkin tahuapayangakan
terjadi waktu kita tidak ada lagi di dunia ini.

4
1 Lalu aku perhatikan segala penindasan yang terjadi di dunia ini. Dan

betapa menyedihkan: Orang-orang yang tertindas menangis karena begitu
berkuasanyaparapenindasmereka, dan tidakadayangmenghiburmereka.
2 Jadi menurutku orang-orang yang sudah meninggal lebih beruntung
daripada yang masih hidup. 3 Tetapi, sebenarnya yang lebih beruntung
lagi adalah mereka yang belum ada dan belum melihat berbagai macam
kejahatan yang dilakukan di dunia ini. 4 Aku juga menyaksikan banyak
orang berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan hanya karena
terdorongoleh iri hati kepadaorang lain. Memanghal itu juga sia-sia— sama
seperti orang yang berusahamenjaring angin!
5Orang bebal duduk berpangku tangan—

tidak bekerja danmembiarkan dirinya kelaparan.
6Lebih baik memiliki sedikit harta disertai dengan ketenangan,

daripada banyak harta tetapi bersusah payah
dalam bekerja— seperti orang yang berusahamenjaring angin.
Bekerjasama lebihmenguntungkan

7 Inilah juga contoh kesia-siaan yang meresahkanku dalam dunia ini:
8Ada orang yang hidup sendiri tanpa anak dan saudara. Tanpa hentinya dia
bekerja keras dan tidak pernah puas dengan hartanya. Orang itu berkata
dalamhatinya, “Buat apa aku tidak bersenang-senang dengan sebagian dari
hasil jerih payahku? Waktu aku mati, tidak ada keluarga dekat yang akan
mewarisi semua kekayaanku ini!”
Betapa sia-sia kehidupan itu! Sangat menyedihkan!
9 Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, karena mereka memper-

olehupahyang lebihbaik dari hasil kerja kerasmereka. 10Danapabila salah
satu dari mereka jatuh, maka yang lain bisa menolongnya untuk berdiri.
Tetapi betapa menyedihkan apabila seseorang yang hanya sendirian jatuh,
maka tidak ada yang dapat menolongnya untuk berdiri. 11Kalau dua orang
tidur berdampingan, makamereka bisa salingmenghangatkan. Sebaliknya
sulit merasakan kehangatan kalau hanya seorang diri saja. 12 Umpama
dalamperkelahian, seorangdiri saja akanmudahdikalahkanmusuh. Tetapi
kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu bertahan. Tiga orang akan
✡ 3:20 Kej. 2:7
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lebih kuat lagi— seperti tiga utas tali yang dijalin menjadi satu sulit dipu-
tuskan.

Menjadi raja pun sia-sia
13 Lebih baik seorang pemuda yang miskin sejak lahir tetapi bijak, dari-

pada raja tua yang bebal dan tidak lagi mau menerima nasihat orang lain.
14 Sebab pemuda seperti itu dapat keluar dari kemiskinan dan berhasil—
meskipun dia pernah dipenjarakan. Dia bahkan bisa menjadi raja. 15 Raja
tua itu suatu saat akan digantikan oleh pemuda yang bijak itu, dan semua
orang mendukungnya sebagai raja. 16 Sekalipun raja itu berkuasa atas
begitu banyak orang— sehingga tak terhitung jumlahnya, tetapi generasi di
masa depan tidak akan mengenang atau menghormatinya. Maka menjadi
raja pun juga sia-sia, sama seperti orang yang berusahamenjaring angin!

5
Jangan seperti orang bebal

1 Ketika pergi ke Rumah Allah, dengarkanlah apa yang diajarkan dan
perhatikanlah baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Jangan berbuat
seperti orangbebal, yanghanyamempersembahkankurbankepadaTUHAN
tanpamengetahui apaarti dari persembahan itu sendiri.* Dengandemikian
tanpa sadar mereka melakukan kejahatan. Lebih baik mendengar ajaran
di Rumah Allah, daripada memberikan persembahan seperti orang bebal.
2 Janganlah terbawa emosi sampai terburu-buru bersumpah kepada Allah
untuk melakukan sesuatu. Pikirkanlah baik-baik dulu!† Karena Allah ada
di surga dan kamu di bumi. Jadi biarlah doamu singkat saja.

3 Semakin banyak masalah dan cemas, tidur semakin terganggu oleh
mimpi buruk. Semakin banyak bicara, semakin banyakmengucapkan kata-
kata yang tidak berguna dan tidakmasuk akal.

4Allah tidak suka sumpah orang bebal. Jadi janganmenjadi seperti orang
bebal. Kalau kamubersumpah untukmelakukan sesuatu bagi Allah, jangan
menunda-nundauntukmenepatinya. Tepatilah sumpahmu itu! 5Lebihbaik
kamu tidak bersumpah sama sekali, daripada bersumpah tetapi kamu tidak
melakukannya. 6 Janganlah berdosa dengan mulutmu!— sehingga pada
saat petugas Rumah Allah datang untuk menuntut kamumenepati janjimu
itu, kamu menyangkal sumpahmu dengan berkata, “Maaf, ucapan saya itu
keliru. Saya tidak bermaksudmengucapkan janji itu.” Jangan sampai Allah
marah kepadamu danmenghancurkan segala hasil usahamu.

7 Karena sebagaimana banyak bermimpi tidak ada artinya dan banyak
bicara tidak ada gunanya, lebih baik takut dan hormat kepada Allah dari-
pada bersumpah tetapi tidakmenepatinya.

Memiliki kekayaan pun sia-sia
8 Jangan heran jika kamu melihat pejabat menindas rakyat miskin, mer-

ampas hak-hak mereka, dan tidak memberi keputusan yang adil. Hal
itu terjadi karena setiap pejabat yang melakukan demikian mempunyai
kesepakatan dengan atasannya, dan keduanya mempunyai kesepakatan
pula dengan atasannya yang lebih tinggi pangkatnya. 9Demikianlah rakyat

* 5:1 arti dari persembahan … Frasa ‘tanpa mengetahui apa arti dari persembahan itu sendiri’
merupakan informasi tersirat yang dibuat tersurat, supaya pembaca mengerti bagaimana orang
bebal membuat kesalahan saat mempersembahkan kurban kepada TUHAN. (Lihat 1Sam. 15:22.)
† 5:2 Janganlah … Bahasa Ibrani secara harfiah berarti, “Janganlah terburu-buru dengan mulutmu,
dan janganlah hatimu cepat-cepat mengutarakan sesuatu di hadapan Allah.”
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selalu ditekan supaya membayar uang suap kepada berbagai tingkat peja-
bat, sampai akhirnya raja mendapat bagiannya.‡

10 Kalau kamu mencintai uang dan berusaha menimbun harta
kekayaanmu, kamu tidak pernah akan merasa puas dengan apa yang
kamu miliki. Ini juga usaha yang sia-sia. 11 Semakin kamu bertambah
kaya, semakin banyak orang akan bergabung bersamamu untuk ikut serta
menghabiskan kekayaanmu itu. Akhirnya tidak ada manfaat menjadi kaya
kecuali setiap hari menyaksikan kekayaanmu semakin berkurang.

12Orang yang bekerja keras sepanjang hari bisa tidur dengan nyenyak—
biarpun dia makan sedikit ataupun banyak. Tetapi orang kaya tidak
bisa tidur dengan nyenyak karena merasa khawatir terus dengan harta
kekayaannya.

13 Ada dua hal lagi yang sangat menyedihkan yang aku sudah lihat di
dunia ini: Orang yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, tetapi
kekayaan itu hanya mendatangkan kemalangan dan kesengsaraan bagi
dirinya sendiri. 14 Ada juga orang kaya yang mengalami kegagalan dalam
usahanya— sehingga hartanya berkurang, sampai tidak punya apa-apa lagi
untuk diwariskan kepada anaknya. 15 Sebagaimana kita lahir telanjang,
begitu juga kita tidak akan membawa harta apa pun saat meninggalkan
dunia ini.

16 Ini benar-benar menyedihkan: Sebagaimana kita datang ke dalam
dunia ini, demikian jugalah kita meninggalkan dunia ini! Keuntungannya
tidak ada! Bukankah itu seperti orang yang bersusah payah tetapi tidak
mendapatkan apa-apa?! 17Selama hidup di dunia ini kita hanyamengalami
kemalangan, kesulitan, berbagai penyakit, dan kemarahan.

18 Oleh karena semua itu, inilah kesimpulan dan nasihatku: Lebih baik
kita menikmati makanan, minuman, pekerjaan serta hasilnya, karena itu-
lah upah yang diberikan Allah kepada kita selama hidup yang sementara
di dunia ini. 19 Selain itu, kalau Allah mempercayakan berbagai harta dan
ladang-ladang untuk kita memiliki, lalu kalau Dia mengizinkan kita untuk
menikmati semuanya itu, hal itumerupakanberkat besar dari-Nya. 20Kalau
Allahmemberkati kita demikian sehingga kita disibukkanuntukmenikmati
hidup ini, maka kita tidak akan cemas oleh kesadaran bahwa hidup ini
terlalu singkat!

6
1 Aku sudah melihat ada satu kenyataan yang sangat menyedihkan dan

menekan batin manusia di bumi ini: 2Allah membuat seseorang kaya raya
dan terhormat sampai dia tidak kekurangan apa pun, tetapi Allah tidak
mengizinkan dia menikmati kekayaannya itu. Pada akhirnya orang lainlah
yangmenikmatinya! Kemalangan dan kesia-siaan ini sangat menyedihkan.

3 Meskipun ada orang kaya yang memiliki seratus anak, dan dia hidup
lama sampai sangat tua, tetapi kalau kekayaannya itu tidak membuat
dia puas, dan kalau waktu dia mati tidak dikuburkan dengan cara yang
layak, maka aku berkata, “Jauh lebih baik jika dia sudah mati pada waktu
dilahirkan!” 4 Sebab kelahiran bayi yang sudah mati tidak ada artinya.
Langsung sajadiamasukkedalamkegelapankuburannya. Bahkandia tidak
perlumemilikinama. 5Walaupundia tidakpernahmelihat cahayamatahari
‡ 5:9 rajamendapatbagiannyaTeks Ibranidalamayat ini sangat sulit, sehinggabisadiartikandengan
banyak cara. TSI mengikuti salah satu cara dalam mengartikannya. Ayat ini kalau diterjemahkan
secaraharfiah, “Keuntungan suatunegeri diambil oleh semua. Raja pundilayani dari ladang-ladang.”
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dan tidak tahu apa-apa tentang kehidupan manusia di dunia ini, dia bisa
istirahat dengan lebih tenang daripada orang kaya tersebut. 6 Biarpun
orang kaya itu hidup sampai dua ribu tahun, tetapi kalau tidak menikmati
kekayaannya itu, maka semuanya itu percuma saja! Karena akhir hidup
selalu sama, yaitu mengalami kematian.

7 Kita bekerja dengan susah payah supaya mendapat sesuatu untuk di-
makan, tetapi tetap saja tidak pernah merasa puas! 8 Jadi baik orang bijak
maupunorangbebal tidakadabedanya! Adaorangmiskinyangberperilaku
baik di hadapanorang, tetapi perilakubaiknya itu tidakpunyamanfaat apa-
apa. Sebab pada akhirnya sesudahmati, mereka semua tidak ada bedanya.

9Ya, lebih baikmenikmati apa yang ada padamu, daripadamenginginkan
sesuatu yang tidak kamu miliki. Semuanya itu sia-sia— sama seperti orang
yang berusahamenjaring angin!

Allahmenentukan nasibmanusia
10Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah sejakmulanya.

Kita hanya manusia yang lemah, dan tidak pantas untuk membantah Allah
Pencipta kita.*

11 Semakin kita berbantah-bantahan tentang nasib kita, semakin sia-sia
perkataan kita. Percuma!

12Dalam waktu hidup yang sementara dan sia-sia ini, tidak seorang pun
yang mengetahui cara hidup yang paling baik. Sebab tidak ada yang tahu
apa yang akan terjadi di dunia ini sesudah dia mati.

7
Hidup bijaksana

1Lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewan-
gian yangmahal.

Demikian pula, hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran
kita.

2Lebih baik hadir di rumah duka daripadamenghadiri pesta,
sebab di rumah duka kita akan merenungkan bahwa maut menunggu
kita semua.

3Lebih baik hidup dalam kesedihan daripada bersenang-senang,
sebab dalam kesedihan kita bisa belajar menjadi lebih dewasa.

4Orang bebal setiap hari hanyamencari kesenangan,
tetapi orang bijakmerenungkan tentang kematian.

5Lebih baik mendengar teguran orang bijak
daripadamendengar kata-kata pujian orang bebal.

6 Seperti bunyi ranting semak duri yang dibakar di bawah kuali, bunyinya
besar tetapi apinya cepat padam,

demikianlah tawa orang bebal adalah sia-sia.
7Orang berhikmat yang ditindas bisa menjadi seperti orang bodoh.

Uang suap dapat merusak pikiran seseorang sehingga dia mengubah
keputusannya.

8Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanyamemulainya.
Panjang sabar lebih baik daripada sombong.

* 6:10 membantah Allah … Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, “Seseorang tidak akan mampu
berbantah dengan orang yang lebih kuat daripadanya.”
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9 Jangan cepat marah,
karena orang beballah yangmenyimpan kemarahan.

10 Janganlah bertanya, “Mengapa keadaan yang dulu lebih baik dari pada
sekarang?”

Itu adalah pertanyaan bodoh.

11Menjadi bijaksana sama baiknya denganmenerimawarisan besar.
Tetapi keunggulannya adalah kebijaksanaan berguna seumur hidup.

12Hidupbijak sama sepertimemiliki uang, keduanyadapatmemberi perlin-
dungan.

Namun kelebihan hidup bijak adalah dapatmenyelamatkan nyawamu.

13Perhatikan apa yang sudah Allah lakukan!
Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang sudah
ditetapkan-Nya.*

14Ketika hidupmu senang, bergembiralah.
Tetapi ketika hidupmumengalami kesusahan,

ingatlah bahwa Allah yang memberikan kesenangan dan kesusa-
han.

Allah sudah mengatur semuanya sehingga tidak seorang pun bisa tahu
apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam hidupnya.

Orang yang bijaksana sulit ditemukan
15 Dalam hidupku yang sia-sia ini aku sudah melihat dua hal yang tidak

aku sukai. Terkadang seseorang yang baik mati pada waktu masih muda,
walaupun dia sudah berbuat baik selama dia hidup. Dan aku juga melihat
seseorang yang jahat hidup sampai lanjut usia, walaupun dia tetap berbuat
jahat. 16 Jadi inilahnasihatku: Dalamhidup ini, janganlahmerasadiri paling
benardihadapanAllah, dan janganlahmerasadiri palingbijak. Karenaden-
gan demikian kamu akanmenghancurkan dirimu sendiri! 17Dan janganlah
menyerahkanhidupmuhanyauntukmelakukankejahatandankebodohan.
Itu hanyamembuat kamu lebih cepatmati! 18 Jadi lakukanlah nasihatku itu,
karena setiap orang yang takut dan hormat kepada Allahmelakukannya.

19 Jadilah bijaksana!
Karena kekuatan orang bijak melebihi kekuatan sepuluh orang
pemimpin di kotanya.

20Di bumi ini tidak ada orang benar
yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa.

21 Jangan sukamendengarkan pembicaraan orang secara diam-diam,
supaya kamu tidakmendengar pelayanmumenjelekkanmu!
22 Ingatlah bahwa kamu juga seringmenjelekkan orang lain!

23 Tentang segala hal di atas aku sudah berusaha meneliti dengan sangat
tekun, karena pikirku, “Biar aku menjadi orang yang paling bijak.” Tetapi
aku merasa masih jauh dari ujung yang aku cari itu. 24Kebijaksanaan ten-
tang hal-hal tersebut masih jauh dariku dan terlalu sulit untuk ditemukan.

* 7:13 Tidak ada… dapat mengubah… Teks Ibrani secara harfiah menuliskan,“Sebab siapakah yang
dapat meluruskan apa yang sudah dibengkokkan-Nya?”
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25Namunaku terusmencari danbelajar tentangkeduahal ini: Berusahaun-
tukmenjadi bijaksana serta menemukan alasan segala sesuatu terjadi. Aku
berusaha untukmembuktikan bahwa berbuat jahatmerupakan kebebalan.
Hanya orang gila yang akan terus hidup secara bodoh.

26 Aku melihat bahwa ada perempuan yang suka menggoda laki-laki
bagaikan perangkap, dan kedua tangannya seperti rantai besi. Lebih baik
mati daripada tertangkap oleh perempuan seperti itu! Orang berdosa akan
masuk dalam perangkapnya. Tetapi orang yang ingin menyenangkan hati
Allah akan terhindar.

27 Sesudah menyelidiki kedua hal tersebut dari berbagai segi, aku—
penulis yang juga sebagai penasihat, ingin menyimpulkan hasil penye-
lidikanku, bahwa: 28 Aku tidak menemukan apa yang aku cari! Di antara
seribu orang laki-laki, aku pernahmenemukan seorang yang bijaksana dan
patut dihormati. Tetapi aku belum menemukan seorang pun perempuan
yang bijaksana. 29 Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa Allah me-
mang menciptakan manusia untuk hidup benar, tetapi kita sendirilah yang
mengambil jalan yang berliku-liku.

8
1Hanya orang bijaksana yang bisamemahami apa yang terjadi dalamhidup

ini.
Kebijaksanaan terpancar di wajahnya— mengubah wajahnya yang keras

menjadi lembut.
Ketaatan kepada raja

2Taatilah perintah raja karena kamu sudah berjanji di hadapan Allah un-
tukmelakukan hal itu. 3Apabila kamumenghadap raja, janganlah terburu-
buru pergi sebelum diizinkannya. Dan janganlah berpihak dengan orang-
orang yang melawan kehendak raja. Karena kalau raja tidak lagi berkenan
kepadamu, berbahaya!* 4 Raja memiliki kuasa tertinggi untuk memberi
perintah. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan dan membantah
perintahnya. 5 Tetapi selama kamu menaati perintah raja, kamu akan
selamat. Jika kamu bijaksana, kamu akan mengetahui kapan waktunya
dan bagaimana caranya melakukan apa yang benar. 6 Sekalipun kamu
mengalami banyak kesulitan, tetapi selalu ada waktu dan cara yang tepat
untukmemenuhi tanggung jawabmu sesuai perintah raja.

7 Tidak seorang pun dari kita yang dapat mengetahui dan memberi-
tahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
8Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan angin,

demikian juga kita tidak dapat menghindari hari kematian kita.
Seorang tentara tidakmungkindiizinkanpulangpadawaktu sedangperang.

Demikian juga, kalau kita berbuat jahat, kita tidak bisa membebaskan
diri dari hukuman denganmelakukan kejahatan yang lain.

Kenyataan hidup yang sulit dimengerti
9 Pada waktu aku berusaha memahami segala hal yang terjadi di dunia

ini, akumemperhatikanbeberapahal: Seringkali ketika seseorangberkuasa
atas orang banyak, dia justru mendatangkan kesusahan dan penderitaan

* 8:3 … berbahaya! Teks Ibrani dalam ayat ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan dengan banyak
cara. TSI mengikuti salah satu cara dalam mengartikannya. Teks Ibrani secara harfiah menuliskan,
“Jangan terburu-buru dari hadapannya ke luar. Jangan berdiri pada masalah jahat, karena semua
yang dikehendakinya akan dia lakukan.”
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bagi orang-orang yang dipimpinnya itu.† 10 Aku juga beberapa kali meng-
hadiri perkabungan bagi orang jahat yang mati. Pada hari perkabun-
gan, semua orang di kota itu melupakan semua kejahatannya, dan hanya
menceritakan bahwa mereka sering melihat dia di halaman Rumah Allah.
Ini pun tidak masuk akal dan sia-sia.‡ 11 Setiap kali orang jahat tidak
segera dihukum atas kejahatannya, maka hal tersebut mendorong orang
lain untukmelakukan kejahatan juga. 12Aku perhatikan bahwa orang jahat
bisa ratusan kali melakukan kejahatan yang berat, tetapi masih berumur
panjang. Biarpun demikian, aku tetap yakin bahwa lebih baik kita takut
dan hormat kepada Allah, daripada meniru orang jahat. 13 Sebenarnya
orang jahat pasti akanmengalami kesusahankarena tidak takut danhormat
kepada Allah. Seperti bayang-bayang ketika matahari terbenam, hidup
mereka sementara saja.

14 Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini:
Kecelakaan atau kemalanganmalah terjadi kepada orang yang hidupbenar,
sedangkan orang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan. Ini sungguh
sia-sia!

Orang bijak pun tidakmenemukan jawaban
15 Jadi, aku sarankan untuk bersenang-senang dalam hidup ini! Karena

tidak ada yang lebih baik yang dapat kita lakukan selain makan, minum
dan menikmati hidup ini. Setidaknya kita masih dapat menikmati hal-hal
itu selama kita bersusah payah dalam hidup yang diberikan Allah kepada
kita di dunia ini.

16Aku sudah berusahamendapatkan kebijaksanaan tentang segala susah
payah yang dilakukan manusia di dunia ini siang dan malam. 17 Tetapi
akhirnya akumenyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapatmengerti
segala yang Allah lakukan di dunia ini. Dengan semua usahanya, manusia
tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada orang bijak yang
mengatakan bahwa dia sudahmenemukan jawabannya, sesungguhnya dia
tidakmemahaminya.

9
Semua orang pasti mati

1 Jadi aku merenungkan semua hal tersebut dan menyimpulkan bahwa
apa yang akan terjadi terhadap orang benar, orang bijak, dan semua hasil
pekerjaan mereka, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tahu
mereka akan dikasihi atau dibenci sebelum hal itu terjadi.
2Nasib yang sama terjadi kepada semua orang—

baik kepada orang benarmaupun yang jahat,
baik kepada orang najis maupun orang tidak najis,
baik kepada orang yang mempersembahkan kurban maupun orang
yang tidakmempersembahkan kurban.

Hal yang sama jugamenimpa siapa saja—
termasuk orang baik, orang berdosa,

† 8:9 bagi orang-orang … Teks dalam bahasa Ibrani juga dapat berarti ‘mendatangkan kesusahan
dan penderitaan bagi dia yangmenguasai mereka’. ‡ 8:10 tafsiran ayat 10 Teks Ibrani dalam ayat
ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan dengan banyak cara. TSI mengikuti salah satu cara dalam
mengartikannya. Teks Ibrani secaraharfiahmenuliskan, “Dengandemikianaku sudahmelihat orang
jahat dikuburkan. Mereka datang masuk dan ke luar dari tempat suci. Mereka pergi dan akan
dilupakan di kota di manamereka berbuat kejahatan. Ini pun sia-sia.”
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baik orang yang berani bersumpah untukmemberikan sesuatu kepada
Allahmaupun orang yang takut bersumpah.

3Hal ini memang tidak adil dan sangat menyedihkan: Nasib yang sama
menimpa setiap orang!
Selama hidup di dunia ini, hati dan pikiran manusia dipenuhi dengan

kejahatan dan kebebalan, bahkan sampai merekamati. 4Tetapi selama kita
masih hidup, kita masih memiliki harapan. Kita boleh menggambarkan
keadaan kita seperti ini: Lebih baik seekor anjing yang masih hidup dari-
pada singa yang sudahmati.

5 Karena kita yang hidup tahu bahwa kita akan mati. Tetapi mereka
yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak dapat memperoleh apa-
apa lagi, bahkan tidak ada lagi yang mengenang mereka. 6 Rasa kasih
sayang, kebencian, dan iri hati yang mereka rasakan selama masih hidup,
semuanya lenyapdengankematianmereka. Untukselama-lamanyamereka
tidak bisa lagi terlibat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang
hidup di dunia ini. 7 Jadi nikmatilah makananmu dan anggurmu* selama
masih hidup, karena hal itu berkenan kepada Allah. 8 Biarlah kamu selalu
memakai pakaian yang indah danwajahmu selalu ceria.†

9Nikmatilahhidupdengan istrimu, yangkamucintai. ItulahupahyangAl-
lah berikan atas segala jerih lelahmu selama hidup yang singkat dan sia-sia
di dunia ini. 10Apa pun yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah
sekuat tenagamu, karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, tidak ada
lagi yang bisa kamukerjakanmaupun rencanakan. Di liang kubur tidak ada
pengetahuan atau kebijaksanaan.

11Aku jugamemperhatikan hal-hal ini dalam hidupku di dunia ini:
Orang yang mampu berlari paling cepat tidak selalu memenangkan
perlombaan.

Prajurit terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran.
Bahkan orang berhikmat bisa mengalami kelaparan.
Orang yang pintar tidak selalu berhasil menjadi kaya.
Dan orang yangmemiliki pengetahuan tidak selalu sukses.

Karena secara kebetulan siapa saja bisamengalami kemalanganataukeber-
hasilan.

12 Seperti ikan dan burung yang tiba-tiba terperangkap dalam jala atau
jerat, demikian juga tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan ditimpa
malapetaka.

Kebijaksanaan lebih baik dari pada kekuatan
13Aku juga melihat contoh yang aku anggap penting tentang bagaimana

kebijaksanaan dihargai di dunia ini. 14 Ada sebuah kota kecil yang jumlah
penduduknya sedikit. Pada suatu hari datanglah seorang raja terkenal
yang ingin menguasai kota tersebut. Raja itu menyuruh pasukannya untuk
menyerang dan mengepung kota itu untuk menerobos masuk. 15 Tetapi
di kota itu ada seorang miskin yang bijak. Melalui kebijaksanaannya dia
menyelamatkan kota itu. Tetapi sesudah kejadian itu, penduduk kota itu
melupakan dia dan tidak menghormatinya. 16 Namun aku berpendapat

* 9:7 nikmatilah makananmu dan anggurmu Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Nikmatilah ro-
timu dan bersukacitalah dengan anggurmu.” Maksud kalimat ini adalah seseorang bolehmenikmati
makanan dan minuman sebagaimana biasanya. Jadi, tidak ada indikasi untuk berpestapora atau
bermabuk-mabukkan. † 9:8 terjemahan gaya bahasa Kedua metafora dalam ayat ini dapat
diterjemahkan secara lebih harfiah seperti ini, “Biarlah pakaianmu putih setiap saat, dan biarlah di
kepalamu tidak kekuranganminyak.”
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bahwa lebih baik jika kamu memiliki kebijaksanaan daripada kekuatan.
Tetapi kalau kamumiskin, kamu akan dipandang rendah dan perkataanmu
yang bijak tidak akan diperhatikan.
17 Lebih baik mendengarkan kata-kata yang disampaikan dengan suara

lembut oleh orang bijaksana
daripada teriakan seorang penguasa di antara kumpulan orang bebal.

18Kuasa orang bijaksana lebih besar daripada kekuatan peralatan perang.
Tetapimelibatkan satu orangbebal saja bisamerusakkanbanyakkema-
juan.

10
Peringatan untukmenghindari perilaku bebal

1 Sebagaimana satu bangkai lalat dapat menyebabkan seluruh minyak
wangi dalam botol berbau busuk,*

demikian juga sedikit kebebalan dapat menghilangkan kebijaksanaan
dan kehormatan.

2Pikiran orang bijakmemimpinnya untukmelakukan hal yang benar,
sedangkan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal
yang jahat.

3Kebebalan seseorang terlihat dari cara hidupnya.
Biarpun belum kenal, orang bisa berkata, “Dia itu orang bebal!”

4Ketika seorang pemimpinmarah kepadamu,
tetaplah tenang dan jangan berhenti mengerjakan tugasmu.
Kalau kamu tetap tenang, dia bisa memaafkanmeskipun kesalahanmu
besar.

5Ada lagi hal yangmenyedihkan yang sudah aku perhatikan di dunia ini,
yaitu kesalahan yang dilakukan penguasa: 6Orang bebal ditempatkan pada
posisi yang lebih tinggi, sedangkanorangkayaditempatkanpadaposisi yang
rendah. 7Demikian juga aku pernah perhatikan para budak menunggangi
kuda, sedangkan para pembesar dari belakang berjalan kaki seperti budak.
8Hati-hatilah ketika menggali lubang, supaya jangan kamu jatuh ke dalam-

nya.
Hati-hatilah ketika kamumembongkar pagar batu. Jangan sampai ular
yang bersembunyi di situ menggigitmu.

9 Hati-hatilah ketika kamu bekerja di tambang. Jangan sampai batu jatuh
danmenimpamu.

Dan berhati-hatilah waktu kamu membelah kayu, karena kapak bisa
melukai dirimu.

10 Sangat bodoh kalau kamu bekerja dengan parang yang tumpul! Lebih
baik diasah dulu, supaya tidak perlu bersusah payah untuk memo-
tong sesuatu.

Begitu juga dengan hidupmu: Selalu lebih baik bekerja dengan bijak-
sana supaya kamu berhasil.

11Apabila kamu seorang pawang ular,
semua kerja kerasmu akan sia-sia kalaumembiarkan ular itu menggig-
itmu sebelum kamumenjinakkannya.

* 10:1 minyak wangi… busuk. Pada zaman itu minyak wangi terbuat dari bahan alami yang bisa
rusak. Kalimat ini bisa disejajarkan dengan peribahasa “Nila setitik merusak susu sebelanga.”
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12Perkataan orang bijakmendatangkan kehormatan baginya,
tetapi ketika orangbebalmembukamulutnya, dia hanyamencelakakan
dirinya sendiri.

13Omongannya dimulai dengan kebodohannya,
semakin lama dia berbicara, semakin seperti orang gila.

14Tetapi dia tetap bicara terus.

Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok.
Siapa di antaramanusia yang tahu secara pasti tentangmasa yang akan
datang?!

15Orang bebal cepat merasa lelah karena bekerja tanpa berpikir panjang.
Maka orang-orang bergurau, “Lihat! Dia bahkan tidak tahu jalan
pulang!”†

16 Sebuah kerajaan menghadapi banyak masalah ketika rajanya seorang
kanak-kanak,

dan para pejabatnya berpesta sepanjangmalam sampai pagi.
17Tetapi diberkatilah kerajaan yang rajanya berwibawa,

yang para pemimpinnya makan pada waktu yang seharusnya, dapat
menguasai diri mereka, dan tidakmabuk.

18 Seorang pemalas tidak mau memperbaiki atap rumahnya yang bocor—
sekecil apa pun,

dan lama-kelamaan seluruh atap rumahnya akan runtuh karena lapuk.

19Selagi ada uang, seseorang bisamenyediakanmakanandan anggur untuk
menyenangkan para tamu undangannya.

20 Janganmenjelekkan raja atau orang kaya sama sekali!
Baik itu secara pribadi dalam kamar tidurmu, atau di dalam hatimu
saja, jangan!

Orang itu bisa mengetahui pikiranmu—
seolah-olah ada burung yang mendengar dari jendela dan terbang
melaporkan pendapatmu kepadanya.

11
Nasihatmenghadapi ketidakpastian dalam hidup

1 Juallah hasil panenmu ke negeri asing,
karena sesudah beberapa waktu, kamu akan menerima keuntungan-
nya.

2Bagilah penghasilanmu ke berbagai usaha,
karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi.

3Apabila melihat awan gelap dan tebal, jangan heran kalau hujan turun.
Ke arah mana pun pohon tumbang, di sanalah pohon itu tetap tergele-
tak.

4Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasimu,
karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi
sempurna,

† 10:15 bergurau… tidak tahu jalanpulang! Dalambahasa Ibrani secaraharfiah, “Dia tidak tahu jalan
ke kota.”
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kamu tidak akan pernahmenabur benih dan juga tidak akanmemanen
hasilnya.

5 Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup,
ataumengerti bagaimana tubuh seorangbayi terbentukdi dalamrahim
ibunya,

demikianlah kamu tidak dapatmengerti berbagai pekerjaan Allah Pencipta
segala sesuatu.

6 Taburlah benihmu pada pagi hari, dan lakukanlah berbagai usaha yang
lain sampai waktunya tidur di malam hari.

Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil— atau malah
semuanya akan berhasil dengan baik.

Nasihat untuk anakmuda
7Alangkah bahagianyamelihat cahayamatahari di pagi hari.

Senang sekali rasanya bisa hidup.
8 Namun ingatlah bahwa suatu hari kamu akan mati, dan masa di dalam

kematian itu jauh lebih lama dibandingkan hidup di dunia ini.
Makakalaukamudiberi umurpanjang, bersyukurlahdannikmatilah setiap

hari,
sebab apa yang terjadi sesudah kematianmasihmisteri.*

9Hai anakmuda, bersenang-senanglah selama kamumasihmuda!
Lakukanlah apa pun keinginan hatimu.

Tetapi ingatlah bahwa kelak kamu harus bertanggung jawab kepada Allah
atas semua yang kamu perbuat.

10Usirlah rasa kuatir dari hatimu, karena kamumasih sehat.
Tetapi ingat: Masamudamu akan cepat berlalu, semuanya sia-sia!

12
Ingatlah pada Penciptamu dimasamudamu

1 Ingatlah pada Penciptamu di masamudamu,
sebelum kamumenjadi tua dan hidupmumenjadi susah
sampai kamu berkata,
“Saya tidak bisa menikmati lagi kesenangan hidup ini.”

2Karena waktu kamu sudah tua, sudah terlambat untukmelakukan kehen-
dak Penciptamu.

Pada waktu itu matamu begitu kabur sehingga tidak lagi bisa melihat
bintang dan bulan,

dan siang hari tidak terang lagi— tetapi seperti langit yang selalu ter-
tutup dengan awan gelap.

3Tangan dan kaki yang dulu kuat akan gemetar.
Dulu kamu berdiri tegak,

tetapi nanti tulang belakangmu akanmenjadi bengkok.
Gigimu dulu lengkap,

tetapi nanti kamu akan sulit makan karena gigimu habis.
Waktu itu matamumasihmelihat,

* 11:8 misteri Kata yang diterjemahkan ‘misteri’ sebelumnya dalamkitab ini diterjemahkan sebagai
‘sia-sia’. Tetapi dalam konteks kematian, yang dimaksud adalah kita tidak bisa memahami apa yang
akan terjadi pada kita sesudah kematian.
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tetapi seperti bayangan saja.*

4Waktu masih muda, kamu dapat membedakan bunyi-bunyi di luar pintu
rumahmu,†

bunyi pembantu yangmenggiling gandum, dan suara-suara burung.
Tetapi sesudah tua, telingamu tidak bisa membedakan bunyi lagi,

dan sebelum burung kecil mulai berkicau di waktu fajar, kamu
sudah terbangun.

5Pada waktu kamumenjadi tua, kamu akan takut naik tangga
maupun berjalan di tempat yang rata.

Rambutmu akanmenjadi putih seperti salju.‡
Seperti belalang tua yang tidak bisa melompat lagi, demikian kamu
padamasa tuamu nanti.

Pada waktu itu obat untuk membangkitkan hasrat berahi pun tidak
ampuh lagi.§

Akhirnya kamumeninggal dunia dan pergi ke tempatmu yang kekal,*
dan teman-teman di kotamu akanmeratap.

6 Ingatlah pada Penciptamu sebelum hidupmu berakhir—
bagaikan tali kalung perak halus yang patah,
ataumangkuk emas yang diremukkan.

Selesailah segala kegiatan hidupmu—
bagaikan pompa air sumur yang rusak total.

Tubuhmu hancur—
seperti bejana tanah liat yang diremukkan.†

7 Lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah lagi
seperti semula,

dannapaskehidupanmuakankembali kepadaAllahyangmemberikan-
nya kepadamu.

Kesimpulan: Takut dan hormatilah Allah
8 Jadi, sebagai penasihat yang menulis semua ini, aku berkata: Segala

sesuatu dalam hidup ini sia-sia saja! Sangat sia-sia!
9-10 Aku sebagai penasihat sudah berusaha menjadi guru yang bijak,

supaya dapat mengajarkan pengetahuan kepada orang lain dengan cara
yang jujur dan benar. Aku juga menyelidiki pepatah-pepatah yang sudah
ada, membuat pepatahku sendiri, dan menyusunnya menjadi kumpulan
pepatah yang enak didengar.

* 12:3 berbagai metafora Ayat 3-6 mengandung beberapa metafora yang menggambarkan
bagian-bagian tubuh. Karena itu, TSI menjelaskan metafora ini dengan sederhana. Ayat 3 secara
lebih harfiah dapat diterjemhkan, “Pada waktu para penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat
membungkuk, perempuan-perempuan yang menggiling berhenti karena mereka hanya sedikit, dan
perempuan-perempuan yangmelihat dari jendelamenjadi kabur pandangannya.” † 12:4 …di luar
pintu rumahmu, Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Pada waktu pintu-pintu di jalan tertutup.”
‡ 12:5 rambutmu Secara harfiah, “pohon badam berbunga.” Bunga putih pohon ini menjadi kiasan
rambut putih uban seorang tua. § 12:5 obat untuk membangkitkan … Secara harfiah, “Biji kaper
tidak lagi efektif.” Biji bunga kaper bisa dimakan dan dianggapmembangkit hasrat berahi. * 12:5
tempatmu yang kekal Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, ‘rumahnya yang kekal’. Kata itu juga
bisa berarti kuburan atau Syeol. Lihat catatan di Mzm. 6:5. † 12:6 bagaikan tali kalung perak …
Keempat benda dalam ayat ini merupakan metafora yang menggambarkan kematian. TSI membuat
arti metafora jelas dalam terjemahan.
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11Ajaran orang-orang bijak bagaikan tongkat milik seorang gembala
yang dipakainya untuk membimbing dan mengarahkan domba-
dombanya.

Biarlah setiap pepatah yang aku berikan, sebagai penasihat dan gembala,
tertanam di dalam pikiran setiap pelajar dan mengarahkan mereka
untuk hidup benar.‡

12Hai anakku, pelajarilah kumpulan nasihat yang aku ajarkan ini,
tetapi hati-hatilah terhadap buku nasihat dari penulis lain.

Orang-orang akan terus menulis buku.
Terlalu banyak belajar dari buku-buku

hanyamembuatmu kelelahan.
13 Sesudahmengetahui semua itu, inilah kesimpulannya:

Takut dan hormatlah kepada Allah, serta taatilah segala perintah-Nya!
Itulah kewajiban kita yang utama.

14 Sebab Allah akanmenghakimi segala perbuatan kita—
yang baik maupun buruk,

bahkan yang tersembunyi.

‡ 12:11 tertanam…Adabeberapa carauntukmemahami duametafora dalamayat ini. Dalambahasa
Ibrani secara harfiah, “Perkataan orang bijak seperti tongkat tajam dan paku yang tertancap kuat,
yang diberikan oleh seorang gembala itu.” TSI menjelaskan arti keduametafora tesebut.
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YUNUS
Yunus menolak perintah TUHAN untuk pergi memperingatkan penduduk

kota Niniwe
1 Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang nabi Israel bernama

Yunus, anak Amitai. TUHANmemberi perintah ini kepadanya, 2 “Pergi dan
peringatkanlah penduduk ibukota besar Niniwe* bahwa Aku akan segera
menghukummereka, karena perbuatanmereka jahat sekali.”

3Tetapi Yunus tidakmau pergi ke Niniwe! Diamalahmencobamelarikan
diri dari hadapan TUHAN dengan pergi ke Yopa— tempat yang berlawanan
arah dari perintah TUHAN. Di sana, dia mencari kapal yang menuju kota
Tarsis, membayar ongkos untuk perjalanan tersebut, dan menaiki kapal
itu. 4 Kemudian TUHAN mengirimkan angin yang sangat kencang ke laut
dan terjadilah badai yang sangat besar dan kuat, sehingga kapal itu hampir
pecah. 5 Karena itu, anak buah kapal menjadi sangat takut dan setiap
orangberdoakepadadewanyamasing-masinguntukmemintapertolongan.
Merekamembuang barang-barang ke laut untukmeringankan beban kapal
itu supaya tidak mudah tenggelam. Sementara itu, Yunus sudah turun ke
lantai yang bagian bawah, lalu berbaring di situ, sampai tertidur nyenyak.
6 Pada waktu kapten kapal itu turun ke lantai bagian bawah, dia melihat
Yunus sedang tertidur nyenyak. Lalu kapten kapal itu membangunkan
Yunus dan berkata, “Bagaimana mungkin kamu bisa tidur nyenyak dalam
keadaanbegini? Bangunlah, berdoalahkepadadewamu! Mungkindewamu
itumaumengasihani danmenyelamatkan kita dari bencana ini.”

7 Setelah kapten kapal itu dan Yunus naik ke lantai atas kapal, para anak
buahkapal ituberkata seorangkepadayang lain, “Untukmencari tahu siapa
sebenarnya penyebab bencana ini, kita harus melakukan undian.” Dan
ketika mereka melakukan itu, Yunuslah yang kena. 8 Anak buah kapal itu
berkata kepada Yunus, “Apa betul kamulah penyebab terjadinya bencana
ini? Apa pekerjaanmu? Kamu dari mana dan suku bangsa apa?”

9-10 Jawab Yunus, “Saya orang Ibrani. Saya menyembah TUHAN yang
bertakhta di surga dan yang menciptakan lautan dan daratan. Saya sedang
berusahamelarikan diri dari hadapan-Nya.”
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, maka para anak

buah kapal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berkata kepadanya,
“Apa? Lalumengapa kamumelakukan itu?!”

11 Sementara itu, badai semakin memburuk dan gelombang semakin
besar. Anak buah kapal berkata kepada Yunus, “Apa yang harus kami
lakukan terhadap kamu supaya badai ini bisa tenang kembali?”

12 Jawab Yunus, “Sekarang saya tahu bahwa sayalah penyebab badai
ini. Angkat dan buanglah saya ke laut, maka badai ini pasti akan tenang
kembali.”

13 Tetapi para anak buah kapal tidak mau langsung membuang Yunus
ke laut. Mereka berusaha sekuat tenaga mendayung kapal itu kembali ke
darat. Namun mereka tidak mampu karena badai itu semakin besar dan
menyerangmereka. 14Karena itu, mereka pun berseru kepada TUHAN, “Ya
* 1:2 Niniwe Niniwe adalah ibukota Asyur, suatu bangsa yang sangat fasik, kejam dan dursila
(Nah.1:11; 2:12-13; 3:1, 4, 16, 19). Orang Yahudi membenci orang Asyur dan memandang mereka
sebagai ancaman. Yunus sangat marah karena penduduk Niniwe bukan keturunan orang Yahudi.
Yunus berharap Tuhan tidakmengasihani mereka.
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TUHAN, janganlah binasakan kami karena nyawa orang ini— yang tidak
melakukan kesalahan apa pun kepada kami. Ya TUHAN, Engkau sudah
melakukan apa yang Engkau kehendaki!” 15 Lalu mereka mengangkat
Yunus dan membuangnya ke laut, maka laut menjadi tenang kembali.
16Para anakbuahkapal itumenjadi sangat ketakutan akankebesarankuasa
TUHAN. Karena itu, mereka berjanji bahwa nanti mereka akan melakukan
hal-hal yangmenyenangkanhati-Nyadanakanmempersembahkankurban
sembelihan.†

17 Sementara itu, TUHAN mendatangkan ikan besar untuk menelan
Yunus. Maka tinggallah Yunus di dalam perut ikan itu selama tiga hari tiga
malam.

2
Doa Yunus

1-2Dari dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Allah-nya. Katanya,
“Ya TUHAN, seperti penulis Mazmur berkata,*
‘Waktu aku dalam kesusahan besar,

aku berseru kepada-Mu minta tolong, dan Engkau sudah menjawab
aku!

Ketika aku berada jauh dan seperti sudah dalam kuburan,
aku berseru kepada-Mu,
dan Engkau pernahmendengar seruanku danmenyelamatkanku.

3Engkau sudahmelemparkan aku di tengah laut yang paling dalam.
Di sana arus air semuanya sudahmengelilingi aku.
Ombak dan gelombang— yang Engkau kirim, menenggelamkan aku ke
bawah.

4Aku pikir Engkau sudahmengusir aku jauh dari hadapan-Mu,
dan bagaimana mungkin aku melihat lagi Rumah-Mu yang kudus di
Yerusalem?†

5Lautan luas menutupi seluruh tubuhku!
Air laut menenggelamkan aku,
dan rumput laut seolah-olah sudahmelilit kepalaku.

6 Aku tenggelam sampai ke bagian paling dasar dari gunung-gunung yang
berada di bawah laut.

Seolah-olah pintu gerbang dunia orang mati sudah terkunci dan aku
dipenjarakan di sana untuk selama-lamanya.

Tetapi Engkau, ya TUHAN, sudahmenyelamatkankudari liang kuburku
danmemberikan hidupku kembali.

7Ketika aku semakinmelemah dan hampir mati, aku teringat kepada-Mu,
dan doaku sampai kepada-Mu, ke dalam Rumah-Mu yang kudus.

† 1:16 berjanji bahwananti… Secara harfiah, “Merekamempersembahkankurban sembelihan serta
bernazar.” Terjemahan TSI sesuai dengan tafsiran bahwa penulis menggunakan sejenis gaya bahasa
dimanakeduakegiatan tersebut disatukan seperti ini, ‘berjanji (bernazar) untukmempersembahkan
kurbansembelihan’. (LihatNETdancatatankaki keempatuntukayat ini.) Padawaktukeajaibanyang
diceritakan dalamayat 15 terjadi, kemungkinan besar para awak kapal tidakmempunyai binatang di
dalamkapal ituyangdapatdipersembahkan. * 2:1-2 sepertipenulisMazmurberkataBanyakorang
sudah bertanya kenapa— kalau menurut ayat 1 dan 10 Yunus masih di dalam perut ikan besar— dia
berdoa seperti sudah diselamatkan dari bahaya maut? Salah satu jawaban yang baik adalah bahwa
dia mengutip dari pengalaman penulis Mazmur. Walaupun doa Yunus tidak mengutip persis seperti
ayat-ayat di Mazmur, tetapi terdapat kemiripan frasa dengan Mzm. 2:9; 3:8; 18:4-6; 22:22-28; 32:5;
42:5-8; 50:13-17; 66:13-15; 69:1-2, 5-6, 13-15; 116:3-5. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel oleh
Bob Deffinbaugh, “The Psalm of the Prodigal Prophet.” † 2:4 baris 4b Baris ini bisa diterjemahkan
sebagai pernyataan keyakinan Yunus, “namun aku pasti akan lagi melihat Rumah-Mu yang kudus.”
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8 Sia-sia saja ketika orang-orangmenyembah berhala-berhala,
karena mereka meninggalkan Engkau yang mengasihi mereka dengan
setia.

9 Tetapi aku akan menyanyikan syukur dan mempersembahkan kurban
kepada-Mu.

Semua janjiku pasti aku akan lakukan, ya TUHAN Penyelamatku!’ ”
10 Kemudian TUHAN memerintahkan ikan itu supaya memuntahkan

Yunus ke darat.

3
Pertobatan pendudukNiniwe

1 Untuk kedua kalinya TUHAN berbicara kepada Yunus, 2 “Pergilah ke
Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepada penduduknya pesan yang
Aku berikan kepadamu.” 3 Kali ini Yunus menaati perintah TUHAN untuk
pergi ke sana. Kota Niniwe sangat besar karena butuh waktu tiga hari bagi
seseorang untukmelintasi kota itu dengan berjalan kaki.

4Yunusmemasuki kota itudan sesudahberjalan sepanjanghari, diamulai
menyampaikan pesan Allah, katanya, “Empat puluh hari lagi, Niniwe akan
dibinasakan!” 5 Penduduk Niniwe menjadi percaya dengan pesan Allah
yang disampaikan oleh Yunus. Mereka memutuskan untuk berpuasa—
baik orang besar maupun orang kecil, memakai kain karung untukmenun-
jukkan bahwamerekamenyesali dosa-dosamereka.

6 Setelah raja Niniwe mendengar kabar itu, dia langsung turun dari
takhtanya. Dia melepaskan jubah kerajaannya dan memakai kain karung,
lalu dia duduk di atas abu sebagai tanda penyesalannya atas dosanya. 7Lalu
Raja dan para menteri mengeluarkan perintah untuk diumumkan kepada
seluruh penduduk Niniwe sebagai berikut,

“Semua orang, sapi, domba dan ternak lainnya dilarang makan dan
minum. 8 Semua orang dan binatang harus memakai kain karung.
Sebagai tanda penyesalan, kamu masing-masing harus berdoa dengan
sungguh-sungguh kepada Allah dan harus bertobat dari segala keja-
hatanmu— termasuk kekerasan terhadap orang lain. 9 Siapa tahu?
Mungkin dengan demikian Allah akan mengubah keputusan-Nya dan
murka-Nya akan reda sehingga kita tidak jadi binasa.”
10 Ketika Allah melihat penduduk Niniwe sungguh-sungguh menyesal

dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi, maka Allah berhenti marah
kepada kota Niniwe dan membatalkan keputusan-Nya untuk membi-
nasakanmereka.

4
Yunusmarah karena kebaikan hati Allah kepada pendudukNiniwe

1 Yunus menjadi sakit hati dan sangat marah karena Allah tidak jadi
membinasakan Niniwe. 2Beginilah doa Yunus kepada TUHAN, “Ya TUHAN,
dulu waktu masih di negeriku aku sudah menyangka bahwa Engkau akan
melakukan hal seperti ini! Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tar-
sis. Engkau Maha Pengasih, berbelas kasihan, panjang sabar, dan setia
kepada janji-janji-Mu. Ketika orang melakukan kejahatan, Engkau tidak
cepat marah dan selalu siap mengubah rencana sehingga mereka tidak
jadi dihukum. 3 Jadi, sekarang ya TUHAN, karena Engkau tidak jadi mem-
binasakan Niniwe, cabut sajalah nyawaku! Karena lebih baik aku mati
daripada hidup!”
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4Lalu TUHANberkata, “Pantaskah kamumarah karenaAku tidakmembi-
nasakan Niniwe?!”

5LaluYunuspergi ke sebelah timurkota itu danmembangunpondokkecil
di situ lalu duduk berteduh di bawahnya sambilmenunggu danmelihat apa
yang akan terjadi pada kota itu. 6 Kemudian TUHAN Allah menumbuhkan
tanaman yang merambat untuk melindungi kepala Yunus dari sinar mata-
hari untuk membuat dia merasa lebih nyaman. Yunus pun sangat senang
dengan tanaman itu. 7 Akan tetapi keesokan harinya sebelum matahari
terbit, Allah mengirim seekor ulat untuk melubangi batang tanaman itu
sampai membuatnya layu. 8 Ketika matahari terbit, Allah mengirimkan
angin yang sangat panas yang bertiup dari arah timur. Karena sinar
matahari yang sangat panas itu, maka Yunus lemas dan hampir pingsan.
Yunus inginmati dan berseru, “Lebih baik akumati daripada hidup!”

9Maka Allah menjawab kepada Yunus, “Pantaskah kamu marah karena
tanaman itu layu?”
Jawab Yunus, “Ya, sepantasnyalah aku sangat marah sampai mati!”
10 Tetapi TUHAN berkata kepadanya, “Kamu sendiri peduli kepada tana-

man yang merambat itu bukan? Meskipun sama sekali tidak kamu tanam
atau pelihara, yang tumbuh hanya dalam satu malam kemudian layu pada
malam berikutnya. 11Bagaimana Aku tidakmengasihani Niniwe, kota yang
besar itudenganpenduduknyayang lebihdari seratusduapuluh ribu jiwa?!
Mereka masih seperti anak-anak kecil yang belum dapat membedakan apa
yang baik dan yang jahat. Dan juga terdapat sangat banyak ternak di situ.”
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Injil Matius
Daftar nenekmoyang Kristus Yesus✡

1 Inilah daftar nenek moyang Kristus Yesus. Dia berasal dari keturunan
Daud, yang adalah keturunan Abraham.

2-6 Inilah nenek moyang-Nya mulai dari Abraham sampai kepada Raja
Daud:* Abraham, Isak, Yakub, Yehuda (dan saudara-saudaranya); lalu Peres
(dan Zerah, melalui ibu mereka bernama Tamar), Hesron, Ram, Aminadab,
Nahason, Salmon, Boas (yang ibunya adalah Rahab), Obed (yang ibunya
adalah Rut), 7-11 Isai, dan Raja Daud.
Kemudian mulai dari Daud sampai ketika sebagian besar bangsa Israel

dibawa sebagai tawanan perang ke negeri Babel, inilah nenek moyang
Yesus: Daud, Salomo (melalui mantan istri Uria), Rehabeam, Abia, Asa,
Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hiskia, Manasye, Amon, Yosia, dan
Yekonya† (bersama saudara-saudaranya).

12-16 Dan terakhir, mulai ketika bangsa Israel masih tinggal sebagai
tawanan perang di Babel sampai Yesus dilahirkan, inilah nenek moyang-
Nya: Yekonya, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azor, Zadok, Akim,
Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, dan Yusuf. Yusuf adalah suami Maria, dan
Maria adalah ibu Yesus, yang disebut Kristus.‡

17 Jadi, adaempatbelasketurunandariAbrahamsampaiDaud. Danempat
belas keturunan dari Daud sampai waktu bangsa Israel dibawa ke Babel.
Dan dari waktu bangsa Israel mulai tinggal di negeri Babel sampai Kristus
dilahirkan juga empat belas keturunan.

Kelahiran Kristus Yesus✡
18 Inilah cerita tentang kelahiran Kristus Yesus: Seorang gadis bernama

Maria bertunangan dengan Yusuf. Marialah yang nanti akan menjadi ibu
Yesus. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria mengandung oleh
karena kuasa Roh Kudus. 19 Yusuf, tunangan Maria, adalah seorang yang
jujur dan baik hati. Ketika Maria memberitahukan tentang kehamilan-
nya kepada Yusuf, dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum
dengan mengatakan bahwa Maria sudah melakukan percabulan. Jadi, dia
berencanamemutuskan pertunangannya denganMaria secara diam-diam.

20 Tetapi waktu Yusuf sedang memikirkan hal itu, datanglah malaikat
TUHAN kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, “Yusuf, keturunan
Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak
✡ 1: Luk. 3:23-38 * 1:2-6 Daftar nenek moyang Kristus Daftar ini diberikan tanpa pengulangan
setiap nama. Jika diurutkan dari atas, maka nama berikutnya adalah nama anaknya. † 1:7-11
Yekonya Nama lainnya adalah Yoyakin. ‡ 1:12-16 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa
Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah
ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap
raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan
setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena
Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena
beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang
Yahudimengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yangAllah janjikan, yang akan berasal
dari keturunan Raja Daud, dan yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang
memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil.
Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110.
✡ 1:17 Luk. 2:1-7
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yang di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. 21 Maria akan
melahirkan seorangAnak laki-laki. Dan kamuakanmemberi namakepada-
Nya ‘Yesus’,§ karena Dia yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-
dosamereka.”

22Ternyata Allah sedangmengatur semua hal itu terjadi supayamenepati
apa yang pernah dikatakan Allahmelalui nubuatan nabi-Nya,
23 “Seorang perawan akanmengandung danmelahirkan seorang Anak laki-

laki, dan Dia akan dinamakan Imanuel.”✡
(Nama Imanuel berarti, “Allah bersama dengan kita.”) 24Lalu Yusuf bangun
dari tidurnya dan melakukan apa yang dikatakan malaikat TUHAN itu
kepadanya—yaitu segeramenikahiMaria. 25Namun, Yusuf tidakberhubun-
gan seks denganMaria sampai Anak itu lahir. Sesudah Anak itu lahir, Yusuf
memberi nama kepada-Nya ‘Yesus’.

2
Para peramal bintangmengunjungi Yesus

1 Yesus lahir di kota Betlehem di provinsi Yudea. Pada waktu itu
Herodeslah yang memerintah sebagai raja Yudea di bawah pemerintahan
kerajaan besar Roma. Kemudian datanglah beberapa orang peramal bin-
tang* dari negeri yang jauh di sebelah timur Yerusalem. 2Mereka bertanya-
tanya, “Di manakah Anak yang baru lahir itu— yaitu dia yang akanmenjadi
Raja orang Yahudi? Karena kami sudah melihat satu bintang muncul di
sebelah timur yang adalah tanda kelahiran-Nya. Jadi kami pun datang
untuk menyembah Dia.” 3 Ketika Raja Herodes mendengar berita tentang
seorang raja orang Yahudi yang baru lahir itu, dia menjadi marah karena
merasa tersaingi. Dan seluruh penduduk Yerusalem pun menjadi tidak
tenang. 4 Lalu Herodes memanggil para imam kepala dan ahli Taurat dan
bertanya kepada mereka di mana Kristus akan lahir. 5 Jawab mereka, “Di
kotaBetlehem, Yudea. Karenanabi yang sudahmenuliskanperkataanAllah
seperti ini,
6 ‘Hai penduduk Betlehem, di daerah Yehuda,

sekarang kalian tidak lagi dianggap kota yang tidak penting di daerah
itu!

Karena di tengah-tengah kalian akan dilahirkan seorang pemimpin
yang akanmemimpin Israel, umat-Ku.’ ”✡

7 Kemudian Herodes mengadakan pertemuan tertutup bersama para
peramal bintang itu. Dengan demikian dia mendapatkan keterangan
yang tepat dari mereka tentang kapan bintang itu muncul pertama kali.
8KemudiandiamenyuruhmerekakeBetlehemdanberkata, “Pergi dan cari-
lah keterangan yang pasti tentang Anak itu. Dan setelah kalianmenemukan
Dia, beritahukanlah kepadaku, supaya saya pun datangmenyembah-Nya.”

9-10 Sesudah pertemuan itu, para peramal bintang itu pun pergi. Saat
merekamelihat lagi bintang itu sedangnaik di sebelah timur,mereka sangat
bersukacita. Lalu cahaya bintang itu mengarahkanmereka dan berhenti di
atas rumah di mana Anak itu berada.
§ 1:21 YesusNamaYesus dalambahasa Yunani adalah samadengan namaYosua dari bahasa Ibrani.
Kedua nama itu berarti “TUHAN menyelamatkan.” ✡ 1:23 Yes. 7:14 * 2:1 peramal bintang
Orang-orang ini kemungkinan anggota kelompok agama yang mempunyai pendidikan tinggi, dari
daerah yang sekarang disebut Iran. Mereka mengunjungi Yesus ketika Dia berumur antara empat
puluh hari (Luk. 2:22) sampai dua tahun (Mat. 2:16). ✡ 2:6 Mik. 5:2
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11 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, tempat di mana Anak itu
berada. Merekamelihat Anak itu bersamaMaria, ibu-Nya, lalu berlutut dan
menyembah Anak itu. Mereka membuka kantong-kantongnya dan mem-
persembahkan berbagai hadiah kepada Anak itu— yaitu emas, kemenyan,
danmur.†

12Tetapi tidak lamakemudian, Allahmemberitahumerekamelaluimimpi
supaya tidak kembali kepada Herodes. Karena itu mereka pulang ke negeri
merekamelalui jalan yang lain.

Yesus dilarikan keMesir
13 Sesudah para peramal bintang itu pergi, malaikat TUHAN datang

kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, “Bangunlah! Segeralah
bawa Anak itu dan ibu-Nya ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku datang
lagimembawapesankepadamuuntukkembali. KarenaHerodes berencana
mencari Anak itu untukmembunuh Dia.”

14 Pada malam itu juga Yusuf bangun dan pergi menuju Mesir bersama
Maria dan Yesus. 15 Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal.
Dengandemikian tepatlah apayangdikatakanAllahmelalui nabi-Nya, “Aku
akanmemanggil Anak-Ku keluar dari Mesir.”‡

Herodesmembunuh semua anak laki-laki yang kecil di Betlehem
16KetikaHerodes tahubahwaparaperamalbintang itu sudahmenipunya,

dia menjadi sangat marah. Lalu dia memerintahkan tentara-tentaranya
untukmembunuh semua anak laki-laki di kota Betlehemdan semua daerah
di sekitarnya— yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai
dengan keterangan dari para peramal bintang itu. 17Lalu tepatlah apa yang
dikatakan Allahmelalui Nabi Yeremia,
18 “Terdengar suara di kota Rama,

yaitu suara-suara yang menangis dan ratapan karena rasa sedih yang
sangat mendalam.

Rahel menangisi anak-anaknya,
dan dia tidakmau dihibur,
karena anak-anaknya sudahmati.”§
Yusuf danMaria kembali dariMesir

19 Sesudah Herodes meninggal, Yusuf dan keluarganya masih berada di
negeri Mesir. Lalu malaikat TUHAN datang lagi kepadanya dalam mimpi.
20 Malaikat itu berkata, “Bangunlah dan pergilah kembali ke tanah Israel
bersama Yesus dan Maria! Karena orang-orang yang berusaha membunuh
Dia sudahmeninggal.”

21 Lalu Yusuf bangun dan langsung berangkat dengan mereka ke tanah
Israel. 22 Tetapi waktu Yusuf mendengar bahwa yang menggantikan Raja
Herodes adalah Arkelaus, dia takut kembali ke provinsi Yudea. Arkelaus
adalah putra dari Raja Herodes sendiri. Lalu Yusuf mendapat petunjuk
lagi melalui mimpi, sehingga dia membawa mereka ke provinsi Galilea.
† 2:11 kemenyan danmur Kemenyan adalah getah kayu yang kalau dibakar asapnya sangat berbau
harum. Getah itu mahal dan sering dibakar oleh para imam Yahudi sebagai persembahan kepada
Allah. Mur adalah minyak wangi yang mahal. Minyak itu dipakai menyiapkan mayat untuk
dikuburkan. Minyak itu bisa juga dicampur dengan air anggur lalu diminumuntukmengurangi rasa
sakit. ‡ 2:15 Kutipan Matius mengutip dari Hos. 11:1. Dalam konteks Hosea, dia memikirkan
tentang semua umat Israel sebagai ‘anak Allah’, jadi ayat itu bisa diterjemahkan dalam konteksmasa
lalu. Tetapi Matius menggunakan ayat itu sebagai nubuatan, jadi diterjemahkan di sini memakai
masa yang akan datang, sesuai dengan maksud Matius. § 2:18 Kutipan Matius mengutip dari
Yeremia 31:15. Kota Rama termasuk daerah luas Betlehemdan hanya lima kilometer di sebelah utara
dari Yerusalem.
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23 Jadi mereka pergi ke kota yang bernama Nazaret dan tinggal di sana.
Dengan demikian apa yang dikatakan Allah melalui para nabi ditepati—
yaitu “Waktu Kristus datang, Dia akan disebut ‘Orang Nazaret.’ ”

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1 Waktu Yesus sudah menjadi dewasa di Nazaret di provinsi Galilea,
Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di daerah padang gurun di
Yudea. Kepada orang-orang yang datang kepadanya dia berkhotbah
2 seperti ini, “Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah
akandatangmendirikan kerajaan-Nya* di dunia ini.” 3Sebenarnya Yohanes
ini adalah orang yang Nabi Yesayamaksud waktu dia bernubuat,†
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Danmarilah
kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Dia!’ ”‡

4 Cara hidup Yohanes hampir sama seperti cara hidup Nabi Elia pada
zaman dulu. Pakaian Yohanes terbuat dari bulu unta, ikat pinggangnya
dari kulit binatang, dan dia sering memakan belalang dan madu dari
sarang lebah liar. 5 Kemudian orang banyak berdatangan kepadanya dari
Yerusalem, dari seluruh provinsi Yudea, dan dari seluruh daerah di seki-
tar Sungai Yordan. 6 Biasanya waktu Yohanes menyampaikan ajarannya,
banyak orang yang mengaku dosa-dosa mereka, lalu Yohanes membaptis
mereka di Sungai Yordan.

7 Tetapi pernah terjadi juga bahwa banyak orang dari kelompok agama
Yahudi yang disebut Farisi§ dan Saduki* yang ikut datang untuk dibaptis.
Waktu Yohanesmelihat hal itu, diamenegurmereka, “Hai kalian keturunan
ular berbisa! Kalian pikir hanya dengan dibaptis kalian bisa melarikan
diri dari hukuman Allah yang segera akan datang! 8Kalau kalian sungguh-
sungguh sudah bertobat, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidup kalian
masing-masing. 9Dan janganlah berkata di dalam hatimu, ‘Saya akan luput
dari hukuman Allah karena Abraham adalah nenek moyang saya.’ Karena
saya berkata kepadamu bahwa Allah sanggup menjadikan keturunan bagi
✡ 3: Mrk. 1:1-8; Luk. 3:1-9, 15-17; Yoh. 1:19-28 * 3:2 Allah … kerajaan-Nya Secara harfiah,
“kerajaan surga.” Kata ‘surga’ sering digunakan oleh orang Yahudi supaya tidak langsung menyebut
Allah. † 3:3 bernubuat Dalam Perjanjian Lama, bernubuat berarti mengabarkan berita dari Allah
tentang peristiwa yang akan datang, atau menyampaikan suatu ajaran dari Allah. Biasanya yang
menyampaikannya adalah seorang nabi. Dalam Perjanjian Baru, ada juga karunia atau kemampuan
khusus untuk bernubuat— yaitu berbicara atau mengajar sesuai dengan apa yang diterima dari
Roh Allah. ‡ 3:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Secara harfiah baris kedua, “Siapkanlah jalan untuk
TUHAN! Luruskanlah jalan bagi-Nya!” Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman sebelum Kristus
membaca ayat ini denganmenyebut TUHAN (yangmerujuk ke YHWH), tetapi Markusmengutip ayat
ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus. § 3:7 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi
yang selalumempertahankan bahwa semua peraturanMusa dan yang ditambah oleh nenekmoyang
orang Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka membanggakan diri
seperti ini, “Kami ini yang sangat berkenan di mata Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakanmereka
juga tidak senang kepadaYesus, karenaDia tidak termasuk golonganmereka, danmerekamenjadi iri
hati karena banyak orangmengikuti Dia. Yesusmenegur kelompok Farisi bersama ahli-ahli Taurat di
Mat. 23 karena mereka hanya berpura-pura sebagai orang baik. * 3:7 kelompok Saduki adalah
kelompok pemimpin agama Yahudi. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam
Perjanjian Lama— yaitu buku-buku yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
dan Ulangan. Mereka percaya bahwa manusia tidak hidup lagi sesudah kematian. Mereka menolak
adanya kehidupan sesudah kematian. Lihat Mrk. 12:18 dan Kis. 23:8.
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Abraham dari batu-batu ini. 10 Seperti petani yang menebang dan mem-
bakar pohon yang tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang
sudah siapmelenyapkan bangsa kita danmembuangnya ke dalam api!†

11 “Saya hanya membaptis orang dari antara kalian dengan air sebagai
tanda bahwa mereka bertobat. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang
yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untukmelayani
Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah yang akan
membaptis kalian masing-masing. Ada yang dibaptis dengan Roh Kudus,
dan ada pula yang dibaptis dengan api. 12 Oleh karena itu bertobatlah!
Karena dunia ini seperti ladang luas yang siap dipanen. Hasil yang baik
dan yang tidak baik akan dipisahkan! Karena Dia yang datang sesudah saya
akan menghakimi dunia ini dan memisahkan setiap kalian yang jahat dari
antara orang benar. Yang benar itu akan hidup bersama-Nya. Tetapi semua
orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang tidak pernah
padam.”‡

Yohanesmembaptis Yesus✡
13Kemudian Yesus berangkat dari Galilea ke Sungai Yordan danmeminta

Yohanes untuk membaptis-Nya. 14 Tetapi Yohanes merasa dirinya tidak
layak untuk melakukan itu, jadi dia berkata, “Seharusnya sayalah yang
dibaptis oleh Bapa. Sungguh heran Engkaumeminta saya untukmelakukan
itu!”

15Tetapi Yesusmenjawab, “Biarlah kamu yangmelakukan hal itu saat ini.
Karena dengan begitulah kita memenuhi segala sesuatu yang diinginkan
Allah.” Lalu Yohanes membaptis-Nya.

16 Sesudah Yesus dibaptis, pada saat Dia keluar dari sungai itu, tiba-tiba
langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah turun ke atas-Nya dengan cara
seperti burung merpati yang turun dan hinggap pada-Nya. 17 Kemudian
terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang
sangat Kukasihi. Dialah yangmenyenangkan hati-Ku.”

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1 Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk
dicobai oleh iblis. 2 Dan Dia tidak makan apa-apa selama empat puluh
hari empat puluh malam, akhirnya Dia sangat lapar. 3 Lalu si penggoda—

† 3:10 Ayat 10 Secara harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yang menggambarkan hukuman
TUHAN) sudah disiapkan untuk menebang pohon anggur (yang menggambarkan bangsa Israel)
sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan
dibuang ke dalamapi.” Gambaran iniwajar bagi orang yangmendengarkan khotbahYohanes karena
perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21, Israel digambarkan seperti pohon anggur yang tidakmenghasilkan
buah yang baik. Dan di Yeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna
karena tidak setia kepadaTUHAN. ‡ 3:12 Ayat 12 Secara harfiah (dengan informasi tersirat) seperti
ini, “Alat lesung dan nyiru sudah di tangan-Nya (menggambarkan hukuman dari Allah). Sesudah
panen (semua orang di dunia ini), Dia akan menggunakan alat-alat-Nya itu untuk memisahkan
gandum (menggambarkan orang-orang baik) dari kulit gandum dan kotoran lain (menggambarkan
orang-orang jahat). Lalu gandum akan disimpan-Nya di dalam gudang, sedangkan yang lain akan
dibakar-Nya di dalamapi yang tidak pernah padam.” Yang diterjemahkandi atas sebagai “lesung dan
nyiru,” secara harfiah, ‘penampi’, yang adalah alat seperti sekop atau garpu besar yang dipakai untuk
memisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini bisa dibandingkan dengan Why. 14:14-20 dan Mat.
25:31-46. ✡ 3:12 Mrk. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34 ✡ 4: Mrk. 1:12-13; Luk. 4:1-13
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yaitu iblis mendekati-Nya dan berkata, “Kamu ini Anak Allah*— bukan?!
Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti!”

4Tetapi Yesus menjawab, “Dalam Kitab Suci tertulis,
‘Kehidupanmanusia tidak tergantung dari roti saja,†

melainkan tergantung dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Al-
lah.’ ”✡

5Kemudian dalam waktu sebentar saja, iblis membawa-Nya ke kota suci
Yerusalem dan menempatkan-Nya di puncak Rumah Allah. 6 Lalu dia
berkata kepada-Nya, “Kalau kamu‡ adalahAnakAllah, lompatlah ke bawah!
Karena dalam Kitab Suci tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu,’

dan ‘tanganmereka akanmemegangmu,
sehingga kakimu tidak sampai kena batu.’ ”✡

7 Jawab Yesus, “Ada juga tertulis,
‘Janganlah kamumencobai TUHAN Allahmu.’ ”✡

8 Kemudian dengan cara ajaib iblis membawa-Nya ke puncak gunung
yang sangat tinggi, lalu menunjukkan kepada-Nya semua kerajaan di dunia
dan semua kemewahan dari setiap kerajaan itu. 9 Lalu dia berkata kepada
Yesus, “Aku akan memberikan semua itu kepadamu kalau kamu sujud dan
menyembah aku.”

10 Yesus berkata kepadanya, “Hai Satanas,§ pergi! Karena dalam Kitab
Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan Dia sajalah yang kamu layani.’ ”✡
11 Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat datang dan

melayani Dia.
Yesusmulai pelayanan-Nya di Galilea✡

12WaktuYesusmendengarbahwaYohanes sudahdipenjarakan,makaDia
meninggalkan provinsi Yudea dan kembali ke provinsi Galilea. 13 Tetapi
Dia tidak lagi tinggal di Nazaret, melainkan di kota Kapernaum (di tepi
Danau Galilea)— yaitu di daerah Zebulon dan Naftali. 14 Yesus melakukan
itu supaya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ditepati, yang bunyinya,
15 “Dengarlah, kalian yang tinggal di daerah Zebulon dan Naftali,

yaitu daerah sepanjang jalanmenuju ke laut,
dan sampai ke seberang Sungai Yordan.
Daerah itu bernamaGalilea—dimanabanyakorang yangbukanYahudi
tinggal.

* 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudahmemberitahukan dalamMzm.
2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis
Surat Ibrani di Perjanjian Barumengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itumengenai Yesus. Dan sebelum
kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan
datang kepadamu, dan kuasa YangMahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang
kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri yang memberitahukan bahwa Yesus
adalahAnak-Nya sebelumdilahirkan ke dunia ini, dan kitamenyebut-Nya ‘AnakAllah’ sesuai dengan
Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa Maria mengandung Yesus bukan karena
berhubungan seksdenganAllahatau laki-laki, tetapi olehkarenakuasaRohKudus (Yoh. 4:24). † 4:4
tergantung dari roti saja Di negeri Palestina dan seluruh kerajaan Roma,makanan pokok adalah roti.
Jadi untuk kita di Indonesia, roti ini bisa disamakan dengan nasi. ✡ 4:4 Ul. 8:3 ‡ 4:6 kamu
Walaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil, karena iblis
tidakmenghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:6 Mzm. 91:11-12 ✡ 4:7 Ul. 6:16 § 4:10
Satanas ‘Satanas’ adalah nama iblis yang tertulis dalam bahasa Yunani di ayat ini. Nama Satanas
berasal dari bahasa Ibrani dan berarti ‘musuh’. ✡ 4:10 Ul. 6:13 ✡ 4:11 Mrk. 1:14-15; Luk. 4:14-15
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16Mereka itu yang hidup dalam kegelapan,
akanmelihat terang yang besar.

Bagaikan matahari yang terbit, demikian pula terang itu sudah terbit atas
mereka

yang hidup di daerah yang gelap dan bahaya karena dikuasai oleh
kerajaanmaut.”✡

17 Mulai hari itu, Yesus memberitakan pesan ini kepada orang banyak,
“Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datang
mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya✡
18 Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, Dia melihat dua

orang nelayan, yaitu Petrus— yang juga disebut Simon, dan Andreas—
adiknya. Mereka sedang menjala ikan di danau. 19 Kata-Nya kepada
mereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi
Aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya mereka
menjadi pengikut-Ku.” 20Pada waktu itu juga Petrus dan Andreas langsung
meninggalkan jala mereka danmengikut Yesus.

21 Waktu Dia berjalan tidak jauh dari situ, Dia melihat dua orang
bersaudara yang lain— yaitu Yakobus dan adiknya Yohanes. Mereka sedang
di dalam sebuah perahu bersama Zebedeus, bapak mereka, dan sedang
memperbaiki jala mereka. Lalu Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes
untuk mengikut Dia. 22 Pada waktu itu juga mereka berdua langsung
meninggalkan perahu dan bapakmereka, lalu mengikut Yesus.

Yesusmengajar danmenyembuhkan
23 Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia mengajar di

rumah-rumah pertemuan orang Yahudi,* memberitakan Kabar Baik ten-
tangkerajaanAllah, dan jugamenyembuhkansemua jenispenyakitmereka.
24 Berita tentang Dia tersebar luas dari Galilea sampai ke seluruh provinsi
Siria. Jadi orang-orang mengantar kepada-Nya banyak sekali orang yang
menderita penyakit. Orang-orang itu menderita segala macam penyakit—
termasuk yang dikuasai oleh roh-roh jahat, yang sakit ayan, dan yang
lumpuh total. Lalu semua mereka disembuhkan-Nya. 25 Oleh karena itu
banyak orangmengikuti Dia. Ada yang berasal dari provinsi Galilea, Yudea,
provinsi Sepuluh Kota,† dan juga kota Yerusalem, bahkan dari seberang
Sungai Yordan.

5
Yesusmengajar orang banyak✡

1Waktu Yesus melihat orang banyak yang mengikuti-Nya itu, Dia naik ke
atas bukit dan duduk di situ.* Murid-murid-Nya berkumpul di sekeliling-
Nya, 2dan Diamulai mengajar mereka,
✡ 4:16 Yes. 9:1-2 ✡ 4:17 Mrk. 1:16-20; Luk. 5:1-11 * 4:23 rumah-rumah pertemuan
orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah
pertemuan dipakai untuk pertemuan umumorang Yahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa
dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota
Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah
Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang
Yahudi tinggal. † 4:25 Sepuluh Kota Lihat catatan tentang Dekapolis dalam Mrk. 5:20. ✡ 5:
Luk. 6:20-23 * 5:1 duduk di situ Dalam kebudayaan Yahudi, para ahli Taurat duduk untuk
menyampaikan ajaran mereka. Jadi kemungkinan besar Yesus duduk karena mau menyampaikan
ajaran yang penting— bukan karena cape sesudah naik bukit.
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3 “Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwamerekamempun-
yai kebutuhan rohani,

karenamerekalah yang akanmenjadi warga kerajaan Allah.†
4 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang sekarang berdukacita,

karenamerekalah yang akan dihiburkan-Nya.
5 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati,

karenamerekalah yang akanmewarisi bumi yang dijanjikan Allah.‡
6 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang giat melakukan yang benar

lebih daripadamakan danminum,§
karenamerekalah yang akan dipuaskan oleh Allah.

7 Sungguh diberkati Allah orang-orang yangmengasihani orang lain,
karenamerekalah yang akan dikasihani oleh Allah.

8 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati,
karenamerekalah yang akan selalu memandang Allah.

9 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan
damai,

karenamerekalah yang akan disebut anak-anak-Nya.
10 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang dianiaya karena hidup benar,

karenamereka sudahmenjadi warga kerajaan Allah.
11 “Kamu juga sungguh diberkati Allah kalau kamu disakiti, dihina, dan

difitnah karena mengikut Aku. 12 Bersukacita dan bergembiralah, karena
berkat yang besar sudah tersedia bagimudi surga. Ingatlah: Nabi-nabi yang
hidup di masa lalu juga dianiaya seperti itu.”

Garam dan terang dunia✡
13 “Pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan seperti garam

dalammakanan. Waktu memasak setiap orang senang mencampur sedikit
garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampurkan
pasir ke dalammakanan, karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti
garam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi seperti pasir, karena itu
hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam!*

14 “Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi kamu seperti
kota yang terletak di atas bukit. Terangnya bersinar dan kota itu tidak bisa
disembunyikan. 15 Begitu juga, tidak ada orang yang menyalakan lampu
lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat
yang tinggi, supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah.
16 Begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Maksud-Ku, biar
orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan,
lalu memuliakan Bapamu yang di surga.”

Ajaran Yesus tentangHukumTaurat
17 “Janganlah kamu berpikir bahwa Aku datang untuk membatalkan

Hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi supaya
apa yang tertulis di dalamnya ditepati. 18Ketahuilah bahwa selama masih
ada langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang akan dibatalkan dari
† 5:3 kerajaan Allah Lihat catatan di Mat. 3:2. ‡ 5:5 bumi yang dijanjikan Allah Lihat Mzm.
37:10-11; 2Ptr. 3:10-13; Why. 21-22. § 5:6 melakukan … makan atau minum Secara harfiah, “lapar
dan haus akan kehidupan benar.” ✡ 5:12 Mrk. 9:50; Luk. 14:34-35 * 5:13 Ayat 13 Secara
harfiah (dengan informasi tersirat) bisa diterjemahkan seperti ini: “Kalian masing-masing seperti
garam (menggambarkan pengaruh baik kalian) bagi orang-orang di dalam dunia ini. Tetapi kalau
rasa asin garam hilang, tidak mungkin membuatnya menjadi asin lagi. Garam itu (menjadi seperti
pasir saja) akan dibuang ke luar dan diinjak-injak orang.”
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Hukum Taurat, biarpun satu huruf atau satu titik. Semuanya akan selalu
berlaku dan setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti akan terjadi.

19 “Jadi janganlah berpikir bahwa ada perintah dalam Hukum itu yang
tidak berguna. Orang yang melanggar salah satu perintah yang terkecil
pun dan mengajar orang lain juga untuk melanggarnya, dia akan dianggap
yang terkecil di dalamkerajaanAllah. Tetapi orangyangmelakukan seluruh
perintahHukumTauratdanmengajar orang lain jugauntukmelakukannya,
dia akan sangat dihormati di dalam kerajaan Allah. 20 Jadi Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu: Kalau hidupmu tidak lebih benar daripada
para ahli Taurat dan anggota-anggota kelompok Farisi,† kamu sama sekali
tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah.”

Ajaran Yesus tentang kemarahan
21 “Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa

sudahmemerintahkan nenek moyang kita, ‘Janganmembunuh’, dan ‘Siapa
saja yang membunuh harus diadili dan dihukum.’✡ 22 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Siapa saja yangmarah kepada seseorang lain tanpa alasan yang
jujur akan dihukum Allah. Dan siapa saja yang menghina orang lain akan
menghadap pengadilan Allah. Dan siapa saja yang mengatakan kepada
seseorang lain ‘Kamu bodoh,’ pantas dibuang ke dalam api neraka.

23 “Karena itu, kalau misalnya kamu sedang membawa persembahanmu
untuk dibakar pada mezbah di Rumah Allah, dan tiba-tiba kamu teringat
bahwa ada orang lain yang sakit hati kepadamu, 24 tinggalkanlah persem-
bahanmu itu di depan mezbah. Kemudian, pergilah kepada orang itu dan
pulihkanlah hubunganmudengan dia. Sesudah itu barulah kamu lanjutkan
memberikan persembahanmu kepada Allah.

25 “Dengarlah contoh ini: Kalau ada orang yang sedang mengadukanmu
ke pengadilan, sebelum sampai ke sidang pengadilan, segeralah berusaha
memulihkan hubunganmu dengan lawanmu itu. Karena kalau tidak,
mungkin dia akan melaporkanmu kepada hakim, lalu hakim akan meny-
erahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu akan dipenjarakan. 26Apa
yangAku katakan ini benar: Kamu tidak bisa keluar dari penjara itu sampai
kamu membayar lunas semua utangmu dan denda yang ditetapkan oleh
hakim itu!”

Ajaran Yesus tentang dosa perzinaan
27 “Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa

sudah memberikan perintah, ‘Jangan berzina.’✡ 28 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Laki-laki siapa saja yang hanya memandang perempuan saja
dengan hawa nafsu dan ingin berhubungan seks dengannya, berarti dia
sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. 29 Kalau matamu
menyebabkan kamu berdosa— bahkan matamu yang paling baik, cungkil
dan buanglah matamu itu! Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota
tubuhmu daripada kamu dibuang ke dalam neraka dengan tubuh yang
lengkap. 30 Begitu juga, kalau tanganmu menyebabkan kamu berdosa—
bahkan tanganmu yang paling kuat, potong dan buanglah tanganmu itu!
Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu
masuk ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap.”

Ajaran Yesus tentang perceraian✡

† 5:20 kelompok agama Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 5:21 Kel. 20:13; Ul. 5:17 ✡ 5:27 Kel.
20:14; Ul. 5:18 ✡ 5:30 Mat. 19:9; Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18
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31 “Setiap kita juga sudah diajarkan perintah Musa ini: ‘Setiap suami
yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya.’✡
32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Satu-satunya alasan seorang suami boleh
menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah terbukti berzina.
Karena kalau istrinya tidak berzina dan suaminyamenceraikannya karena
hal lain, berarti suaminya seolah-olah mendorong istrinya itu untuk berz-
ina. Karenakalau istrinya itukawin lagi, dihadapanAllahpasanganbaru itu
dianggap berzina. Dan juga setiap laki-laki yang kawin dengan perempuan
yang sudah diceraikan sedang berzina dalam pandangan Allah.”

Ajaran Yesus tentang sumpah dan perjanjian
33 “Setiap kita juga sudah diajarkan tentang perintah Musa kepada nenek

moyang kita: ‘Kalau kamu berjanji atas nama TUHAN untuk melakukan
sesuatu, jangan sampai kamu tidak menepati apa yang kamu janjikan itu.
Tepatilah segala sesuatu yang sudahkamu janjikandenganmenyebut nama
TUHAN.’✡ 34 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sama sekali menye-
but sesuatu apa pun sebagai saksi untuk menguatkan sumpahmu. Jangan-
lah menyebut demi surga, karena itu tempat takhta Allah. 35 Dan jangan
menyebutdemibumi, karenabumimerupakan tempatAllahmenaruhkaki-
Nya ketika Dia duduk di atas takhta-Nya. Dan juga tidak boleh menyebut
demi Yerusalem, karena itu adalah ibukota RajaMahabesar. 36Bahkan tidak
boleh menyebut kepalamu sendiri sebagai saksi atas perjanjianmu, karena
kamu tidak sanggup membuat sehelai saja pun dari rambutmu menjadi
hitam atau putih. 37 Jadi biarlah kamu hanya berkata, ‘Itu Benar’— kalau
hal itu benar, atau ‘Itu Salah’— kalau hal itu salah. Janganlah menambah
sesuatu apa pun untuk menguatkan sumpah atau perjanjianmu, karena
semua tambahan lain berasal dari iblis.”

Ajaran Yesus tentang orang-orang yangmemusuhi kita
38 “Setiap kita juga sudah diajarkan perintah Musa ini: ‘Siapa yang

merusak mata atau gigi orang lain, maka hukumannya mata atau gigi
orang itu juga akan dirusak.’✡ 39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah
melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Misalnya kalau seseorang
menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. 40Atau kalau seseo-
rang mengadukan kamu ke pengadilan dan menuntut bajumu, berikanlah
juga jubahmu kepadanya.‡ 41 Atau kalau seorang tentara memaksamu
memikul barangnya sejauh satu kilometer,§ bersedialah untuk memikul
barangnya itu sejauh dua kilometer. 42Dan kalau seseorang meminta sesu-
atu kepadamu, berikanlah. Atau kalau seseorang mau meminjam sesuatu
darimu, janganmenolaknya.”

Kasihilah orang-orang yangmemusuhimu✡
43 “Setiap kita juga sudah diajarkan, ‘Kasihilah saudara-saudari kita se-

bangsa,✡ tetapi kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi kita.’
44TetapiAkuberkatakepadamu: Kasihilahorang-orangyangmemusuhimu,
dan berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu. 45 Karena kalau
✡ 5:31 Ul. 24:1 ✡ 5:33 Im. 19:12; Bil. 30:2; Ul. 23:21 ✡ 5:38 Kel. 21:24; Im. 24:20 ‡ 5:40
baju… jubahPada zamanAlkitab, pakaian yangditerjemahkan ‘baju’dan ‘jubah’dua-duanyapanjang
sampai pergelangan kaki. Yang diterjemahkan ‘baju’ terbuat dari kain yang lebih tipis dan ditutupi
oleh ‘jubah’ yang lebih tebal dan lebih mahal. § 5:41 memaksamu … satu kilometer Di semua
provinsi di mana pemerintahan Roma menjajah penduduknya, setiap tentara Roma diperbolehkan
untuk memerintahkan masyarakat untuk memikul barang apa saja sejauh ‘satu kilometer’. Yang
diterjemahkan ‘satu kilometer’, secara harfiah “satu mil.” ✡ 5:42 Luk. 6:27-28, 32-36 ✡ 5:43
Im. 19:18
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kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapamu* yang
di surga. Karena Dia sangat baik kepada semua orang. Misalnya, den-
gan matahari Dia menyinari orang-orang yang baik maupun yang jahat.
Dan ketika hujan turun, Dia menolong orang-orang yang hidupnya benar
maupun yang hidupnya tidak benar. 46Kalau kamuhanyamengasihi teman
yang mengasihimu saja, jangan berharap bahwa Allah akan memberikan
upah kepadamu atas kasihmu itu. Karena para penagih pajak dan orang-
orang berdosa yang lain† punmengasihi siapa saja yangmengasihi mereka.
47 Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja,
jangan sangka bahwa Allah akan menganggap kamu lebih baik dari orang
lain. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memberi salam
kepada teman-temanmereka. 48Hendaklah kamumengasihi semua orang!
Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna, sama seperti Bapamu
yang di surga adalah sempurna.”

6
Ajaran Yesus tentang caramelakukan perbuatan baik

1 “Hati-hatilah! Janganlah kamu memamerkan perbuatan baikmu di
depan umum supaya orang-orang memperhatikan dan memujimu. Kalau
kamu melakukan hal seperti itu, kamu tidak akan menerima upah atas
perbuatan baikmu itu dari Bapamu yang di surga.

2 “Kapan saja kamumemberi sedekah, janganlahpamerkanhal itu seperti
yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya berpura-pura sebagai orang
baik. Mereka suka memberi sedekah di depan umum— di dalam rumah-
rumah pertemuan atau di simpang-simpang jalan, dan diiringi dengan
bunyi terompet. Mereka melakukan seperti itu supaya dilihat dan dipuji
banyak orang. Sungguhbenar yangAkukatakan ini: Hanya itu sajalahupah
mereka. 3 Sebaliknya kalau kamu memberi sedekah, berikanlah secara
tersembunyi. Tangan kirimu tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan
oleh tangan kananmu. 4 Maksud-Ku, orang lain tidak perlu tahu tentang
pemberian sedekahmu itu. DanBapamu— yangmelihat apa saja yang kamu
lakukan secara tersembunyi, akanmemberikan upah kepadamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡
5 “Janganlah kamu berdoa seperti orang-orang yang hanya berpura-pura

sebagai orang baik. Karenamereka suka berdirimemamerkan dirinya den-
gan berdoa di depan umum— di dalam rumah-rumah pertemuan maupun
di simpang-simpang jalan. Sungguh benar yang Aku katakan ini: Hanya
itu sajalah upah mereka. 6 Tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar
rumahmuyangpalingdalam, tutuplahpintudanberdoalahkepadaBapamu
yang ada di tempat yang tersembunyi itu. Dan Bapamu— yang melihat
apa saja yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, akan memberi upah
kepadamu.

7 “Dan waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang belum
mengenal Allah. Karena mereka terus-menerus mengulangi permohonan

* 5:45 mengikuti teladan Bapamu Secara harfiah, “menjadi anak Bapamu.” † 5:46 penagih pajak
dan…yang lainPadazamanYesus, IsraeldijajaholehkerajaanRoma. Jadi kalauorangYahudimenjadi
penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu,
para penagih pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi. Mereka juga dibenci
karena mereka suka menagih pajak melebihi yang sebenarnya. (Luk. 3:12-13) Karena itu para
penagih pajakmenjadi kaya. ✡ 6:4 Luk. 11:2-4
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mereka, karena mereka menganggap bahwa Allah akan lebih menden-
garkandoayangdiulang-ulangi. 8 Jadi janganlahmenirumereka itu. Karena
Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya.
9Oleh karena itu, hendaklah kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami yang di surga,*

biarlah semua orangmenghormati Engkau† sebagai Allah yang kudus.
10Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja,

dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,
sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.

11Berikanlah kamimakanan yang kami perlukan hari ini.
12Dan ampunilah kamimasing-masing dari semua kesalahan kami,

sama seperti kami masing-masing memaafkan orang-orang yang
bersalah kepada kami.

13Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,
tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’

Karena Engkau sajalah yang punya kuasa untuk memerintah sebagai raja
atas segala sesuatu,

dan hanya Engkau saja yang pantas dimuliakan sampai selama-
lamanya. Amin.

14Maafkanlah orang-orang yang bersalah kepadamu. Karena kalau kamu
memaafkan mereka, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni dosa-
dosamu. 15 Tetapi kalau kamu tidak memaafkan orang yang bersalah
kepadamu, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-
dosamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berpuasa
16 “Ketika kamuberpuasa, janganlahmenunjukkanmuka yang sedih atau

menggosok mukamu dengan lumpur, seperti yang dilakukan orang-orang
yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Mereka yang melakukan hal
seperti itu hanyamaupamer diri bahwamereka sedang berpuasa. Sungguh
benar yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah upah mereka. 17 Sebaliknya
kalau kamu berpuasa, sisirlah rambutmu dan cucilah mukamu seperti
biasa. 18 Dengan begitu tidak ada orang yang tahu bahwa kamu sedang
berpuasa. Tetapi hanya Bapamu yang tidak kelihatan itu yang menge-
tahuinya, karena Dia melihat segala sesuatu yang dilakukan secara tersem-
bunyi, dan Dia akanmemberi upah kepadamu.”

Tidak bisamenjadi hamba Allah dan sekaligusmenjadi hamba uang✡
19 “Janganlah kumpulkan harta benda bagi dirimu sendiri di dunia ini— di

mana ngengat dan karat akanmerusakkan harta bendamu itu, dan pencuri
bisamembongkar sertamencurinya. 20Sebaliknya kumpulkanlah hartamu
di surga— di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, dan pencuri
tidak bisa membongkar serta mencurinya. 21 Karena di mana hartamu
berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada.

22 “Matamu seperti jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam
tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi.
* 6:9 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini, bisa saja pembaca
menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama dalam kebaktian. Anggapan itu salah.
Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima dengan senang hati kalau kita berdoa dengan mengikuti
contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang
di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya …” dan seterusnya. † 6:9 Engkau Secara
harfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama-Mu’ di sini artinya
seluruh kepribadian Allah. ✡ 6:18 Luk. 11:34-36; 12:33-34; 16:13
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23 Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari den-
gan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela
tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi di
dalam hatimu!

24 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorang mempunyai
dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan
baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi
membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga,
kamu tidak bisamenjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
25 “Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir tentang apa

saja yang kamu butuhkan dalamhidupmu, sepertimakanan danminuman.
Dan janganlah juga kuatir tentang apa saja yang kamu butuhkan untuk
tubuhmu, seperti pakaian. Karena pastilah ada hal-hal dalam hidupmu
yang lebih penting daripada makanan dan pakaian.✡ 26 Perhatikanlah
burung-burung. Mereka tidak perlu menabur atau menuai, dan mereka
tidak perlumenyimpanmakanan di gudang. Bapamu yang di surgamenye-
diakanmakanan bagi burung-burung itu. Jadi ketahuilah: Kamu jauh lebih
berharga di mata Bapamu dari pada burung. 27 Dan dengan kekuatiran
kamu tidak sanggupmenambah sedetik pun pada umurmu. Jadi tidak usah
kuatir!

28 “Misalnya tentang pakaian, kenapa kamu kuatir? Perhatikanlah tum-
buhan liaryang tidakperlukerjakerasuntukmembuatpakaianbagidirinya
sendiri. KarenaAllahmenjadikan tumbuhan ituuntukmenghasilkanbunga
yang indah. 29 Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu: Raja Salomo—
walaupun dia sangat kaya, tidak memakai pakaian seindah dari salah satu
bunga-bunga itu. 30KalauAllahmemberi keindahanyang seperti itu kepada
tumbuhan liar, padahal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu yang
singkat saja, kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah
bahwa Dia pasti lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan
Dia juga akan menyediakan pakaian bagimu— hai kamu yang kurang per-
caya kepada Allah!

31 “Jadi tidak usah kuatir seperti itu dan berkata, ‘Apakah yang akan saya
makan?’ Atau ‘Apakah yang akan saya minum?’ Atau ‘Apakah yang akan
saya pakai?’ 32Semuahal itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang yang tidak
mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa kamu
membutuhkan semuanya itu. 33 Tetapi hal yang harus kamu utamakan
adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan
Allah,‡ dan semua hal yang kamubutuhkan akan diberikan juga kepadamu.
34 Jadi, tidak usah kuatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempunyai
pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan
tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang.”

✡ 6:24 Luk. 12:22-34 ✡ 6:25 Mat. 6:33 ‡ 6:33 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
menyerahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan
begitukitamembuktikanbahwakita sudahmenjadiwargakerajaanAllahdan layakuntukmenerima
semua yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali,
Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga.
Lihat Dan. 7:13-14 danMat. 6:10.
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7
Ajaran Yesus tentangmenghakimi✡

1 “Janganlahmenjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya
Allah tidak menghakimi kamu kalau kamu juga bersalah dengan cara yang
sama kepada orang lain.* 2Karena sebagaimana kamu menghakimi orang
lain, demikian juga kamu akan dihakimi oleh Allah. Dan seberat hukuman
yang kamu berikan kepada orang lain, seberat itulah hukuman yang akan
diberikan Allah kepadamu.

3-4“Janganlahmenyalahkanorang lainkarenakesalahankecil. Siapayang
melakukan hal itu, seperti orang yangmemperhatikan serbuk kayu dimata
saudaranya, sedangkan balok kayu dimatanya sendiri dia tidak perhatikan.
Lalu dia dengan sombongberkata kepada saudaranya, ‘Mari saya keluarkan
serbukkayu itu darimatamu!’ 5Hai kamuyanghanyaberpura-pura sebagai
orang baik! Keluarkanlah dulu balok kayu yang ada dimatamu sendiri. Dan
sesudah itu barulah kamubisamelihat dengan jelas danbisamengeluarkan
serbuk kayu yang ada di mata saudaramu.”

Orang-orang yang tidak pantasmendalami ajaran tentang hal-hal rohani
6 “Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang

bersifat seperti anjing. Karena nanti mereka akan berbalik dan meny-
erangmu. Dan jangan melemparkan hikmat atau pengalaman rohani
kepada orang-orang yang bersifat seperti babi. Karena mereka hanya
menginjak-injaknya.”

Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡
7 “Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah

terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan
dibukakanbagimu. 8Karena setiap orang yangmeminta dengan tekunakan
menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun
akanmendapatkanapayangdia cari. Dan setiaporangyang terusmengetuk
pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya.

9 “Kalau anakmumintamakanan,† pastilah kamu tidak akanmemberi dia
batu— bukan?! 10 Atau kalau anakmu minta ikan, kamu pasti tidak akan
memberinya ular yang berbisa— bukan?! 11 Kalau kamu yang jahat tahu
memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang
di surga! Dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang
meminta kepada-Nya.”

Hukum yang terutama
12 “Perlakukanlah setiap orang seperti yang kamu inginkan dia lakukan

kepadamu, karena itulah inti yang diajarkan olehHukumTaurat dan ajaran
para nabi.”

Jalan ke surga dan jalan ke neraka✡

✡ 7: Luk. 6:37-38, 41-42 * 7:1 Ayat 1 Secara harfiah, “Janganlah kamu menghakimi, supaya
kamu sendiri tidak dihakimi.” Ayat ini terkenal sebagai ayat yang secara umum disalahgunakan.
Larangan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang menunjukkan berbagai
cara umat Allah perlu menentukan kalau perbuatan orang-orang lain adalah salah atau benar. Ayat
ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus selanjutnya dalam ayat 2-5. ✡ 7:6 Luk. 11:9-13
† 7:9 makanan Secara harfiah, “roti.” Di Israel pada waktu Yesus mengajar, makanan pokokmereka
adalah roti. Tim penerjemah menerjemahkan sebagai ‘makanan’ karena untuk kebanyakan orang
Indonesia, roti adalahmakanan istimewa dan bukanmakanan pokok. ✡ 7:12 Luk. 13:24
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13 “Untukmenuju hidup yang selama-lamanya, lewatilah pintu yang sem-
pit. Karena pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati, dan
banyak orang yang masuk melalui gerbang itu. 14 Sedangkan pintu menuju
hidup yang selama-lamanya sempit dan sulit dilewati, dan hanya sedikit
orang yangmaumencari sampai menemukannya.”

Caramengenal nabi palsu✡
15 “Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Ketika salah seorang dari

mereka datang ke dalampersekutuanmu, dia akan berkata, ‘Saya juga sama
seperti kalian— anak domba Allah.’ Padahal dia serigala yang berbahaya.
16Kalian bisamengenal nabi-nabi palsu dari ajaran dan perbuatanmereka.
Sebagaimana buah anggur atau buah ara tidak dihasilkan dari tumbuhan
liar yang berduri, begitu juga orang jahat tidak bisa menghasilkan hal-hal
yang baik. 17 Demikian juga setiap pohon yang baik akan menghasilkan
buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baikmenghasilkan buah yang
tidak baik. 18 Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang tidak
dapat dimakan, dan pohon yang tidak baik tidak bisa menghasilkan buah
yang baik. 19 Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan
ditebang dan dibakar. 20 Begitu jugalah kalian akan mengenali nabi-nabi
palsu itu dari ajaran dan perbuatanmereka.

21 “Bukan setiap orang yangmemanggil-Ku, ‘Tuhan, Tuhan’, akanmenjadi
warga kerajaan Allah.‡ Tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah
adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
22 Pada Hari Pengadilan banyak orang akan berkata kepada-Ku, ‘Tuhan,
Tuhan, kami sudah bernubuat atas nama-Mu. Dan denganmenyebut nama-
Mu kami sudah mengusir setan-setan serta melakukan banyak keajaiban.’
23 Tetapi pada waktu itu dengan terus-terang Aku akan menjawab mereka,
‘Hai kamu semua yang melakukan kejahatan: Pergilah dari hadapan-Ku!
Aku tidak pernahmengatakan bahwa kalian adalah sahabat-Ku.’ ”§

Orang bijak dan orang bodoh✡
24 “Oleh karena itu, setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan

melakukannya, dia seperti orang bijak yang membangun rumah di atas
batu yang keras dan sangat besar yang digunakan sebagai fondasinya.
25Kemudian hujan deras turun, lalu banjir air naik dan menyerang rumah
itu. Anginkencang jugabertiupmenabrak rumah itu. Tetapi rumah itu tetap
berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu yang keras.

26 “Tetapi setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan tidak melakukan-
nya, dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya langsung di atas
pasir saja. 27 Lalu hujan deras turun, dan banjir air menyerang rumah itu.
Anginkencang jugabertiupdanmemukul rumah itu. Maka rumah itu roboh
dan rusak berat.”

28 Ketika Yesus selesai mengajar semuanya itu, orang banyak yang
mendengar-Nya merasa heran sekali akan ajaran-ajaran-Nya itu, 29 karena
Dia tidak mengajar seperti para ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa,
seperti seorang pembesar yang berhak memberi perintah yang harus di-
ikuti.
✡ 7:14 Luk. 6:43-44; 13:25-27 ‡ 7:21 kerajaanAllah Secara harfiah, “kerajaan surga.” Lihat catatan
di Mat. 6:33. § 7:23 mengatakan bahwa kalian adalah sahabat-Ku Secara harfiah, “mengenal
kalian.” ✡ 7:23 Luk. 6:47-49
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8
Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kulit yang menu-

lar✡
1 Waktu Yesus turun dari bukit, banyak sekali orang yang mengikuti

Dia. 2 Lalu datanglah kepada-Nya seorang penderita penyakit kulit yang
menular.* Dia sujud di hadapan Yesus dan berkata, “Tuan, kalau engkau
mau, saya yakin engkau sanggupmenyembuhkan saya.”

3 Dengan mengulurkan tangan Yesus menjamah† orang itu dan berkata,
“Aku mau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakit kulitnya hilang dan dia
menjadi sembuh. 4Dan Yesus berkata kepada orang itu, “Jangan ceritakan
hal ini kepada siapa pun juga, tetapi pergi dan tunjukkanlah badanmu
kepada salah satu imam. Lalu berikanlah persembahan kepada Allah,
sesuaidenganperintahMusa tentangsetiaporangyangsudahdisembuhkan
dari penyakit kulit.‡ Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu
betul-betul sudah sembuh.”

Yesusmenyembuhkan hamba seorang komandan kompi Romawi✡
5 Yesus pergi ke kota Kapernaum. Pada waktu Dia masuk ke kota itu,

datanglah seorang komandan kompi Romawi§ kepada-Nya dan memohon
dengan sangat, 6 “Tuan, budak saya sedang terbaring di rumah karena sakit
parah. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan sangat menderita.”

7Yesus berkata kepada komandan itu, “Aku akan datangmenyembuhkan
dia.”

8 Komandan itu menjawab, “Tuan, saya tidak layak menerima engkau
di rumah saya. Tetapi saya minta engkau memberi perintah saja supaya
dia sembuh, dan pastilah dia akan sembuh. 9 Karena saya sendiri juga
seorang bawahan yang tunduk pada perintah atasan, dan ada juga banyak
tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada salah satu dari
mereka, ‘Pergi ke sana’, maka dia pun pergi. Dan kalau saya berkata kepada
yang lain, ‘Datang’, maka dia pun datang. Dan kalau saya katakan kepada
budak saya, ‘Lakukan ini’, maka dia punmelakukannya. Seperti itu jugalah
keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi.”

10 Ketika Yesus mendengar hal itu, Dia merasa heran sekali. Lalu Dia
berkata kepadamereka yangmengikuti Dia, “Yang Ku-katakan ini benar: Di
antarabangsa Israel belumpernahKu-temukanseorangpunyangmempun-
yai keyakinan sebesar keyakinan orang ini. 11Aku berkata kepadamu: Pada
waktu Allahmulai memerintah segala sesuatu sebagai Raja, akan diadakan
pesta besar. Banyak sekali orang akan datang dari segala tempat di bumi—
bahkan dari ujung timur dan barat. Lalu mereka akan duduk dan makan
✡ 8: Mrk. 1:40-45; Luk. 5:12-16 * 8:2 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 semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh
mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk rumah pertemuan Yahudi, dan harus tinggal di
luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. † 8:3 menjamah Karena peraturan-peraturan dalam
Hukum Taurat tentang penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang bersentuhan
dengan penderita penyakit kulit. Tetapi di ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini. Memang Dia
tahu bahwa orang itu akan sembuh. ‡ 8:4 perintah Musa … penyakit kulit Yang Musa tuliskan
tentang kesembuhandari penyakit kulit terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imamsudah setuju bahwa
orang itu sembuh, orang itu harus datang membawa dua ekor burung yang hidup ke Rumah Allah,
supaya imam-imam di situ bisamembuat upacara pembersihan dari penyakit kulit. Upacara dengan
persembahan seperti ini tidak dilakukandi rumah-rumahpertemuandi kampung-kampungmereka.
✡ 8:4 Luk. 7:1-10; Yoh. 4:43-53 § 8:5 komandan kompi Romawi Secara harfiah dalam bahasa
Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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bersama nenek moyang kita Abraham, Isak, dan Yakub. 12 Padahal banyak
orang Israel, yang karena nenek moyang mereka memang sudah diundang
masuk ke dalam kerajaan itu, tetapi mereka akan dibuang keluar ke tempat
yang paling gelap. Dan di sanalah mereka akan menangis serta sangat
menderita.”*

13 Lalu Yesus berkata kepada komandan itu, “Silakan Bapak pulang.
Terjadilah sesuai dengan keyakinanmu.” Dan pada saat itu juga budak
komandan itu sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
14 Sesudah itu, waktu Yesus datang ke rumah Petrus, Dia mendapati ibu

mertua Petrus sedang terbaring di tempat tidurnya karena sakit demam.
15 Jadi Yesus menyentuh tangan ibu itu, dan demamnya hilang. Dia pun
bangun danmelayani mereka.

16 Pada sore harinya, banyak orang sakit dibawa kepada-Nya, termasuk
yang dikuasai oleh setan-setan. Dan dengan perkataan-Nya saja roh-roh
jahat itu langsung meninggalkan mereka, dan Dia juga menyembuhkan
semua orang yang sakit itu. 17 Dia melakukan hal itu untuk menepati apa
yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya,
“Dialah yangmengambil penderitaan kita

danmenyembuhkan penyakit kita.”✡
Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡

18Waktu Yesus memperhatikan orang banyak yang ada di sekeliling-Nya,
Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari kita berangkat ke seberang
danau.” 19Lalu seorang ahli Taurat datang kepada-Nya dan berkata, “Guru,
saya akan ikut Guru kemana pun Guru pergi.”

20Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai liang dan burung
mempunyai sarang, tetapi Aku— yang adalah Anak Manusia,† tidak mem-
punyai tempat untuk beristirahat.”

21 Dan seorang lain yang sering mengikuti Yesus berkata kepada-Nya,
“Tuan, izinkanlah saya pulang dulu. Setelah bapak saya meninggal lalu
dikuburkan, saya akanmengikut engkau.”‡

22Tetapi Yesus berkata kepadanya, “IkutlahAku sekarang, danbiarkanlah
orang-orang yangmati secara rohanimenunggu kematian sesamamereka!”

Yesusmenghentikan badai✡
23 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan berangkat ke seberang danau

dengan murid-murid-Nya. 24 Tiba-tiba datanglah badai besar melanda
danau itu. Perahu mereka dipukul ombak, dan banyak air masuk sehingga
perahu itu hampir tenggelam. Tetapi pada saat itu Yesus sedang tidur
* 8:12 sangat menderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 8:13 Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41 ✡ 8:17
Yes. 53:4 ✡ 8:17 Luk. 9:57-62 † 8:20 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia
seringmenyebut diri-Nya “AnakManusia.” Tetapi arti istilah ini bukanmengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu
untukmengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam penglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti
‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja
atas semua yang ada. Dalampenerjemahan ini, ‘yaituAku’ sering ditambah supaya jelas bahwaYesus
sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ‡ 8:21 mati lalu dikuburkan Secara harfiah ayat ini
berkata, “Ijinkanlah saya pergi dahulu untukmenguburkan bapakku.” Ayat ini diterjemahkan sesuai
kebudayaan Yahudi dan tafsiran bahwa bapaknya belum meninggal. Ternyata kewajiban kepada
keluarganya lebih penting daripada mengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwa orang itu mau
terimawarisannya sebelummengikut Yesus. ✡ 8:22 Mrk. 4:35-41; Luk. 8:22-25
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nyenyak. 25 Lalu mereka datang membangunkan Dia. Mereka berkata,
“Tuan, tolong! Kita akanmati tenggelam!”

26 Jawab Yesus, “Kenapa kalian begitu ketakutan? Kalian kurang yakin
kepada-Ku!” Lalu Dia berdiri dan memerintahkan angin kencang dan
ombak ituuntukberhenti. Makaanginpunberhentidandanaupunmenjadi
tenang sekali.

27Mereka heran dan berkata, “Wah, orang macam apa dia ini?! Bahkan
angin kencang dan danau pun taat kepadanya.”

Yesusmengusir setan-setan dari orang-orang Gadara✡
28Waktu Yesus tiba di seberang danau— yaitu daerah orang Gadara,§ dua

orang yang dikuasai setan-setan datang menemui Dia. Kedua orang itu
tinggal di lokasi perkuburan,* danmereka begitu berbahaya sehingga tidak
seorang pun berani lewat ke sana. 29 Kedua orang itu berteriak kepada-
Nya, “Hei Anak Allah! Kenapa engkau†mengganggu kami? Apakah engkau
datang untukmenyiksa kami sebelumwaktu yang ditentukan Allah?”

30Tidak jauh dari situ ada sekelompok besar babi sedangmakan. 31Setan-
setan itu minta berulang kali kepada-Nya, “Kalau engkau mengusir kami
keluar dari kedua orang ini, izinkanlah kamimasuk ke dalambabi-babi itu.”

32 Kata-Nya, “Pergilah!” Lalu setan-setan itu pergi dari kedua orang itu
danmemasuki babi-babi itu. Dan semua babi itu lari dan terjun dari pinggir
jurang ke dalam danau, lalu mati tenggelam. 33 Para penjaga babi itu lari
ke kota dan menceritakan apa yang sudah terjadi dengan babi-babi itu dan
kedua orang yang dulu dikuasai setan-setan itu. 34 Lalu seluruh penduduk
kota keluar untuk menemui Yesus dan mereka memohon dengan sangat
supaya Diameninggalkan daerahmereka.

9
Yesusmenyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum✡

1 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya naik ke dalam perahu dan
menyeberangi danau untuk kembali ke kota-Nya sendiri. 2 Ketika mereka
tiba, beberapa orang membawa kepada-Nya seorang yang lumpuh dan ter-
baring di atas kasur. Waktu Yesus memperhatikan bahwa mereka percaya
penuh bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, Dia
berkata kepadanya, “Hai pemuda, kuatkanlah hatimu. Sekarang Aku sudah
mengampuni dosa-dosamu.”

3 Beberapa orang ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus itu
berpikir dalam hati mereka seperti ini, “Orang ini menghina Allah!”*

4 Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi Dia berkata
kepada mereka, “Kalian sudah salah dengan memikirkan hal yang jahat
tentang Aku di dalam hati kalian! 5Tentu kalian sulit menerima ketika Aku
✡ 8:27 Mrk. 5:1-20; Luk. 8:26-39 § 8:28 Gadara Suatu daerah sebelah tenggara Danau Galilea.
Daerah itu juga disebut Gerasa. * 8:28 lokasi perkuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering
menguburkan mayat orang di 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. Ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi. † 8:29 engkau Huruf kecil dipakai
di sini sebagai kata ganti untuk nama Yesus. Walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah
Anak Allah, mereka tidak sesungguhnya menghormati dan tunduk kepada-Nya (Yak. 2:19). ✡ 9:
Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26 * 9:3 menghina Allah Caranya mereka berpikir Yesus menghina Allah
ditunjukkan di Mrk. 2:7— di mana orang-orang berpikir, “Berani sekali orang ini berkata begitu!
Dia sudah menghina Allah! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa manusia, selain Allah
sendiri.”
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berkata kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’
Apakah lebih mudah bagi kalian menerima kalau Aku berkata kepadanya,
‘Bangunlah, angkat kasurmudanpulanglah’?! 6Tetapimelalui perkataan ini
AkumembuktikankepadakalianbahwaAkusebagaiAnakManusia†berhak
untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang
lumpuh itu, “Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”

7Orang itu pun berdiri dan pulang ke rumahnya. 8 Ketika orang banyak
menyaksikan hal itu, mereka sangat heran dan memuji Allah yang sudah
memberikan kuasa seperti ini kepadamanusia.‡

Matiusmengikut Yesus✡
9 Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, Dia melihat saya— Matius,§

sedang duduk di tempat kerja saya. Pada waktu itu saya masih bekerja
sebagai penagihpajak.* Yesus berkata kepada saya, “IkutlahAku!” Sayapun
berdiri danmengikut Yesus.

10Kemudian waktu Yesus makan malam di rumah saya, banyak penagih
pajak dan orang-orang lain yang juga dianggap orang berdosa† datang dan
makan bersama Dia dengan kami murid-murid-Nya. 11Ketika orang-orang
Farisi‡melihat hal itu, mereka bertanya kepada kami, “Kenapa guru kalian
makan bersama dengan para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang
lain?”

12Mendengar pertanyaan orang-orang Farisi itu, lalu jawab Yesus kepada
mereka dengan kiasan ini, “Orang sehat tidak membutuhkan dokter. Yang
membutuhkan dokter adalah orang sakit. 13 Pergi dan pelajarilah maksud
AllahketikaDiaberkata: ‘Daripadamemberi kurbanhewan-hewankepada-
Ku, lebih baik kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain.’✡
Begitu juga Aku. Aku datang untukmemanggil orang-orang berdosa supaya
bertobat— bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya be-
nar.”

Yesusmenjawab pertanyaan tentang berpuasa✡
14 Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan

bertanya, “Kami seringberpuasa, danbegitu jugadengananggota kelompok
Farisi. Tetapi murid-murid-Mu kenapa tidak?”

15 Lalu Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan
persamaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan
disuruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka!
Begitu juga selamaAkumasih bersamamurid-murid-Ku,mereka tidak akan
berpuasa. Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin
† 9:6 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 8:20. ‡ 9:8 kepada manusia Tentu waktu orang
menyaksikan keajaiban ini, merekamemuji Allah karena sudahmemberikan kuasa untukmengam-
puni dosa dan melakukan keajaiban kepada Anak Manusia Yesus. Tetapi di ayat ini Matius menulis
‘manusia jamak’—bukan ‘SeorangManusia/AnakManusia’, yangbisadimengerti sebagai Yesus. Sebe-
narnya manusia tidak diberikan kuasa untuk mengampuni dosa orang lain seperti Allah dan Yesus
mengampuni. Tetapi Yesus sudahmemberikan kuasa kepada para pengikut-Nya— khususnya kepada
para penatua jemaat, untuk menyampaikan pengampunan dosa dari Allah dan untuk memutuskan
tentang hal-hal yang dianggap dosa di antara anggota jemaat. Lihat Mat. 16:19; 18:18; Yoh. 20:23;
1Kor. 5:9-13; Yak. 5:15-16, 19; 1Yoh. 5:16-18. ✡ 9:8 Mrk. 2:13-17; Luk. 5:27-32 § 9:9 saya—
Matius Secaraharfiah, “Matius.” Sesuai dengan tatabahasa Indonesia, ‘saya’dan ‘kami’dipakai dalam
penerjemahan ini, supaya pembaca mengerti bahwa penulis Injil ini juga adalah saksi mata. Matius
mempunyainama lain, Lewi. * 9:9 penagihpajakLihat catatandiMat. 5:46. † 9:10 jugadianggap
orang berdosa Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di Mat. 5:46. ‡ 9:11
orang-orang Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 9:13 Hos. 6:6 ✡ 9:13 Mrk. 2:18-22; Luk. 5:33-39
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laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya. Hal itulah yang akan terjadi
kepada-Ku, dan pada waktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

16 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka: “Kalau orang
punya baju lama yang sudah robek, dia tidak boleh menambal baju itu
dengan kain yang baru. Karena kalau baju itu dicuci, kain baru yang
ditambal itu akanmenjadi kusut, dan akanmembuat bagian yang robek itu
tambah robek lagi. 17Begitu juga dengan air anggur yang baru.§ Anggur itu
tidakbolehdiisi kedalamkantongkulit yang lama. Karenawaktuair anggur
itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi
rusak. Akhirnya air anggur akan tumpahdankantong kulit itu dibuang saja.
Karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang
baru juga, sehingga keduanya akan tersimpan dengan baik.”*

Yesusmenyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan danmenghidup-
kan anak perempuan dari pemimpin orang Yahudi✡

18 Pada waktu Yesus sedang mengajarkan hal-hal itu kepada mereka,
datanglah seorang pemimpin orang Yahudi. Dia sujud di hadapanYesus dan
berkata, “Anak perempuan saya baru saja meninggal. Tetapi saya mohon
datanglahke rumahkudan letakkanlahkedua tanganmupadanya,makadia
akan hidup kembali.”

19Kemudian Yesus berdiri dan bersama kami para murid-Nya mengikuti
pemimpin itu ke rumahnya.

20Tetapi waktu Yesus berjalan, ada seorang perempuan yang mendekati-
Nyadari belakangdanmenyentuh rumbai jubah-Nya.† Perempuan itu terus
sakit pendarahan selama dua belas tahun. 21 Jadi dia melakukan hal itu
karena berpikir, “Kalau saya bisa menyentuh jubah-Nya saja, saya pasti
sembuh.”

22 Yesus berbalik dan melihat perempuan itu, kata-Nya, “Anak-Ku, ku-
atkanlah hatimu. Karena kamu percaya penuh kepada-Ku, kamu sudah
menjadi sembuh.” Dan pada saat itu juga dia sembuh.

23WaktuYesus tibadi rumahpemimpinorangYahudi itu, Diamelihat para
peniup seruling sudah mulai memainkan musik perkabungan dan orang
banyak ribut karena menangisi anak itu. 24 Lalu Dia berkata, “Keluarlah!
Karena anak ini tidak meninggal. Dia hanya tidur saja.” Tetapi mereka
menertawakan Yesus. 25 Sesudah orang banyak itu diusir keluar, Dia masuk
ke dalam kamar anak itu dan memegang tangannya. Dan anak itu pun
bangun! 26Lalu berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruh daerah itu.

Yesus membuat dua orang buta bisa melihat dan juga setan dari si bisu
diusir-Nya

§ 9:17 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang baru diperas disebut ‘air anggur baru’
dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam waktu tertentu akan mengalami proses
fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Pada zaman Alkitab,
yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol, tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur
lama. * 9:17 Ayat 16-17Dalamkedua contoh ini, Yesusmembandingkan sesuatu yang lamadengan
sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia ditanya tentang kebiasaan nenek moyang
orang Yahudi tentang berpuasa. Ternyata, seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak
bisa disatukan dengan ajaran yang lama dari nenek moyang. ✡ 9:17 Mrk. 5:21-43; Luk. 8:40-56
† 9:20 rumbai jubah-Nya Jubah-jubahorangYahudimempunyai rumbai seperti diperintahkanMusa
sebagai peringatan untukmengikuti seluruh perintah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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27 Ketika Yesus meninggalkan rumah itu, dua orang buta mengikuti Dia.
Mereka berteriak, “Hai Keturunan Daud,‡ kasihanilah kami!”

28 Lalu Dia masuk ke dalam satu rumah, dan kedua orang buta itu pun
datang menghadap-Nya. Yesus bertanya kepada mereka, “Apakah kalian
percaya bahwa Aku sanggupmembuat kalianmelihat lagi?”
Jawabmereka, “Ya Tuhan, kami percaya.”
29 Sambil menjamah mata mereka, Dia berkata, “Jadilah sesuai dengan

apa yang kalian percayai.” 30Dan mereka pun bisa melihat kembali! Lalu
dengan tegas Dia melarang mereka, “Jangan menceritakan kejadian ini
kepada siapa pun.” 31Tetapi mereka pergi danmenceritakan berita tentang
Yesus di seluruh daerah itu.

32 Saat kedua orang itu sedang keluar rumah, beberapa orang datang
kepada-Nya membawa seorang bisu yang dikuasai setan. 33 Sesudah Yesus
mengusir setan itu dari orang bisu tersebut, saat itu juga dia bisa berbicara!
Orang banyak yang ada di situ heran dan berkata, “Belum pernah terjadi
keajaiban seperti ini di Israel!”

34 Tetapi orang-orang Farisi berkata, “Dengan kuasa iblis— yaitu
pemimpin para setan, Yesus mengusir setan-setan.”

Yesusmerasa kasihan kepada orang banyak
35 Lalu Yesus mengunjungi banyak sekali kota dan kampung. Dia men-

gajar di rumah-rumah pertemuan mereka dan memberitakan Kabar Baik
tentang kerajaan Allah. Dia juga menyembuhkan banyak orang dari segala
macam penyakit. 36Waktu Dia melihat orang banyak yang datang kepada-
Nya itu, Dia merasa kasihan sekali kepada mereka karena mereka dalam
kesusahan dan sangat membutuhkan pertolongan, seperti domba yang
tidakmempunyai gembala. 37Lalu dengan kiasan Dia berkata kepada kami
murid-murid-Nya, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi
orang yang menuainya hanya sedikit. 38Oleh karena itu, berdoalah supaya
TUHANyangpunya ladang-ladang inimengirimpara pekerja untukmenuai
gandum itu.”§

10
Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡

1 Pada hari lain, Yesus mengumpulkan kami— kedua belas murid-Nya,
lalu Dia memberi kuasa kepada kami untuk mengusir roh-roh jahat dan
menyembuhkan segalamacampenyakit. 2Diamengutus kami pergi sebagai
rasul-Nya.* Nama-nama yang diutus adalah sebagai berikut:
Yang pertama, Petrus— yang juga disebut Simon,
dengan adiknya— Andreas,
‡ 9:27 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu kedua orang buta itu memanggil
Yesus ‘Keturunan Daud’, artinya bukan saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum Yesus
datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud.
Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat
nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akanmenyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi kedua
orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. § 9:38
Ayat 37-38 Untukmengerti kiasan dalam kedua ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38. ✡ 10: Mrk. 3:13-19;
6:7-13; Luk. 6:12-16; 9:1-6 * 10:2 rasul Kata ‘rasul’ adalah terjemahan dari kata ‘apostolos’ dalam
bahasa Yunani— yang berarti orang yang diutus untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang
mengutusnya. Sering kali rasul-rasul diutus untuk membawa dan menyampaikan berita. Dalam
keempat Injil, kedua belas orang yang terdaftar dalam perikop ini biasanya disebut ‘murid’ Yesus.
Tetapi mulai dari Kisah Para Rasul, mereka disebut ‘rasul’.
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lalu kedua anak Zebedeus— yaitu Yakobus dan Yohanes.
3Lalu Filipus, Bartolomeus,
Tomas, dan saya— Matius, yang dulu bekerja sebagai penagih pajak,
Yakobus— anak dari Alfeus, Tadeus,
4 Simon— yang pernah ikut berjuang dalam suatu gerakan orang Israel

supayamereka bebas dari penjajahan Roma,
dan Yudas— yang dari kampung Kariot, yaitu dia yang akan mengkhianati

Yesus.
5 Sebelum Yesus mengutus kami kedua belas rasul pergi, Dia menyuruh

kami seperti ini, “Janganlah kalian pergi ke daerah orang yang bukan
Yahudi, dan janganlah masuk ke kota-kota orang Samaria. 6 Karena
Aku mengutus setiap kalian kepada orang Israel yang sudah sesat seperti
kelompok domba yang tidak mempunyai gembala. 7 Pergi dan beri-
takanlah bahwa Allah akan segera mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.
8 Sembuhkanlah orang-orang sakit, hidupkanlah orang-orang mati, sem-
buhkanlah orang-orang yang berpenyakit kulit yang menular, dan usirlah
setan-setan. Sebagaimana kamu masing-masing sudah diberkati Allah
dengancuma-cuma, begitu jugalahkamudengancuma-cumamenolongdan
memberkati orang-orang lain. 9 Janganlah membawa uang dalam bentuk
apa pun. 10 Dalam perjalanan janganlah membawa tas, pakaian ganti,
sandal ganti, atau tongkat. Karena setiappekerjapantasmenerimaapayang
dia butuhkan.

11 “Ke mana saja kamu pergi— baik itu kota maupun kampung, carilah
seseorang yang baik hati yang membuka pintu rumahnya bagimu. Tinggal-
lah di situ sampai kamu berangkat lagi. 12-13Waktu kamu masuk ke dalam
rumahseseorang, ucapkanlahsalamkepadasemuaorangyangadadidalam
rumah itu, danmintalah supayaAllahmemberi berkat ketenangan dan per-
lindungan kepada mereka. Kalau mereka benar-benar orang baik, mereka
akan menerima kamu dan menerima berkat dari Allah itu. Tetapi kalau
tidak, pergilah, dan mereka juga tidak akan diberkati. 14 Siapa saja yang
tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar apa yang kamu ajarkan,
saat kamu meninggalkan rumah atau kota itu, lepaskanlah kotoran dari
kaki dan sandalmu.† 15 Yang Ku-katakan ini benar: Pada hari pengadilan
terakhir, para penduduk kota itu akanmenerima hukuman yang lebih berat
darihukumanyangakandiberikankepadapendudukSodomdanGomora.”‡

Waspadalah terhadap kesusahan yang akan terjadi✡
16 “Perhatikanlah! Aku mengutus kalian ke dalam keadaan yang men-

gerikan— seperti keadaanketikadomba-dombadiserangkelompok serigala.
Oleh karena itu, hendaklah kalian masing-masing bijak seperti ular dan
tulus seperti merpati. 17Waspadalah! Kalian akan ditangkap dan dibawa
menghadap ke berbagai sidang pengadilan agama. Dan para pemimpin
rumah-rumah pertemuan Yahudi akan menjatuhkan hukuman kepada
† 10:14 lepaskan kotoran Secara harfiah, “kebaskan debu.” Pada waktu itu sudah menjadi kebi-
asaan orang Yahudi, kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah orang yang bukan Yahudi,
saat meninggalkan daerah itu, mereka membersihkan telapak kaki dan pakaian mereka. Hal itu
dilakukan karena mereka menganggap orang yang bukan Yahudi dan tanah mereka najis dan
kotor. Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk melakukan hal yang sama kepada orang Yahudi
yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, para murid-Nya sudah menunjukkan bahwa Allah
menganggap orang-orang yang keras kepala seperti itu kotor. Hal itu juga menjadi tanda bahwa
mereka akan dihukum Allah kalau mereka tidak bertobat. Lihat contoh lain tentang hal ini dalam
Kisah 18:6. ‡ 10:15 SodomdanGomora adalahduakota yangdimusnahkanAllah karena kejahatan
penduduknya (Kej. 19). ✡ 10:15 Mrk. 13:9-13; Luk. 21:12-17
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kalian dengan menyuruh orang-orang untuk mencambuki kalian. 18 Dan
dari antara kalian ada juga yang akan diseret menghadap para pejabat
pemerintah dan raja-raja karena kalian memberitakan tentang Aku. Hal
ini merupakan kesempatan bagimu untuk bersaksi tentang Aku kepada
mereka dan kepada orang bukan Yahudi yang lain. 19Apabila kamu diadili,
janganlah kuatir tentang apa yang akan kamu katakan atau bagaimana
kamu harus membela diri. Karena pada saat itu juga akan diberitahukan
kepadamu tentang apa yang harus kamu katakan. 20Karena sesungguhnya
apayangkamukatakanpadasaat itu tidakberasaldaridirimusendiri, tetapi
dari Roh Bapa yang ada di dalam kamu.

21 “Penganiayaan terhadap kalian akan ngeri sekali, sehingga nanti akan
ada saudara yang menyerahkan saudara kandungnya untuk dibunuh. Dan
hal yang sama akan terjadi antara bapak dengan anak kandungnya. Juga
anak-anakakanmelawanorang tuanyadanmenyerahkanmerekauntukdi-
hukummati. 22Danbanyak sekali orangyangakanmembenci kaliankarena
kalian percaya kepada-Ku,§ tetapi setiap orang yang tetap setia kepada-Ku
sampai akhir, jiwanya akan diselamatkan. 23Kalau kalian dianiaya di suatu
kota, larilah ke kota yang lain. Karena yang Ku-katakan ini benar: Sebelum
kalian selesai mengunjungi setiap kota Israel, Anak Manusia— yaitu Aku,
sudah datang kembali.

24-25 “Anak-anak-Ku, janganlah kalian menyangka bahwa kalian akan
diperlakukan lebih baik dari-Ku. Seorang murid tidak diterima lebih baik
dari gurunya, dan seorang pelayan tidak diperlakukan lebih baik dari
majikannya. Seorang murid boleh merasa puas kalau dia diperlakukan
sama seperti gurunya. Dan seorang hamba boleh merasa puas kalau dia
diperlakukan sama seperti majikannya. Yang memusuhi-Ku sudah menye-
butAkuLusifer,* jadi kaliananak-anak-Ku juga tentuakanmereka sebutkan
sama seperti itu.”

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡
26 “Oleh karena itu, janganlah takut kepadamereka yangmenentang kita.

Karena setiap usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, pasti
pada suatu hari nanti akan dinyatakan dan diketahui juga. 27 Demikian
juga, apa yang Ku-beritahukan kepada kalian secara diam-diam, katakan-
lah itu secara terang-terangan. Dan apa yang Ku-bisikkan kepada kalian,
umumkanlah itu kepada semua orang.

28 “Janganlah takut kepada manusia. Karena mereka hanya bisa mem-
bunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Sebaliknya takut
danhormatlahkepadaAllah saja, karenaDia sanggupmembinasakan tubuh
dan jiwamu ke dalam api neraka. 29 Ingatlah contoh ini: Sepasang burung
pipit dijual sehargamata uang yang termurah. Biarpun begitu, tidak seekor
punmati tanpa sepengetahuan Bapa kita. 30Bahkan jumlah helai rambut di
kepalamu pun Dia tahu. 31Oleh karena itu, janganlah kamu merasa takut
kepada mereka yang melawan kita! Karena kamu jauh lebih penting di
hadapan Bapa kita daripada banyak burung pipit.

32 “Siapa yang mengakui dirinya sebagai pengikut-Ku di depan orang-
orang lain, Aku pun akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku di hadapan
Bapa-Ku yang di surga. 33 Tetapi siapa yang menyangkal dirinya sebagai

§ 10:22 kepada-Ku Secara harfiah, “karena nama-Ku.” * 10:24-25 Lusifer Secara harfiah,
“Beelzebul.” Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau iblis— yaitu pemimpin semua roh jahat.
Lihat Mat. 9:34. ✡ 10:24-25 Luk. 12:2-9; Mrk. 8:38
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pengikut-Ku di depan orang-orang lain, Aku pun tidak akan mengakui dia
sebagai pengikut-Ku di hadapan Bapa-Ku yang di surga.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡
34 “Janganlah kalian pikir bahwa Aku datang ke dunia ini untuk mem-

bawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa
pedang— yaitu pertentangan yang hebat. 35 Karena dengan kehadiran-Ku,
maka akan terjadi apa yang sudah dinubuatkan di dalam Kitab Suci ini:
‘Anak laki-laki akanmenentang bapaknya,

anak perempuan akanmenentang ibunya,
danmenantu perempuan akanmenentang ibumertuanya.

36Bahkan para anggota keluarga dekat kalian pun akanmenjadi seperti
musuh dalam selimut.’✡

37 “Setiap orang yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada-Ku,
tidak layak disebut pengikut-Ku. Setiap orang yang mengasihi anak laki-
lakinya atau anak perempuannya lebih daripada-Ku, tidak layak disebut
pengikut-Ku. 38Setiap orang yangmengikut Aku hendaklah berpikir seperti
ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,† saya akan tetap
mengikut Tuhan.’ Orang yang tidak berpikir seperti itu tidak layak disebut
pengikut-Ku. 39 Setiap orang yang berusaha mempertahankan hidupnya
akan kehilangan hidupnya. Tetapi siapa yang kehilangan hidupnya karena
mengikut Aku, dia akanmendapatkan hidup yang sesungguhnya.”

Allahmemberkati mereka yangmenerima kalian✡
40 “Dalam pandangan Allah, orang yangmenerima kalian sebagai utusan-

Ku dianggap sama seperti menerima Aku secara langsung. Dan siapa yang
menerima Aku, berarti menerima Allah yang mengutus Aku. 41 Siapa yang
menyambut seorang nabi karena dia menyadari bahwa nabi itu utusan
Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang
diberikan kepada seorang nabi. Dan siapa yang menyambut orang benar
karena dia memang orang benar, dia akan turut menerima berkat Allah
seperti yang diberikan kepada orang-orang benar. 42 Yang Ku-katakan ini
benar: Siapa yang menolong salah satu pengikut-Ku— biarpun itu hanya
memberi secangkir air sejuk kepada pengikut yang paling hina, orang itu
pasti akanmenerima upah dari Allah karena perbuatannya itu.”

11
1 Sesudah Yesus selesai berpesan kepada kami kedua belas murid-Nya,

kami pun berpisah dan Dia pergi ke kota-kota di daerah Galilea untuk
mengajar dan memberitakan Kabar Baik dari Allah kepada orang-orang di
situ.

Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesus mengajar tentang
pelayanan Yohanes✡

2 Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara,
dan dia mendengar tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus.* Jadi
Yohanes menyuruh beberapa orang muridnya pergi kepada Yesus 3 untuk
menanyakan, “Apakah Bapak ini Utusan yang dijanjikan kedatangan-Nya?
Ataukah kita masihmenunggu orang lain?”

✡ 10:33 Luk. 12:51-53; 14:26-27; Mrk. 8:34-37 ✡ 10:36 Mik. 7:6 † 10:38 sampai mati disalibkan
Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.” ✡ 10:39 Mrk. 9:41; Yoh. 13:20
✡ 11:1 Luk. 7:18-35 * 11:2 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16.
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4 Jawab Yesus, “Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa yang
sudah kalian sendiri dengar dan lihat hari ini— 5 yaitu bahwa sekarang
banyak orang buta melihat, orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang
yang sakit kulit yang menular disembuhkan, orang-orang yang tuli bisa
mendengar, orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar Baik dari Allah
sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 6 Dan beritahukanlah
kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang yang tidakmeragukan Aku.’ ”

7 Waktu murid-murid Yohanes itu baru pergi, Yesus mulai berbicara
kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-
Ku dimulai, kalian sudah pernah pergi jauh keluar-masuk padang gurun
untuk melihat orang lain— bukan?! Tentu kalian tidak pergi begitu jauh
untuk melihat sesuatu yang biasa saja— ya?! Karena memang orang tidak
bisa berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai rumput yang bergoyang
karena ditiup angin. 8 Sebenarnya kalian mencari apa pada waktu itu?
Pastilah kalian tidak pergi untuk melihat seorang yang berpakaian sangat
indah! Karena orang-orang yang memakai pakaian seperti itu tidak ada di
padang gurun, tetapi di istana raja. 9 Jadi, apa yang kalian cari di sana?
Seorang nabi— bukan?! Ya, Aku katakan kepada kalian bahwa kedudukan
Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. 10 Karena dialah yang
dimaksudkan ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmenyuruh utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
11-12 “Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai sekarang

ini, pekerjaan untukmendirikan kerajaan Allah berkembang dengan cepat,
biarpun orang-orangmenentangnya dengan kekerasan dan berusahamen-
guasainya.† Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes Pembaptis lebih besar dari
semua orang yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang
Allah sudah mulai dirikan, semua orang yang menjadi anggota kerajaan-
Nya itu akan dianggap lebih besar dari Yohanes— bahkan orang yang
berkedudukan paling rendah sekalipun. 13Karena semua nubuatan dalam
Hukum Taurat dan buku para nabi tertuju kepada zaman sekarang ini di
mana Allah mulai mendirikan kerajaan-Nya. Dan zaman ini mulai dari
permulaan pelayanan Yohanes Pembaptis. 14 Kalau kalian siap menerima
ajaran ini, Yohanes adalah orang yang menggantikan Nabi Elia— yaitu dia
yang dijanjikan untuk datang.‡ 15Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!

16 “Sekarang Aku akan memakai contoh yang menggambarkan ke-
banyakan kalian yang hidup pada zaman sekarang ini: Kebanyakan kalian
seperti dua kelompok anak-anak yang bermain di halaman. Kelompok yang
satu berseru kepada kelompok yang lain,
17 ‘Setiap kali kamimengajak kalian bermain sesuatu,

kalian tetap tidakmau!
Kalau kamimeniup lagu tarian dengan suling,

kalian tidakmaumenari.
Tetapi waktu kami bermain pura-pura berkabung,

kalian tidakmau bermain pura-purameratap.’
18 Artinya begini: Kalian menolak pekerjaan Allah— bagaimana pun ben-
tuknya. Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani TUHAN di
✡ 11:10 Mal. 3:1 † 11:11-12 Ayat12 Jugabisaditerjemahkan: PadawaktuYohanesPembaptismulai
melayani sampai sekarang ini, orang-orang sangatmenentang pekerjaanuntukmendirikan kerajaan
Allah di dunia ini dan berusaha menguasainya. ‡ 11:14 Elia … Dalam kitab Maleaki 4:5-6, tertulis
bahwa Nabi Elia akan datang kembali sebelumHari Pengadilan.
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antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi
kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 19 Lalu Anak Manusia— yaitu Aku
pun datang, dan Aku makan dan minum air anggur seperti orang pada
umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia makan dan minum dengan
rakus. Dia juga temanparapenagihpajakdanorang-orangberdosa lainnya.’
Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui hasil-
hasilnya.”

Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
20 Pada waktu itu, Yesus memberikan teguran keras terhadap kota-kota

di mana Dia melakukan lebih banyak keajaiban, karena banyak penduduk
kota-kota itu tidak mau bertobat. 21 Dia berkata, “Celakalah kalian, orang-
orang Korazim! Celakalah kalian, orang-orang Betsaida! Betapa ngerinya
nanti hukuman Allah atas kalian! Karena seandainya keajaiban-keajaiban
yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga pada zaman dulu
di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak lama mereka sungguh-sungguh
bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka.§ 22 Karena itu Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu bahwa pada Hari Pengadilan, hukuman yang
akan dijatuhkan kepada kalian jauh lebih berat daripada hukuman yang
akan dijatuhkan kepada penduduk Tirus dan Sidon.

23 “Dan kalian juga, para penduduk Kapernaum: Kalian pikir bahwa
kalian akan ditinggikan sampai mendapat kehormatan besar di surga.
Tidak! Kalian akan dibuang ke dalam neraka!* Karena seandainya
keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi pada
zaman dulu di Sodom, mereka sudah bertobat dan kota itu akan tetap ada
sampai sekarang. 24 Karena itu Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu
bahwa pada Hari Pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada
kalian jauh lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada
penduduk Sodom.”

Kesusahan-kesusahan yang beratmenjadi ringan✡
25 Pada waktu yang sama Yesus berkata lagi, “Aku memuji Engkau, ya

Bapa, TUHAN langit dan bumi, karena Engkau sudahmerahasiakan ajaran-
ajaran tentang kerajaan-Mu itu dari orang-orang yang bijak dan yang punya
banyak pengetahuan, tetapi Engkau menyatakan hal-hal itu kepada siapa
saja yang bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos seperti
anak-anak kecil. 26Karena benar, ya Bapa, itulah yang menyenangkan hati-
Mu.

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

28 “Datanglah kepada-Ku, setiap kalian yang sudah lelah menanggung
kesusahan-kesusahanyangberat, karenaAkuakanmenolongmumengatasi
setiap kesusahanmu itu dan kamu akan merasa lega. 29 Tunduk dan

✡ 11:19 Luk. 10:13-15 § 11:21 sungguh-sungguh bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka
Secara harfiah, “bertobat dengan (memakai) kain karung dan abu.” Maksudnya mereka meratapi
dosa-dosa mereka dengan sungguh-sungguh, seperti waktunya orang berkabung karena kematian
anggota keluarga dekat. Pada waktu itu mereka memakai kain kasar yang biasanya dipakai hanya
untuk karung, danmenaruh abu di kepalamereka. * 11:23 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu
tempat para orang jahat sesudah meninggal. Lihat Luk. 10:15; 16:23; Why. 20:13-14. ✡ 11:24 Luk.
10:21-22
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bergantunglah pada-Ku.† Belajarlah dari-Ku, karena Aku lemah lembut dan
rendah hati, maka kamupun akanmerasa lega. 30Karena kalau tunduk dan
bergantung pada-Ku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang
Ku-berikan pun ringan.”

12
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

1Pada suatu hari Sabat, Yesus dan kami murid-murid-Nya berjalan mele-
wati ladang gandum yang luas. Karena kami merasa lapar, kami mulai
memetik beberapa bulir gandum itu dan memakan biji-bizinya. 2 Pada
waktu itu ada beberapa orang Farisi yang melihat kejadian itu dan berkata
kepada Yesus, “Kenapa murid-muridmu melakukan hal yang seperti itu?!
Mereka sedangmelanggar peraturan Hari Sabat.”

3 Tetapi jawab-Nya kepada mereka, “Tentu kalian sudah tahu apa yang
terjadi ketika Daud dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan
membutuhkanmakanan. 4Daudmasuk ke Kemah Allah danmenerima roti
yang setiap minggu ditaruh di Ruang Suci. Kemudian Daud membawanya
kepada orang-orang yang mengikuti dia, lalu mereka memakan roti itu.
Sedangkan menurut peraturan Hukum Taurat, sebenarnya hanya para
imamsajayangbolehmemakannya.✡ Tetapi, karenamerekamembutuhkan
makanan, maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu tidak dianggap
berdosa. 5 Dan sebagai contoh lain: Tentu kalian tahu bahwa setiap Hari
Sabat ada imam-imam yang bekerja di dalam Rumah Allah. Tetapi peker-
jaan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan bekerja
pada Hari Sabat. 6Dan Aku berkata kepada kalian bahwa apa yang sedang
Allah kerjakanmelalui Aku* lebih penting dari Rumah Allah! 7DalamKitab
Suci Allah berkata, ‘Daripada memberi banyak kurban hewan kepada-Ku,
Aku ingin kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain.’✡ Kalau
kalian mengerti maksud ayat ini, tentu kalian tidak akan menyalahkan
murid-murid-Ku yang tidak bersalah. 8Karena Aku sebagai Anak Manusia
adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan pada Hari Sabat.”

Yesusmenyembuhkan tangan seseorang padaHari Sabat✡
9 Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan masuk ke salah satu rumah

pertemuan orang Yahudi. 10 Dan di situ ada seorang yang salah satu
tangannya sudah lumpuh. Di situ ada juga beberapa orang Farisi yang mau
mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Jadi mereka bertanya
kepada-Nya, “Menurutmu, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang
pada Hari Sabat?”
† 11:29 Tunduk dan bergantunglah pada-Ku Secara harfiah, “Terimalah kuk-Ku.” Sebuah kuk dibuat
dari kayu dan digunakan untuk menghubungkan dua sapi atau kerbau, supaya mereka kerjasama
menarik beban yang berat. Tenaga dua sapi lebih kuat untuk membajak tanah atau memindahkan
barang berat. Gambaran Yesus itu bisa ditafsirkan bahwa Dia akan turut menanggung beban-beban
kita masing-masing. Atau, bagi orang Yahudi, kuk juga bisa menggambarkan beban yang berat yang
merekaalamikarenaberusahamelakukanseluruhperaturandalamHukumTaurat. (LihatKis. 15:10;
Gal. 5:1.) ✡ 12: Mrk. 2:23-28; Luk. 6:1-5 ✡ 12:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 12:6 apa yang sedang
Allah kerjakan melalui Aku Secara harfiah, “sesuatu.” Sesuai kebiasaan orang Yahudi pada zaman
itu, Yesus tidak langsung berkata ‘Aku’, tetapi orang-orang yangmendengarkan-Nyamengerti bahwa
Dia berbicara tentang diri-Nya. Maksud Yesus, sama halnya seperti pelayanan para imam di dalam
Rumah Allah dianggap lebih penting daripada peraturan Hari Sabat, begitu juga kehadiran Yesus di
antaramereka lebih penting daripadamurid-murid-Nya yangmakan gandum dari ladang pada Hari
Sabat. ✡ 12:7 Hos. 6:6 ✡ 12:8 Mrk. 3:1-6; Luk. 6:6-11



Matius 12:11 228 Matius 12:25-26

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau pada Hari Sabat seekor dombamu
jatuh ke dalam lubang, apakah kamu tidak akan segera pergi dan bekerja
untuk mengeluarkan domba itu dari lubang tersebut? Tentu kamu tidak
akan membiarkan domba itu di situ! 12 Betapa lebih berharga manusia
daripada domba! Karena itu, tentu kita diperbolehkan untuk berbuat baik
kepada seseorang— biarpun itu pada Hari Sabat.”

13 Kemudian Dia berkata kepada orang itu, “Ulurkanlah tanganmu.”
Orang itu pun mengulurkan tangannya yang lumpuh itu dan saat itu juga
sembuhlah tangannya itu sama seperti tangan sebelahnya yang sehat!
14Tetapi orang-orang Farisi itu keluar dari rumah pertemuan itu danmulai
mengatur rencana untukmembunuh Yesus.

Yesus hamba Allah yang terpilih
15 Waktu Yesus mengetahui apa yang direncanakan oleh orang-orang

Farisi itu, maka Dia meninggalkan tempat itu. Tetapi banyak orang yang
mengikuti Dia dan semua yang sakit disembuhkan-Nya. 16 Tetapi Yesus
melarang mereka memberitahukan tentang Dia kepada orang lain. 17 Dia
melakukan hal-hal itu dengan sengaja supaya kesaksian pelayanan-Nya
betul-betul tepat dengan nubuatkan Nabi Yesaya ini:
18 “Inilah hamba-Ku, yang sudah Ku-pilih.
Akumengasihi-Nya, dan Diamenyenangkan hati-Ku.
Aku akanmemberikan Roh-Ku kepada-Nya

dan Dia akan memberitakan bahwa Allah akan menghakimi semua
orang yang bukan Yahudi dengan adil.

19Dia tidakakanbertengkardenganorang-orang lainataumenentangorang
dengan suara keras.

Dan Dia tidak akanmenyebabkan keributan di jalan-jalan.
20Dia tidak akanmematahkan harapan† orang-orang yang lemah,

dan Dia akan lemah-lembut kepada orang yang hampir putus asa.
Dengan demikianDia akan terus berjuang dalam segala hal, sampai Dia
menang dan terbukti adil.

21Maka orang-orang dari semua bangsa yang bukan Yahudi akan menaruh
harapanmereka kepada-Nya.”✡

Menurut orang Farisi, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
22Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang buta dan bisu karena

dikuasai setan. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu sehingga dia bisa
melihat dan berbicara. 23 Semua orang yangmenyaksikannya sangat heran
dan berkata, “Mungkin orang ini adalah Keturunan Daud yang dijanjikan
itu.”‡

24 Tetapi waktu orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka berkata,
“Iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut Beelzebul,§
yangmemberikankekuatankepadaYesus sehinggadiabisamengusir setan-
setan.”

25-26 Tetapi Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi itu pikirkan.
Jadi Dia berkata kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh
yang memihak kepadanya. Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah dan sal-
ingmelawan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Itu sama saja seperti suatu
negara atau kota. Kalau penduduk suatu negara atau kota saling melawan
† 12:20 mematahkan harapan … Secara harfiah, “Dia tidak akan mematahkan batang buluh yang
terluka, danDia tidakakanmemadamkansumbu (lampu) yanghampirpadam.” ✡ 12:21 Yes. 42:1-4
✡ 12:21 Mrk. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10 ‡ 12:23 Keturunan Daud … Lihat catatan di Mat. 9:27.
§ 12:24 Beelzebul Lihat catatan di Mat. 10:24-25.
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dan berperang, berarti negara atau kota itu akan hancur. Begitu juga,
kalau perpecahan terjadi di antara anggota keluarga. 27 Tetapi seandainya
benar, Aku mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita harus
bertanya, ‘Dengan kuasa siapa anggota-anggota Farisi yang lain mengusir
setan-setan?’ Anggota-anggota kalian itu sendiri tentu akan berkata bahwa
kalian ini salah. 28Tetapi kalauAkumengusir setan-setan dengankuasaRoh
Allah, itu menunjukkan bahwa Allah sudah mulai mendirikan kerajaan-
Nya dengan kuasa-Nya di antara kalian. 29 Aku di sini seperti musuh iblis
yang datang untuk merampas hartanya. Tidak ada orang yang berani
masuk begitu saja ke dalam rumah orang yang sangat kuat untuk men-
curi. Tetapi sebelum dia masuk ke dalam rumah orang kuat itu, dia harus
mengikatnya dulu, baru dia bisa masuk ke dalam rumah itu danmerampas
barang-barangnya. 30Siapa saja yang tidak berpihak kepada-Ku, berarti dia
memusuhi-Ku. Dansiapayang tidakmembantumenggembalakankawanan
domba, berarti dia mencerai-beraikan.

31 “Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa Allah bersedia
mengampuni segala macam dosa orang-orang, termasuk juga dosa waktu
orang menghina Dia. Tetapi orang yang menghina Roh Allah* tidak akan
pernah diampuni. 32 Setiap orang yang menghina Anak Manusia— yaitu
Aku, bisa diampuni. Tetapi orang yang menghina Roh Allah tidak akan
pernah diampuni— baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang
akan datang!”

Kita dikenal dan akan diadili melalui perkataan kita sendiri✡
33 “Setiap orang tahu: Kalau mau makan buah yang enak, ambillah dari

pohon yang baik. Buah dari pohon yang tidak baik pasti tidak enak. Karena
setiap pohon dinilai dari buah yang dihasilkannya. 34Hei! Kamu keturunan
ular berbisa! Bagaimana mungkin kamu orang jahat mengeluarkan kata-
kata yang baik?! Karena kata-kata yang keluar darimulut orang tergantung
dari hati orang itu. 35 Kalau orang itu baik, hatinya juga baik, maka kata-
kata yang keluar dari mulutnya juga baik. Kalau orang itu jahat, hatinya
juga jahat, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. 36 Tetapi
Aku berkata kepadamu bahwa pada Hari Pengadilan, setiap orang akan
bertanggung jawab atas setiap perkataan yang pernah diucapkannya—
bahkan yang dia ucapkan dengan sembarangan. 37Waktu Allah mengadili
semuamanusia, semuakata-kata yang pernah kamuucapkan akanmenjadi
bukti apakah kamu dihukum atau dibenarkan.”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
38 Pada suatu waktu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat memohon

kepadaYesus, “Guru, kamimaumelihat kamumelakukankeajaiban sebagai
bukti bahwa kamu diutus oleh Allah.”
* 12:31 menghina Roh Allah Yesus nasihati mereka tentang dosa menghina Roh Allah karena
orang-orang Farisi sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (ayat 24) Hati mereka
begitu tertutupkepadaYesusbahwahal-halbaikyangdikerjakanolehDiamelalui kekuatanRohAllah
dianggap sebagai kejahatan. Tidakmungkin seseorang dengan pikiran begitu bertobat. Pikiran yang
seolah-olah menghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1Yoh. 5:16— di mana Yohanes menulis
tentang “dosa yangmendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi untuk kita orang
Kristen sekarang, kita tidak perlu takut dengan pikiran begini, “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 mata Allah, sudah jelas bahwa Roh
Allahmasih bekerja dalamhati kita. Kalau kitamasih rela untuk bertobat, berarti kita belumberbuat
dosamenghina Roh Allah. ✡ 12:32 Luk. 6:43-45 ✡ 12:37 Mrk. 8:11-12; Luk. 11:29-32
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39Diamenjawabmereka, “Kalian adalah orang-orang yang jahat danyang
tidak setia kepada Allah, dan karena itulah kalian ingin melihat keajaiban!
Tetapi untuk orang-orang yang seperti kalian, Aku sama sekali tidak akan
membuat keajaiban, kecuali satu ini: Keajaiban itu akan seperti yang
terjadi kepada Nabi Yunus.† 40 Seperti Yunus berada di dalam perut ikan
besar selama tiga hari tiga malam, begitu juga Anak Manusia— yaitu Aku,
akan berada di dalam kubur selama tiga hari dan tiga malam sebelum
Aku dibangkitkan. 41 Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan
berdiri untuk bersaksi melawan kamu masing-masing yang hidup pada
zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus memberitakan pesan Allah
kepada mereka, mereka bertobat. Tetapi walaupun Aku sudah di sini
dan lebih besar daripada Yunus, kamu tidak mau bertobat! 42 Dan pada
Hari Pengadilan, ratu dari Selatan‡ akan berdiri untuk bersaksi melawan
kamu masing-masing yang hidup pada zaman sekarang. Karena ratu itu
datangdari tempat yang sangat jauhuntukmempelajari kebijaksanaanRaja
Salomo. Perhatikanlah, Aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di
hadapan kalian! Tetapi kalian tidakmaumendengarkan Aku!”

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
43 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahatmeninggalkan seseorang, roh itu

terpaksamencari ke sana kemari dan bahkan ke padang gurun, untukmen-
cari seseorang lain. Karena roh jahat itu ingin merasuki orang supaya roh
itu bisa tenang. Waktu dia tidak berhasil mendapat orang baru, 44maka dia
berpikir, ‘Saya akan kembali ke orang yang sudah saya tinggalkan.’ Ketika
dia kembali, dia melihat bahwa orang itu sudah menjadi seperti rumah
yang kosong, yang sudah disapu bersih, dan teratur rapi. 45 Kemudian dia
pergi danmengajak tujuh roh yang lain yang lebih jahat daripadanya untuk
bergabung dengan dia. Waktu mereka masuk dan menguasai orang itu,
keadaan orang itu menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Hal yang
seperti itu juga akan terjadi terhadap kalian yang hidup dalam zaman yang
jahat sekarang.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
46Ketika Yesusmasih sedang berbicara dengan orang banyak itu, ibu-Nya

dan saudara-saudara-Nyadatangdanberdiri di luar. Merekamauberbicara
dengan Dia. 47 Lalu seseorang memberitahukan kepada-Nya, “Guru, ibu
dan saudara-saudaramu sedang menunggu di luar. Mereka mau berbicara
dengan kamu.”

48 Jawab Yesus, “Sekarang Aku akan menunjukkan kepada kalian orang-
orang yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-saudara-Ku.”§ 49 Dan
sambil menunjuk ke arah kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Orang-
orang seperti inilah yang Aku anggap sebagai saudara-saudari dan ibu-Ku—
50 yaitu orang-orang yang ikut kemauan Bapa-Ku yang di surga. Mereka
itulah yang Aku anggap seperti ibu, saudara dan saudari-Ku!”

† 12:39 Nabi Yunus Cerita tentang Nabi Yunus terdapat dalam kitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus
diutus Allah ke kota Niniwe. ‡ 12:42 ratu dari Selatan Yaitu Ratu Syeba, yang berjalan kira-kira
1.500 kmuntukmempelajari hikmatAllah dari Salomo. Ceritanya terdapat di 1Raj. 10:1-13. ✡ 12:42
Luk. 11:24-26 ✡ 12:45 Mrk. 3:31-35; Luk. 8:19-21 § 12:48 Ayat 48 Secara harfiah, “Siapakah
ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara-Ku?” Yesus memulai pokok pelajaran dengan pertanyaan retoris
yang diterjemahkan sebagai pernyataan.
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13
Perumpamaan tentang petani dan bibit yang ditabur✡

1Pada hari itu juga Yesus meninggalkan rumah tempat Dia mengajar dan
pergi ke pinggir Danau Galilea, lalu duduk di situ. 2 Dan banyak sekali
orang yang datang berkumpul mengelilingi-Nya. Oleh karena itu Dia naik
ke dalam perahu yang sedang berlabuh di situ, lalu duduk untuk mengajar
orang banyak itu, sedangkan mereka tetap berdiri di pantai. 3 Lalu Yesus
mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan,
seperti yang berikut ini:

“Pada suatu hari seorang petani pergi untuk menabur bibit di ladang.
4Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan. Lalu burung-burung
datang danmemakan bibit itu sampai habis. 5Ada juga yang jatuh di tanah
yang berbatu-batu. Lalu bibit itu bertunas dan cepat kelihatan, karena
lapisan tanahnya tipis. 6Tetapi waktu sinar matahari menjadi panas, tunas
dari bibit itu menjadi layu dan kering, karena akarnya tidak bisa masuk ke
dalam tanah. 7 Ada juga bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri.
Tetapi rumput itu tumbuh semakin besar lalu menghambat tunas-tunas
bibit itu untuk bertumbuh. 8 Sedangkan yang sebagian lagi jatuh di tanah
yang subur. Tunas-tunas dari bibit itu menghasilkan banyak biji. Dari
satu bibit ada yang menghasilkan sampai seratus biji, dan yang lain enam
puluh biji, dan juga ada yang menghasilkan tiga puluh biji. 9Nah, buat apa
telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10 Kemudian kami murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada-Nya,

“Kenapa Engkau mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpa-
maan?”

11 Jawab Yesus, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti ajaran-
ajaran tentang kerajaanAllah.* Tetapi sekarang kalian sudah diberikan izin
untuk mengerti ajaran-ajaran yang dirahasiakan itu. Tetapi orang-orang
lain belum diizinkan untuk mengerti hal-hal itu. 12 Jadi orang yang mem-
punyai kemampuan untuk mengerti ajaran-Ku, Allah akan menambahkan
kemampuannya lagi, sehingga berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak
berusaha untukmengingat danmengerti ajaran-Ku, Allah akanmengambil
kemampuannya untuk mengerti itu darinya. 13 Itulah sebabnya Aku men-
gajar mereka dengan memakai perumpamaan, karena meskipun mereka
melihat, tetapi mereka tidak memperhatikan. Mereka mendengar, tetapi
sebenarnyamereka tidakmemperhatikan dan juga tidakmengerti. 14Maka
tepatlah apa yang Yesaya nubuatkan tentangmereka,
‘Biarpunmereka terus mendengarkan ajaran,

mereka tidak akanmengerti.
Dan biarpunmerekamelihat keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
15Karena bangsa ini sudahmenjadi keras kepala.

Telingamereka hampir tidak bisa mendengar,
danmereka sudahmenutupi matamereka.

Kalau tidak demikian, kemungkinan mereka bisa melihat dan memper-
hatikan apa yang Aku kerjakan,

dan bisa mengerti apa yang Aku katakan dengan telinga dan hati
mereka.

✡ 13: Mrk. 4:1-9; Luk. 8:4-8 ✡ 13:9 Mrk. 4:10-12, 24-25; Luk. 8:9-10 * 13:11 kerajaan Allah
Lihat catatan di Mat. 6:33.
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Dengan begitu mereka bisa bertobat dan kembali kepada-Ku,
dan oleh karena belas kasihan-Ku, Aku tetap bersedia menyembuhkan
mereka.’✡

16 Tetapi berbahagialah kalian masing-masing, karena Allah sudah mem-
berikan berkat yang besar kepadamu, karena Dia mengizinkan kamu un-
tuk sungguh-sungguh mendengar dengan telingamu, dan melihat dengan
matamu. 17Yang Ku-katakan ini benar: Banyak nabi dan orang-orang benar
yang sudah merindukan untuk melihat dan mendengar apa yang sekarang
kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak diberikan kepadamereka.”

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan petani dan bibit yang
ditabur✡

18 “Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan tentang petani itu.
19Bibit yang jatuh di jalanmenggambarkan orang-orang yangmenden-

garkan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Kemudian
datanglah si jahat— yaitu iblis, merampas ajaran yang sudah ditabur di
hati mereka itu.

20Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batumenggambarkan
orang-orang yangmendengarkan ajaran TUHANdan langsungmenerima
ajaran itu dengan senang hati. 21 Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di
dalam hati mereka dan tidak tahan lama. Ketika mereka kena kesusahan
atau disiksa karena mengikuti ajaran itu, mereka cepat meninggalkan
TUHAN.

22 Bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri menggambarkan
orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran dari TUHAN, tetapi
mereka kuatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari di dunia ini, dan
mereka terpengaruh karena gila harta. Pikiran seperti itu menghambat
ajaran itu sehingga tidak bisa berhasil dalam hidupmereka.

23Danbibit yang jatuhdi tanahyang subur, itu samaseperti orang-orang
yang mendengarkan ajaran dari TUHAN dan memahaminya. Seperti
tanah yang subur itu, mereka pun menghasilkan banyak buah,† dari
satu bibit ada yang menghasilkan tiga puluh, atau enam puluh, ataupun
seratus bibit.”
Perumpamaan tentang lalang dan gandum

24 Kemudian Yesus menceritakan suatu perumpamaan yang lain lagi.
Kata-Nya, “KerajaanAllahbisa digambarkan seperti seorangpemilik ladang
yangmenyuruhparahambanyamenanambibit gandumyangbaikdi ladan-
gnya. 25 Pada suatu malam, ketika orang-orang sedang tidur, datanglah
musuh pemilik itumenaburkan bibit lalang di antara bibit gandum itu, lalu
dia pergi. 26 Tetapi pada waktu gandum itu tumbuh dan menjadi besar
dan mulai berbuah, pada waktu itulah lalang-lalang itu bisa dibedakan.
27Para hamba dari pemilik ladang itu pun datang dan bertanya, ‘Tuan, kita
sudah menanam bibit yang baik di ladang itu— bukan?! Jadi dari manakah
datangnya lalang-lalang yang tumbuh di sana?’

28 “Diamenjawab, ‘Pasti musuh saya yang sudahmelakukan itu.’
✡ 13:15 Yes. 6:9-10 ✡ 13:17 Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15 † 13:23 menghasilkanbanyakbuahDalam
Firman TUHAN yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranya manusia bisa ‘menghasilkan buah’.
Pertama, kabar baik dari Allahmembuatmanusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa
‘menghasilkan buah’ dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupannya dengan
setia. (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 yangmerupakan buah-buah yang baik dimata
TUHAN.
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“Lalu para hamba itu bertanya lagi, ‘Apakah Tuan mau supaya kami
mencabut lalang-lalang itu?’

29 “Dia menjawab, ‘Tidak usah. Karena kalau kalian mencabutnya, pasti
ada gandum-gandum yang ikut tercabut. 30Biarkanlah gandum dan lalang
itu tumbuh bersama-sama sampai tiba waktu panen. Waktu itulah saya
akan berkata kepada mereka yang memanen: Semua lalang dikumpulkan
lebih dulu, dan ikat supaya nanti dibakar. Sesudah itu semua gandum
dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang saya.’ ”

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
31 Kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini lagi untuk menun-

jukkan persamaan tentang kerajaan Allah. Kata-Nya, “Kerajaan Allah
seperti sejumlah biji sawi‡ yang diambil seseorang dan ditaburkan di ladan-
gnya. 32Biarpun biji tanaman itu yang paling kecil di dunia, tetapi kalau biji
itu sudah tumbuh, itu akan menjadi tumbuhan yang paling besar di kebun.
Bahkan itu bisa tumbuhmenjadi pohon yang cukupbesar, sehingga burung-
burung datang berlindung dan bersarang pada cabang-cabangnya.”

33Kemudian Dia memberikan perumpamaan yang lain: “Kerajaan Allah
itu juga seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam
tepung yang sangat banyak.§ Walaupun raginya sedikit dan campuran
tepungnya sangat banyak, tetapi semuanya mengembang, sehingga dibuat
menjadi roti.”

34 Hal-hal tentang kerajaan Allah itu Yesus sampaikan kepada orang
banyak dengan memakai berbagai perumpamaan. Dia selalu memakai
perumpamaan untukmengajarmereka. 35Yesusmelakukan itu supaya apa
yang dinubuatkan oleh seorang nabi ditepati— yaitu,
“Aku akan berbicara dengan menggunakan berbagai perumpamaan yang

menunjukkan persamaan,
dan dengan demikian Aku akanmenyatakan hal-hal yang dirahasiakan
sejak dunia diciptakan.”✡

Yesusmenjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum
36 Sesudah Yesus berhenti mengajar orang banyak itu, Dia pun pulang ke

rumah di mana Dia menginap. Kemudian kami murid-murid-Nya datang
kepada-Nya dan berkata, “Tolong jelaskan kepada kami arti perumpamaan
tentang lalang-lalang yang di ladang itu.”

37 Jawab Yesus, “Pemilik tanah yang menabur bibit yang baik itu adalah
Aku— Anak Manusia. 38 Sedangkan ladang itu adalah dunia ini. Bibit yang
baik itu adalah mereka yang menjadi warga kerajaan Allah. Dan lalang-
lalang itu adalah pengikut iblis. 39Dan musuh yang menabur bibit lalang-
lalang itu adalah iblis. Musim panen adalah akhir zaman. Para hamba yang
memanen itu adalah paramalaikat.

40-42 “Jadi pada akhir zamanwaktu Akumemerintah sebagai AnakManu-
sia, Aku akan mengutus para malaikat-Ku untuk mengumpulkan dan men-
geluarkan semua orang yang membujuk orang-orang lain berdosa, dan
semua orang yangmelakukan kejahatan. Mereka seperti lalang-lalang yang
✡ 13:30 Mrk. 4:30-34; Luk. 13:18-21 ‡ 13:31 biji sawi Jenis tanaman sawi (atau sesawi) di Israel
bisa bertumbuh lebih besar daripada sawi yang tumbuh di Indonesia. Seperti dalam ayat 32, sawi di
Israel bisa “menjadi besar seperti pohon, dan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya.”
Yangpentingdalamperumpamaan ini adalahbahwa sesuatu yangdimulai dari yangkecil sekali akan
bertumbuh sampai menjadi besar sekali. Hal itu sama dengan kerajaan Allah. § 13:33 sangat
banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata sama dengan tiga belas liter. ✡ 13:35 Mzm. 78:2
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dikumpulkan lalu dibuang ke dalam tempat api neraka. Di sanalah mereka
akan selalu menangis serta sangat menderita. 43 Sedangkan orang-orang
yangbenar akanmasukkedalamkerajaanAllahuntukhidupbersamaBapa
mereka— di mana mereka akan bersinar seperti matahari. Nah, buat apa
telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Kerajaan Allah sangat berharga, indah, danmenggembirakan
44 “Kerajaan Allah bisa dibandingkan dengan harta yang sangat mahal

harganya, yang sudah lama disembunyikan orang di dalam sebuah ladang
dan sudah dilupakan. Pada suatu hari seorang lain menemukan harta itu.
Dengan sangat bergembiramenguburkannya lagi, lalupergimenjual semua
yang dimilikinya sehingga dia bisa membeli ladang itu.

45 “Kerajaan Allah itu juga seperti pedagang yang mencari mutiara* yang
sangat indah. 46Ketika diamenemukan sebutirmutiara yang sangat luar bi-
asa indahnya, dia pergi danmenjual semuamiliknya, lalumembeli mutiara
itu.”

Perumpamaan tentang jala ikan
47 “Kerajaan Allah juga seperti jala yang diturunkan ke dalam danau, lalu

menangkap semua jenis ikan. 48 Sesudah jala itu penuh dengan ikan, para
nelayan menarik jala itu ke darat. Kemudian mereka duduk memisah-
misahkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang baik ditaruh di dalam keranjang,
sedangkan yang tidak baik dibuang. 49 Seperti itulah yang akan terjadi
pada akhir zaman. Para malaikat akan datang memisahkan orang-orang
yang jahat dari antara orang-orang yang benar. 50 Kemudian orang-orang
jahat itu akan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalahmereka akan selalu
menangis serta sangat menderita.”

51 Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian mengerti arti semuanya
itu?”
Dan kamimenjawab, “Mengerti, Guru.”
52 Lalu Dia berkata lagi, “Jadi karena kalian sudah mengerti semua itu,

kalian juga akan mengerti hal ini: Setiap kalian yang menjadi guru ajaran-
ajaran tentang kerajaan Allah ini hendaklah menjadi seperti seorang tuan
rumah yang berhikmat: Orang seperti itu mengerti bagaimana menggu-
nakan semuaharta yang sudahdisimpannya—baik yangbarumaupunyang
lama.”

Yesus ditolak di kampung asal-Nya✡
53 Sesudah Yesus selesai menceritakan semuanya itu, Dia bersama

kami meninggalkan tempat itu. 54 Waktu tiba di kampung di mana Dia
dibesarkan, Dia diundang mengajar di rumah pertemuan mereka. Pen-
duduk kampung itu heran sekali waktu mendengar ajaran-Nya, tetapi
mereka berkata satu sama lain, “Ih, berani sekali dia mengajar kita! Dari
manakah orang ini mendapat pengetahuan dan kuasa untuk melakukan
keajaiban-keajaiban? 55 Dia itu hanyalah anak si tukang kayu itu. Ibunya
Maria. Adik-adiknya laki-laki adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas.
56 Dan semua adik perempuannya juga ada di sini bersama kita. Kenapa
sampaidiapikir diabisamengajar kita?!” 57 Jadi karenamerekamengetahui
Dia seperti itu, mereka tidakmau percaya kepada-Nya.

* 13:45 mutiara adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan sering berwarna putih. Mutiara
berasal dari sejenis kulit bia atau kulit kerang mutiara, terbentuk karena ada benda atau pasir
yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian berulang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampai
menjadi lebih besar danmembulat. ✡ 13:52 Mrk. 6:1-6; Luk. 4:16-30
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Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Seorang nabi selalu dihormati di
mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di antara keluarganya.”

58 Maka Dia tidak melakukan banyak keajaiban di sana karena mereka
tidak percaya kepada-Nya.

14
Herodesmendengar tentang Yesus✡

1Waktu itu Herodes*— raja di daerah Galilea, mendengar berita tentang
Yesus. Sebelumnya dia sudah membunuh Yohanes Pembaptis.† 2 Lalu
Herodes berkata kepada para hambanya, “Saya pikir orang itu yangmenye-
but dirinya Yesus‡ sebenarnya Yohanes Pembaptis. Ternyata Yohanes sudah
hidupkembali dari antaraorangmati, dankarena itulahdiabisamelakukan
keajaiban-keajaiban itu.”

Kisah tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis✡
3-4 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah merampas Herodiana§—

istri dari adiknya sendiri, yaitu Filipus. Lalu Yohanes Pembaptis mene-
gur dia berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin
dengan istri adikmu itu.”* Karena itu Herodes menyuruh tentaranya un-
tuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam penjara dengan
keadaan terikat rantai besi. 5 Herodes mau membunuh Yohanes, tetapi
dia takut kepada orang banyak yang sudah percaya bahwa Yohanes adalah
seorang nabi.

6 Sesudah beberapa waktu dan pada pesta ulang tahun Herodes, putri
Herodiana menari di hadapan Herodes dan para tamunya. Dan hal itu
sangatmenyenangkanhatiHerodes, 7sehinggadenganbersumpahHerodes
berjanji untuk memberikan apa saja yang diinginkannya. 8 Karena sudah
dipengaruhi oleh ibunya, putri itu berkata kepada Herodes, “Aku minta
supaya kepala Yohanes Pembaptis dipotong, ditaruhdi atas piring besar dan
dibawa kemari!”

9 Waktu Herodes mendengar permintaannya itu dia sangat menyesal,
tetapi karena dia sudah bersumpah di depan semua tamunya, dia memberi
perintah supaya permintaan putri itu dipenuhi. 10 Dia menyuruh tentara-
tentaranya untuk memotong kepala Yohanes di penjara. 11 Lalu kepala
Yohanes dibawa di atas piring besar dan diberikan kepada putri itu. Ke-
mudian diberikannya kepada ibunya. 12Waktu pengikut-pengikut Yohanes
Pembaptis mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara dan mengambil
✡ 14: Mrk. 6:14-16; Luk. 9:7-9 * 14:1 Herodes Herodes ini yang juga disebut Antipas, adalah anak
dari Raja Herodes Agung yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan. † 14:1 Sebelumnya …
Informasi ini, yangMatiusmenceritakandalamayat 3-12, sudahdiketahui olehpembacapertama. Ini
diungkapkandi sini untukmembantupembaca sekarangmengerti ayat 2. ‡ 14:2 menyebut dirinya
YesusMenjelang waktu Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesusmenjadi terkenal sebagai orang yang
membuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus
mengira bahwamungkin 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.” ✡ 14:2 Mrk. 6:17-29 § 14:3-4 Herodiana Nama ini sering ditulis
dalam penerjemahan bahasa Indonesia sebagai “Herodias.” Pengejaan Herodiana dipilih supaya
nyata bahwa ini nama perempuan. * 14:3-4 Hukum Taurat … istri adikmu itu Allah melarang
seorang laki-laki menikah atau berhubungan seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali
saudaranya itu mati dan tidak punya anak. Kemudian dia boleh menikahi janda saudaranya itu
supaya mendapat anak yang dianggap anak dari saudara yang sudah meninggal itu (Ul. 25:5-6; Mrk.
12:18-27).
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mayat Yohanes, lalu menguburkannya. Kemudian mereka pergi kepada
Yesus danmemberitahukan apa yang sudah terjadi.

Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡
13 Sesudah Yesusmendengar berita kematian Yohanes, Dia bersama kami

murid-murid-Nya pergi naik perahu ke tempat yang sepi. Tetapi orang-
orangmendengarbahwaDia sudahpergi. Kemudianmerekameninggalkan
kota-kotamereka untukmenyusul kamimelalui jalan darat. 14Waktu Yesus
turun dari perahu, Dia melihat banyak sekali orang yang sudah berkumpul
di situ. Dan Dia merasa kasihan kepada mereka, lalu Dia menyembuhkan
orang-orang sakit di antaramereka.

15 Sore harinya, kami datang dan berkata kepada-Nya, “Sekarang hari su-
dah sore dan di sini daerah terpencil. Jadi lebih baik kitamenyuruhmereka
pergi ke kampung-kampung yang terdekat untukmembeli makanan.”

16 Kata Yesus kepada kami, “Mereka tidak usah pergi. Kalian saja yang
memberi makanan kepadamereka.”

17 Jawab kami, “Kami hanyamempunyai lima roti dan dua ikan.”
18 Dia berkata, “Bawalah roti dan ikan itu kepada-Ku.” 19 Lalu Yesus

menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Diamengambil lima roti
dan dua ikan itu, kemudian memandang ke langit dan mengucap syukur
kepada Allah atas makanan itu. Sesudah itu Dia menyobek-nyobek roti
itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu memberikannya kepada kami para
murid-Nya. Selanjutnya, kami membagi-bagikannya kepada orang banyak.
20 Semua orang makan sampai kenyang. Sesudah itu kami mengumpulkan
sisa makanan itu sebanyak dua belas keranjang. 21 Jumlah orang yang ikut
makan kira-kira lima ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan
anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
22 Kemudian Yesus menyuruh kami murid-murid-Nya lebih dulu naik

perahu dan mendahului-Nya ke seberang, sementara Dia menyuruh orang
banyak itu pulang. 23 Sesudah itu, Dia naik seorang diri ke bukit untuk
berdoa. Waktu hari sudah mulai malam, Dia masih sendirian di situ.
24 Sementara itu perahu kami sudah jauh dari pantai. Dan perahu itu
sedang dihantam ombak, karena angin kencang bertiup dari arah yang
berlawanan.

25 Pagi-pagi buta Dia datang kepada kami dengan berjalan di atas air.
26 Ketika kami melihat Dia berjalan di atas air, kami sangat ketakutan dan
berteriak, “Itu hantu!”

27 Tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, “Kuatkanlah hatimu! Ini
Aku. Jangan takut.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalau itu sungguh-sungguh
Engkau, suruhlah saya datang kepada-Mu dengan berjalan di atas air!”

29Dia berkata, “Marilah.”
Lalu Petrus turundari perahudanmulai berjalandi atas air ke arahYesus.

30Tetapi ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dia
menjadi takut danmulai tenggelam, lalu berteriak, “Tuhan, tolong!”

31 Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, “Kamu kurang yakin
kepada-Ku! Kenapa kamu ragu-ragu?”

✡ 14:12 Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14 ✡ 14:21 Mrk. 6:45-52; Yoh. 6:15-21
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32Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin kencang itu pun
berhenti bertiup. 33Makakami sujudmenyembahDiadanberkata, “Engkau
ini benar-benar Anak Allah!”

Yesusmenyembuhkan orang sakit✡
34 Sesudah tiba di seberang danau, kami turun di pantai Genesaret.

35Ketika orang-orang di situmengenal bahwaDia itu Yesus,mereka pergi ke
seluruh daerah itu untuk memberitakan bahwa Yesus sudah kembali. Lalu
semuaorang sakit dibawakepada-Nya. 36Merekaminta kepada-Nya supaya
diizinkan untuk menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan semua orang yang
menyentuh-Nyamenjadi sembuh.

15
Apa sebenarnya yangmembuat kita najis di mata Allah✡

1Sesudah itu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datangdari Yerusalem
untuk bertemu dengan Yesus. Mereka berkata kepada-Nya, 2 “Kami tidak
setuju denganmurid-muridmuyang tidakmengikuti aturan yang diberikan
oleh nenek moyang kita! Karena mereka tidak membasuh tangan mereka
dengan air* sebelummakan.”

3 JawabYesus, “DanAku tidaksetujudengankalianyangmelanggarberba-
gai perintah Allah hanya untuk taat kepada adat istiadat nenek moyang
kita! 4 Karena Allah memerintahkan, ‘Hormatilah ibu-bapakmu,’✡ dan,
‘Orang yangmenghina ibu-bapaknya harus dihukummati.’ 5-6Tetapi kalian
mengajarkan bahwa seseorang boleh berkata kepada ibu atau bapaknya,
‘Saya tidak bisa membantu ibu atau bapak lagi, karena saya sudah berjanji
untukmemberikan semua harta saya kepada Allah nanti.’ Kalianmengajar
bahwa orang yang seperti itu tidak perlu lagi menghormati ibu-bapaknya
atau mendengarkan permohonannya. Dengan begitu kalian membatalkan
Hukum Allah hanya untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang kita.
7 Kalian hanya berpura-pura baik saja! Nubuatan Yesaya tentang kalian
tepat sekali, waktu dia berkata,
8 ‘Bangsa ini menghormati Aku denganmulutnya,

tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Aku.
9Percuma saja merekamenyembah Aku,

karenamereka hanyamengajarkan aturan-aturanmanusia.’ ”✡
10 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, “Kalian semua den-

garkan Aku dan berusahalah untuk mengerti: 11 Apa saja yang orang
masukkankedalammulutnya tidakmembuat dianajis dimataAllah. Tetapi
apa yang keluar darimulut orang tersebut, itulah yangmembuatnyanajis di
mata Allah.”

12Lalu kami murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata, “Apakah
Engkau tahu bahwa orang Farisi tersinggung karena perkataan-Mu itu?”

13 Maka Yesus memakai suatu gambaran untuk menjawab kami, kata-
Nya, “Setiap tumbuhanyang tidak ditanamolehBapa-Ku yangdi surga akan

✡ 14:33 Mrk. 6:53-56 ✡ 15: Mrk. 7:1-23; Luk. 11:37-41 * 15:2 membasuh tangan dengan air
Yang dimaksud dengan membasuh tangan di sini bukan seperti yang biasa kita lakukan sekarang—
yaitumencuci tangandengan sabun sebelummakan. Adatmembasuh tangan ini tidakdiperintahkan
dalamPerjanjianLama, dan ternyatadilakukanorang-orangFarisi saja. Merekamencelupkan tangan
ke dalam air, atau seorang hambamenyiram air ke atas tanganmereka. Ini dilakukan sebagai syarat
agama, dan bukan seperti mencuci tangan dengan sabun. Lihat Mrk. 7:3-4. ✡ 15:4 Kel. 20:12; Ul.
5:16 ✡ 15:9 Yes. 29:13
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dicabut sampai ke akar-akarnya. 14 Kalian tidak usah pedulikan orang-
orang Farisi itu, karena mereka seperti orang buta yang menuntun sesama
orang buta. Tentu saja, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang.”

15Petrus berkata, “Jelaskanlah kepada kami arti kiasan yang baru itu.”
16 Yesus berkata, “Kalian masih belum mengerti juga?! 17 Kalian pasti

sudahmengetahui bahwa setiapmakanan yangmasukmelaluimulut turun
ke dalam perut, lalu keluar melalui pembuangan air besar. 18 Tetapi apa
yang keluar dari mulut orang berasal dari hatinya. Itulah yang membuat
dia najis di mata Allah. 19Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran
jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berhubungan seks
sebelum menikah, mencuri, berbohong dan menjelekkan orang. 20 Hal-
hal seperti itulah yang membuat orang najis! Bukan karena dia tidak
membasuh tangan sebelummakan.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan Yahudi✡
21Kemudian Yesus dan kami murid-murid-Nya meninggalkan tempat itu

danpergi kedaerah sekitarTirusdanSidon. 22Lalu seorang ibuyangberasal
dari daerah itu— yaitu daerah Kanaan, datang kepada-Nya. Dia berteriak-
teriak, “Tuhan, Keturunan Daud,† tolonglah saya. Karena anak gadis saya
dikuasai setan dan sangat menderita.”

23 Yesus sama sekali tidak menjawab ibu itu, sehingga kami datang
kepada-Nya dan berkata, “Suruhlah ibu itu pergi, karena dia terus saja
mengikuti kita sambil berteriak-teriak.”

24 Jawab Yesus, “Allah mengutus Aku hanya untuk menggembalakan
domba-domba Israel yang tersesat.”

25 Tetapi ibu itu datang, lalu sujud di hadapan-Nya dan berkata, “Tuhan,
tolonglah saya!”

26 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Kamu bukan orang Yahudi. Jadi kalau
Aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-
anaknya danmemberikannya kepada anjing.”

27 Lalu ibu itu menjawab, “Benar, Bapa. Biar anak-anak Yahudi makan
lebih dulu. Tetapi biasanya anjing-anjingmemakan sisa-sisamakanan yang
jatuh dari meja tuan-tuanmereka.”

28 Kemudian Yesus menjawab, “Ibu, kamu sangat yakin kepada-Ku!
Karena itu, jadilah sesuai dengan permintaanmu.” Dan pada saat itu juga,
anaknya itu pun sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang sakit
29 Kemudian Yesus meninggalkan daerah itu dan kembali berjalan di

pinggir Danau Galilea. Lalu Dia naik ke sebuah bukit dan duduk di sana.
30 Banyak sekali orang datang kepada-Nya dengan membawa bermacam-
macam orang sakit, termasuk yang lumpuh, pincang, buta, bisu, dan sakit
yang lain. Merekameletakkan semuaorang sakit itu di depanYesus, danDia
pun menyembuhkan orang-orang itu! 31 Orang banyak itu menjadi heran
sekali waktu mereka melihat bahwa orang yang dulu lumpuh atau pincang
bisa berjalan dengan baik, yang bisu bisa berbicara, dan yang buta bisa
melihat. Karena itu mereka semuamemuliakan Allah Israel.

Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡
32Kemudian Yesus memanggil kami murid-murid-Nya dan berkata, “Aku

sangat kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah tiga hari mereka
✡ 15:20 Mrk. 7:24-30 † 15:22 Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:2. ✡ 15:31 Mrk. 8:1-10
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bersama-sama Aku, dan sekarang mereka tidak mempunyai makanan lagi.
Aku tidak sampai hati menyuruhmereka pulang kelaparan. Jangan-jangan
mereka pingsan dalam perjalanan.”

33Kami berkata kepada-Nya, “Di tempat sepi seperti ini, di mana kita bisa
membeli roti untuk keperluan orang sebanyak ini?!”

34Yesus bertanya, “Ada berapa roti yang kalian punya?”
Jawab kami, “Tujuh saja, dan ada beberapa ikan kecil.” 35 Lalu Dia

menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 36 Yesus pun mengambil
ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Sesudah mengucap syukur, Dia menyobek-
nyobek roti itudanmenyuwir-nyuwir ikan itu, laluDiaberikankepadakami
lalu kami bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 37 Semua orang banyak
itu makan sampai kenyang. Sesudah itu, sisa makanan itu dikumpulkan
sebanyak tujuh keranjang besar. 38 Orang-orang yang makan itu kira-kira
empat ribu orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak.
39Sesudah itu, Yesusmenyuruhmerekapulang. LaluDiabersamakaminaik
perahu dan pergi ke daerahMagadan.

16
Pemimpin Yahudimencari alasan untukmenyalahkan Yesus✡

1 Lalu beberapa orang Farisi dan Saduki datang dan mulai berdebat den-
gan Yesus. Mereka mencari alasan untuk menyalahkan-Nya, jadi mereka
menyuruh-Nya membuat keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang
sudahmengutus Dia.*

2 Yesus menjawab dengan gambaran berikut, “Waktu matahari mulai
terbenam dan langit kelihatan merah, kalian berkata, ‘Besok cuaca akan
baik.’ 3 Sedangkan kalau pagi hari langit merah dan gelap, kalian berkata,
‘Hari ini akan hujan.’ Kalian bisamengetahui apa yang akan terjadi dengan
cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda di langit— bukan! Kenapa sam-
pai kalian tidak bisa mengetahui tanda-tanda zaman yang sedang terjadi
sekarang ini?! 4 Hanya orang-orang jahat dan yang tidak setia kepada
Allah seperti kalian yang menuntut untuk melihat keajaiban sebagai tanda
bukti! Hanya satu keajaiban saja yang akan diberikan kepada kalian— yaitu
keajaiban seperti yang pernah terjadi kepada Nabi Yunus.” Kemudian Dia
pergi meninggalkanmereka.

Jangan sampai rasul-Nya terkena ragi dari kelompok Farisi dan kelompok
Saduki✡

5 Ketika Yesus dan kami murid-murid-Nya sampai di seberang Danau
Galilea, kami baru sadar bahwa kami lupa membawa roti. 6 Kata Yesus
kepada kami, “Hati-hati, jangan sampai kalian terkena ragi† dari kelompok
Farisi dan kelompok Saduki.”

7 Lalu kami saling membicarakan hal itu dengan berkata, “Dia bicara
begitu karena kita tidakmembawa roti.”

8 Yesus mengetahui apa yang sedang kami bicarakan lalu Dia bertanya,
“Kenapa kalian membicarakan tentang roti yang lupa dibawa?! Kalian
kurang yakin kepada-Ku! 9 Sungguh luar biasa kalau kalian masih belum

✡ 16: Mrk. 8:11-13; Luk. 12:54-56 * 16:1 keajaiban sebagai tanda bukti … Secara harfiah, “tanda
dari surga.” Dalam kebudayaan Yahudi, ‘surga’ dipakai untuk menghindar dari menyebut langsung
‘Allah’. ✡ 16:4 Mrk. 8:14-21 † 16:6 ragiDalamkiasanorangYahudi,mereka samakan ragi dengan
dosa, karenawaktu ragi diisi dalam adonan roti, roti berkembang. Jadimereka samakan ragi dengan
dosa yang bisa berkembang danmenular kepada orang lain. Lihat 1Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9.
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mengerti! Kenapa kalian sulit untuk mengingat?! Waktu Aku memberi
makan lima ribu orang dengan lima roti, ada berapa keranjang sisa roti
yangkaliankumpulkan? 10Dan jugaketikaAkumemberimakanempat ribu
orang dengan tujuh roti, ada berapa keranjang besar penuh sisa roti yang
kalian kumpulkan? 11 Jadi, kenapa sampai kalian tidak mengerti bahwa
Aku tadi tidak membicarakan tentang roti?!— waktu Aku berkata, ‘Jangan
sampai kalian kena ragi dari kelompok Farisi dan kelompok Saduki.’ ”

12 Akhirnya kami mengerti maksud Yesus, bahwa Dia tidak mem-
peringatkan kami untuk berhati-hati terhadap ragi yang dipakai untuk
membuat roti, melainkan berjaga-jaga terhadap ajaran orang-orang Farisi
dan Saduki.

Petrusmengakui bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡
13 Sesudah kami semua tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya

kepada kami murid-murid-Nya, “Kata orang, Anak Manusia— yaitu Aku,
melayani dengan jabatan seperti siapa?”‡

14 Kami menjawab, “Ada yang berkata bahwa Engkau sebagai pengganti
Yohanes Pembaptis, dan ada yang berkata bahwa Engkau Nabi Elia atau
Yeremia yang sudah hidup kembali, dan ada juga yang berkata bahwa
Engkau adalah salah satu dari nabi zaman dulu yang sudah hidup kembali.”

15 Lalu Dia bertanya lagi, “Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang
Aku?”

16MakaPetrus—yang jugadisebutSimon,menjawab, “EngkauadalahRaja
Penyelamat§ dan Anak Allah* yang hidup!”

17 Jawab Yesus, “Simon— anak Yunus, kamu sudah sangat diberkati Al-
lah. Karena bukan manusia yang memberi pengertian tentang hal itu
kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. 18 Dan sekarang Aku berkata
kepadamu: Kamu adalah Petrus (si Batu Besar).† Dan di atas batu fondasi
ini Aku akan mendirikan kesatuan jemaat-Ku.‡ Dan segala makhluk yang
berkuasa dalam kerajaan maut§ tidak akan sanggup mengalahkan kesat-
uan jemaat-Ku itu. 19 Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah
kepadamu. Dengan demikian, segala pintu yang kamu kunci di bumi ini
akan terkunci juga di surga, dan segala pintu yang kamu buka di bumi akan
terbuka juga di surga.”* 20 Lalu Yesus melarang kami dengan keras supaya
tidakmemberitahukan kepada siapa pun bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡
21Mulai saat itu Yesusmenyatakan kepada kamimurid-murid-Nya bahwa

Dia sudahditetapkanAllahuntukpergi ke Yerusalem. DanDiamenjelaskan,
✡ 16:12 Mrk. 8:27-30; Luk. 9:18-21 ‡ 16:13 melayani … Secara harfiah, “Aku ini Siapa?” Maksud
pertanyaan ini bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena mereka akan menjawab,
“Semua orang tahu nama-Mu, Yesus.” Bandingkan Mat. 14:2 dan Luk. 9:7-9. § 16:16 Raja
Penyelamat Secara harfiah, “Mesias.” Lihat catatan di Mat. 1:16. * 16:16 Anak Allah Lihat catatan
di Mat. 4:3. † 16:18 Petrus Arti dari nama Petrus dijelaskan oleh Yohanes di Yoh. 1:42. ‡ 16:18
kesatuan jemaat-Ku Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ‘jemaat’— yaitu ‘eklesia’, berarti
‘kumpulan umat’. Yang Yesus maksudkan adalah mendirikan kesatuan umat Allah, yang terdiri dari
setiap orang yang dipenuhi Roh Allah, dan yang merupakan tubuh Kristus di dunia ini (Ef. 1:23).
§ 16:18 segalamakhluk … kerajaanmaut Secara harfiah, “pintu-pintu Hades.” Hades adalah neraka.
* 16:19 Ayat 19 Arti dari ayat ini sangat luas. Kalau kiasan kunci diterjemahkan sesuai artinya saja
tanpa menggunakan gambaran kunci dan pintu, maka artinya seperti ini: “Aku akan memberikan
kuasa atas kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian, apa saja yang kamu larang di bumi akan
dilarang juga di surga, dan apa yang kamu izinkan di bumi akan diizinkan juga di surga.” † 16:20
Kristus berarti Raja Penyelamat yang dijanjikan. Lihat catatan diMat. 1:16. ✡ 16:20 Mrk. 8:31–9:1;
Luk. 9:22-27
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“Di sana para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat
akan membuat Aku banyak menderita. Lalu Aku akan dibunuh, dan pada
hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali oleh Allah.”

22 Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat
menderita, jadi dia menarik Yesus ke samping dari kami yang lain dan
mulai menegur-Nya, “Tidakmungkin Allahmengizinkan hal-hal itu terjadi.
Jangan pikir bahwa Engkau akanmengalami hal-hal itu.”

23 Yesus berputar melihat Petrus dan berkata kepadanya, “Pergilah dari
hadapan-Ku, hai iblis!‡ Kamu menjadi penghalang bagi-Ku. Karena kamu
mengikuti pikiranmanusia— bukan pikiran Allah!”

24 Kemudian Yesus berkata kepada kami, “Siapa yang mau mengikut
bersama Aku, dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri,§ dan mengikut
Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai
mati disalibkan, saya tidak akan mundur.’ 25 Karena setiap orang yang
berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih akan tetap meninggal
dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut Aku, dia akan
memperoleh hidup selama-lamanya. 26 Coba pikir: Apa gunanya kamu
menjadi kaya sampai memiliki semua harta di dunia?— kalau kamu tidak
memiliki hidup untuk selama-lamanya. Karena harta apa pun tidak bisa
membeli hidup untuk selama-lamanya. 27Karena Aku sebagai Anak Manu-
sia akan pergi dari dunia ini dan akan datang kembali dengan kuasa dan
sinar kemuliaan Bapa-Ku disertai para malaikat. Pada saat itu, Aku akan
membalas setiap orang sesuai denganperbuatannya. 28YangKu-katakan ini
benar: Di antara kalian yang berada di sini, beberapa orang tidak akanmati
sebelum melihat saat Aku— Anak Manusia, datang dan mulai mendirikan
kerajaan-Ku di dunia ini.”*

17
Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡

1 Enam hari kemudian Yesus pergi bersama Petrus, Yakobus, dan
Yohanes— yaitu saudara Yakobus, naik ke gunung yang tinggi untuk
menyendiri. 2 Lalu mereka bertiga melihat badan dan pakaian Yesus
berubah. Wajah-Nyabercahaya sepertimatahari, danpakaian-Nyamenjadi
putih mengkilap seperti cahaya. 3 Tiba-tiba ketiga murid-Nya itu melihat
Nabi Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus.

4 Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah sekali kita
bersama-sama berada di sini! Kalau Engkau mau, saya akan membuat tiga
pondok di sini— satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk
Elia.”

5 Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat
terang turun danmenutupi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah
‡ 16:23 iblis Secara harfiah, Yesus menggunakan salah satu nama iblis— yaitu “Satanas.” Nama
itu berarti “musuh.” Yesus menganggap bahwa Petrus berbicara seperti musuh-Nya. § 16:24
tinggalkan kemauan diri sendiri Secara harfiah, “menyangkal dirinya.” * 16:28 tidak akan mati
sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa
kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga
dinyatakan pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga
(Mat. 17:1-13). Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi Romawi mengenal Dia sebagai Anak Allah,
dan itu berarti Yesus layak memerintah (Mat. 27:54). Dan kebangkitan Yesus (Mat. 28) sangat jelas
menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini. Hal-hal seperti itu menunjukkan
bahwa suatu pemerintahan yang baru sudahmulai dan nyata di dunia ini. ✡ 17: Mrk. 9:2-13; Luk.
9:28-36
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suara yang mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah
yangmenyenangkan hati-Ku. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

6Waktu mereka bertiga mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan
dan sujud dengan muka sampai ke tanah. 7 Tetapi Yesus datang dan
menjamahmereka dengan berkata, “Berdirilah, dan jangan takut!” 8Ketika
mereka membuka mata dan mengangkat kepala, hanya Yesus sendiri yang
mereka lihat. 9 Ketika mereka semua sedang turun dari gunung Yesus
melarang mereka, “Jangan menceritakan apa yang sudah kalian lihat di
atas gunung ini, sampai Anak Manusia— yaitu Aku, hidup kembali dari
kematian.”

10 Kemudian ketiga murid itu bertanya kepada-Nya, “Kenapa para ahli
Tauratmengajarkan bahwaNabi Elia harus datang lebih dulu sebelumRaja
Penyelamat tiba?”*

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Benar, seharusnya Elia datang lebih
dulu untuk mempersiapkan semua hal sebelum Anak Manusia datang.
12TetapiAkuberkata kepadakalianbahwaElia sudahdatang lebihduludari
Aku, tetapi orang-orang tidak mengenal dia. Dan mereka memperlakukan
dia sesuka hati mereka! Dan begitu juga mereka akan membuat Aku
menderita— yang adalah Anak Manusia.” 13 Kemudian barulah murid-
murid itu mengerti bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang
menggantikan Nabi Elia.

Yesusmengusir setan dari anak laki-laki yang sakit ayan✡
14 Ketika Yesus dan ketiga murid-Nya kembali kepada orang banyak,

seorang laki-laki datang dan sujud di hadapan-Nya. 15 Orang itu berkata,
“Tuhan, kasihanilah anak saya. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Dia
sering jatuh ke dalam api dan air. 16 Saya sudah membawa dia kepada
murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia.”

17 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Bukan main, kalian ini sesat dan
tidak percaya kepada Allah! Sampai kapan Aku harus sabar dengan kalian!
Bukankah Aku sudah cukup lama tinggal dengan kalian! Bawalah anak itu
kemari.” 18 Lalu dengan tegas, Yesus memerintahkan setan itu keluar dari
anak itu. Saat itu setan pun keluar dan anak itu sembuh!

19 Kemudian kami murid-murid-Nya datang kepada Yesus secara diam-
diam dan bertanya, “Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu?”

20-21KataYesus, “Kalian tidakbisamengusir setan itu keluar karenakalian
kurang yakin akan kuasa Allah. Yang Ku-katakan ini benar: Kalau kalian
mempunyai keyakinan sebesar biji sawi† saja, kalian bisa berkata kepada
gunung ini, ‘Pindahlah ke sana!’ Dan pastilah gunung itu akan pindah.
Dengan begitu tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan.”‡

Yesusmemberitahukan lagi tentang kematian-Nya✡
22 Pada suatu waktu ketika Yesus dan kami murid-murid-Nya berkumpul

di Galilea, Dia berkata kepada kami, “Anak Manusia— yaitu Aku, akan
diserahkan ke tangan orang-orang jahat. 23 Mereka akan membunuh-Ku,
tetapi pada hari ketiga Aku akan dibangkitkan dari kematian.” Kami sangat
sedihmendengar perkataan-Nya itu.

* 17:10 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1; 4:5-6. ✡ 17:13 Mrk. 9:14-29;
Luk. 9:37-43a † 17:20-21 biji sawi Lihat catatan di Mat. 13:31. ‡ 17:20-21 Ayat 21 Beberapa
salinan kunomenambah kata-kata ini: “Tetapi setan sejenis itu hanya bisa diusir dengan berdoa dan
berpuasa.” Tambahan itu berasal dariMrk. 9:29. Lama kelamaan kata-kata itu terhitung sebagai ayat
21. ✡ 17:20-21 Mrk. 9:30-31; Luk. 9:43b-45
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Ajaran Yesus tentang pajak
24 Sesudah Yesus dan kami kembali ke Kapernaum, tibalah waktu

memberikan pajak tahunan untuk Rumah Allah.§ Orang-orang yang
mengumpulkan itu datang kepada Petrus dan bertanya, “Apakah gurumu
selalu membayar pajak tahunan untuk Rumah Allah atau tidak?”

25 Jawab Petrus, “Dia selalu bayar!”
Lalu ketika Petrus masuk ke dalam rumah di mana Yesus tinggal, se-

belum dia sempat berbicara, Yesus bertanya kepadanya, “Menurut kamu,
dari orang yang bagaimanakah raja-raja selalu menagih pajak?— Apakah
mereka menagihnya dari keluarga dekat mereka sendiri, atau dari orang-
orang lain?”

26 Jawab Petrus, “Dari orang-orang lain.”
Maka Yesus berkata, “Jadi kita anak-anak dari Raja terbesar bebas dari

pajak itu! 27 Tetapi supaya kita tidak menyinggung perasaan mereka yang
mengumpulkan dana itu, pergilah ke danau memancing ikan. Waktu
menangkap ikan yang pertama, bukalah mulutnya, dan kamu akan mene-
mukan uang perak yang cukup untuk membayar pajak tahunan itu untuk
dua orang. Lalu berikanlah uang itu kepada mereka sebagai bayaran
pajakmu dan pajak-Ku.”

18
Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡

1 Pada waktu itu kami murid-murid Yesus datang kepada-Nya dan
bertanya, “Waktu Engkau mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, siapa di
antara kami yangmenjadi nomor satu?”

2Kemudian Yesusmemanggil seorang anak kecil datang kepada-Nya, lalu
menempatkan dia di tengah-tengah kami. 3 Lalu Dia berkata, “Yang Ku-
katakan ini benar: Kalau kamu masing-masing tidak bertobat dari sifatmu
yang sukamementingkandiri sendiri danmenjadi rendahhati seperti anak-
anak, kamu tidak akanmenjadi warga kerajaan Allah. 4Karena orang yang
terdepan dalam kerajaan Allah adalah orang yang merendahkan dirinya
seperti anak kecil ini.”

5 “Kalau kamu menerima dan melayani* anak kecil seperti ini dengan
alasanmemuliakan nama-Ku, berarti kamu sudahmenerima danmelayani
Aku. 6Kalau ada orang yangmenyebabkan anak kecil yang percaya kepada-
Ku untuk berdosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat sekali
dari Allah. Sebelum dia melakukan dosa besar itu, lebih baik leher orang
itu dikalungkan batu besar† lalu dibuang ke laut dalam. Untuk mengalami
kesusahan itu jauh lebih ringan dari pada mengalami hukuman selama-
lamanya dari Allah kalau menyebabkan orang yang belum dewasa secara
rohani untuk jatuh ke dalam dosa!

7 “Celakalah siapa saja di dunia ini yang menyebabkan orang lain untuk
berdosa! Memang godaan-godaan akan selalu ada di dunia ini, tetapi
§ 17:24 pajak tahunan untuk Rumah Allah Secara harfiah, “dua drakma.” Pajak ini bukan pajak
pemerintah. Menurut Hukum Taurat, setiap laki-laki Yahudi yang berusia 20 tahun ke atas harus
membayar pajak sebanyak dua dirham setahun untuk keperluan Rumah Allah di Yerusalem. Dua
dirham itu (atau dalam uang Romawi— dua drakma) seperti upah pekerja untuk setengah hari.
✡ 18: Mrk. 9:33-37, 42-48; Luk. 9:46-48; 17:1-2 * 18:5 menerima dan melayani Secara harfiah,
“menyambut/menerima.” Dalambahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalahmemberi tumpangan
danmakanan kepada orang yang belum dikenal. † 18:6 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan
keledai.” Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenaga keledai untuk menggiling biji terigu
untukmengolah tepung.
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celakalah orang yang menyebabkan orang lain berdosa. 8 Kalau tangan
atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, lebih baik kamu potong dan
buang itu, supaya kamu mendapat hidup selama-lamanya di surga. Lebih
baik kamu masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya tanpa tangan dan
kaki yang lengkap, daripada kamu mempunyai badan yang lengkap, tetapi
dibuang ke dalam api neraka yang menyala untuk selama-lamanya. 9Dan
kalaumatamu yang sebelahmembuat kamuberdosa, cungkil dan buanglah
matamu itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu
mata saja, daripada mempunyai dua mata tetapi dibuang ke dalam api
neraka.

Cerita tentang domba yang hilang✡
10-11 “Hati-hatilah, jangan menganggap rendah terhadap salah seorang

dari anak-anak kecil semacam ini. Karena Aku berkata kepada kalian
bahwa mereka masing-masing mempunyai malaikat yang selalu siap
berbicara kepada Bapa-Ku yang di surga.”‡

12 “Kalau kamumempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya
tersesat, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan meninggalkan
yang sembilan puluh sembilan ekor itu di bukit, lalu pergi mencari domba
yang tersesat itu. 13 Dan yang Ku-katakan ini benar: Kalau kamu berhasil
menemukan domba itu, pasti kamu akan lebih bergembira karena men-
dapat yang seekor itu daripada yang sembilan puluh sembilan ekor yang
tidak tersesat. 14Begitu juga Bapamu yang di surga, Dia tidakmenginginkan
seorang pun dari anak-anak kecil yang percaya kepada-Nya tersesat dan
binasa.”

Caramenegur saudara seimanmu yang bersalah✡
15 “Kalau saudara seimanmu bersalah kepadamu, pergilah secara pribadi

kepadanya dan beritahukanlah kesalahan yang sudah dilakukannya. Kalau
dia mengakui kesalahannya dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali
dengan saudaramu itu. 16 Tetapi kalau dia tidak mau mengakui kesalahan-
nya, bertemu dengan dia lagi bersama satu atau dua orang saudara seiman
yang lain. Hal itu dilakukan supaya seperti peraturan dari Hukum Taurat
yangmengatakan, ‘Setiapmasalah harus didukung oleh dua atau tiga orang
saksi mata, barulah masalah itu bisa diputuskan secara resmi.’✡ 17 Kalau
dia masih menolak mendengarkan saksi mata itu juga, beritahukanlah
hal itu kepada semua jemaat. Dan kalau dia tidak mau juga menerima
nasihat jemaat, biarlah semua saudara seiman menjauhkan diri dari dia—
sebagaimana orang Israel tidak berhubungan dengan orang-orang yang
tidak mengenal Allah dan para penagih pajak. 18 Yang Ku-katakan ini
benar: Setiap pintu yang jemaat kunci di bumi ini akan terkunci juga di
surga, dan setiap pintu yang jemaat bukakan di bumi akan terbuka juga di
surga.§ 19 Juga, Aku berkata kepadamu bahwa kalau dua orang atau lebih
di antara kalian bersehati meminta sesuatu dalam doa, maka hal itu akan
dilakukan oleh Bapa-Ku yang di surga. 20 Karena apabila dua orang atau
lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya Aku
dimuliakan, berarti Aku juga berada di situ di antara kalian.”

Perumpamaan tentang pegawai yang tidakmemaafkan sesamanya
✡ 18:9 Luk. 15:3-7 ‡ 18:10-11 Ayat 11 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini, yang
lama kelamaan menjadi terhitung sebagai ayat 11: “Karena Anak Manusia sudah datang untuk
menyelamatkan orang yang tersesat.” ✡ 18:14 Luk. 17:3 ✡ 18:16 Ul. 19:15 § 18:18 Ayat
18 Lihat catatan di Mat. 16:19.
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21 Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, “Tuhan, kalau saudara
seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali
saya harus memaafkan dia? Apakah cukup tujuh kali?”

22 Jawab Yesus, “Bukan tujuh kali! Bukan juga tujuh puluh tujuh kali!
Melainkan kamu harus selalu memaafkan tanpamenghitung-hitungnya.*

23 “Biarlah Aku menjelaskan kenapa Aku menjawab seperti itu: Keadaan
di antara saudara-saudara seiman dalam kerajaan Allah adalah seperti
cerita ini: Pada suatu hari ada seorang raja yang mau membereskan perhi-
tungan uang yang dia pinjamkan kepada pegawai-pegawainya.† 24Waktu
perhitungan itu dimulai, ada seorang pegawai yang mempunyai utang
ratusan ribu kilogram emas.‡ Dan pegawai itu dibawa menghadap raja.
25 Tetapi pegawai tersebut tidak mampu membayar utangnya. Jadi raja
memerintahkan para tentaranya supaya pegawai itu, istrinya dan anak-
anaknya serta semua hartanya dijual. Lalu uang hasil penjualan itu dipakai
untukmembayar utangnya itu.

26 “Jadi pegawai itu sujud di hadapannya dan memohon, ‘Ya, Tuan,
sabarlah dulu! Saya akan membayar semua utang saya!’ 27Hati raja pun
tersentuh dan merasa kasihan kepadanya, sehingga dia dan keluarganya
dibebaskan dan semua utangnya pun dihapuskan.

28 “Lalu apa yang terjadi dengan pegawai yang utangnya itu sudah di-
hapuskan? Dia pergi keluar dan bertemu dengan salah satu temannya
sesama pegawai kerajaan yang berutang hanya seratus keping uang perak
kepadanya. Dia menangkapnya, mencekiknya sambil berkata, ‘Bayar
utangmu!’

29“Temannya itu sujuddanmemohon, ‘Ya, Tuan, sabarlahdulu! Sayaakan
membayar semua utang saya!’

30 “Tetapi dia tidak mau bersabar. Melainkan dia melaporkan temannya
itu kepada hakim supaya dipenjarakan sampai teman itu melunasi semua
utangnya.

31 “Waktu pegawai-pegawai yang lainmelihat kejadian itu,mereka sangat
sedih. Lalu mereka melaporkan kejadian itu kepada raja. 32 Kemudian
raja memanggil pegawai yang jahat itu dan berkata, ‘Hei— pegawai yang
jahat! Saya sudahmenghapuskan semua utangmuhanya oleh karena kamu
meminta kesabaran dari saya! 33 Jadi seharusnya kamu juga berbelas
kasihan kepada temanmu itu seperti saya berbelas kasihan kepadamu!’
34Maka raja itubegitumarah sehinggadiamenyuruhpegawai yang jahat itu
dipenjarakan, dan penjaga penjara juga disuruh untuk memukul dia setiap
hari sampai semua utangnya dibayar lunas.

35 “Begitu juga yang akan dilakukan oleh Bapa-Ku yang di surga kepada
kalian masing-masing, kalau kamu tidak sungguh-sungguh memaafkan
setiap orang yang bersalah kepadamu.”

19
Ajaran Yesus tentang suami-istri✡

* 18:22 tanpa menghitung-hitungnya Secara harfiah, “tujuh puluh kali tujuh kali”— yaitu 490
kali. † 18:23 para pegawainya Secara harfiah, “para budaknya.” Pada waktu Yesus menceritakan
perumpamaan ini, banyak pejabat tinggi pemerintah sebagai budak raja. Supaya perumpamaan ini
tidakmenjadi anehbagi pembaca zamansekarang, kata ‘pegawai’yangdigunakan. ‡ 18:24 ratusan
ribu kilogram emas Secara harfiah, “10.000 talenta.” Satu talenta sama dengan 26-36 kilogram koin
emas, perak atau tembaga. Jadi jumlahnya sekitar 300.000 kilogram. ✡ 19: Mrk. 10:1-12
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1 Sesudah Yesus mengajarkan semua hal itu, Dia bersama kami murid-
murid-Nya meninggalkan provinsi Galilea dan pergi ke daerah provinsi
Yudea yang di seberang Sungai Yordan. 2Banyak orang yang mengikuti Dia
ke sana, dan Dia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka.
3 Tetapi beberapa orang Farisi datang untuk mencari alasan untuk
menyalahkan-Nya, jadi mereka bertanya, “Apakah seorang laki-laki boleh
menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?”

4 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalian pasti sudah pernah membaca apa
yang tertulis dalam Kitab Suci, bahwa sejak semula Allah menciptakan
manusia, ‘seorang laki-laki dan seorang perempuan.’✡ 5 Dan Allah juga
berkata,
‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu mening-

galkan ibu-bapaknyadandipersatukandengan seorangperempuan—
sehinggamereka berduamenjadi satu.’✡

6 Dengan demikian, di mata Allah suami-istri bukan lagi dua, melainkan
satu. Karena itu suami-istri yang sudah dipersatukan Allah dalam pernika-
han, tidak boleh diceraikan olehmanusia.”

7 Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada-Nya, “Kalau begitu, ke-
napaMusamengizinkan seorang suamimenceraikan istrinya denganmem-
berikan surat keterangan cerai kepadanya?”✡

8 Jawab Yesus, “Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu karena
kekerasan hatimu terhadap perintah Allah, tetapi dari awal penciptaan
tidaklah seperti itu. 9 Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa setiap suami
yang menceraikan istrinya supaya dia bisa kawin dengan perempuan lain,
di mata Allah dia berzina. Satu-satunya alasan seorang suami boleh
menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah berzina.”*

10 Lalu kami murid-murid Yesus berkata kepada-Nya, “Kalau hubungan
pernikahan suami-istri tidakbolehdiceraikandenganyang seperti itu, lebih
baik tidak usahmencari pasangan hidup dan hidupmembujang saja!”

11 Jawab Yesus, “Tidak semua orang sanggup hidup seperti yang kamu
katakan itu.† Hanya orang-orang tertentu yang sudah dipersiapkan oleh
Allah bisa hidup seperti itu. 12Karena ada orang yang memang dilahirkan
tidak bisa kawin. Tetapi ada juga yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak mencari pasangan supaya
bisa melayani lebih baik dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang sanggup
hidup sesuai ajaran ini, hendaklahmereka hidup seperti itu.”

Yesusmemberkati anak-anak✡
13 Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anaknya kepada

Yesus supaya Dia meletakkan tangan-Nya ke atas anak-anak itu serta men-
doakanmereka supaya Allahmemberkati mereka. Dan kamimurid-murid-
Nya melarang orang-orang itu dengan keras. 14 Tetapi Yesus berkata,
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan janganmelarangmereka.
Karena orang-orang yang seperti inilah yang menjadi warga kerajaan Al-
lah.” 15Sesudah Diameletakkan tangan-Nya ke atasmerekamasing-masing
danmendoakanmereka, Dia bersama kami berangkat ke tempat lain.

Orang kaya sangat sulit masuk surga✡

✡ 19:4 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 19:5 Kej. 2:24 ✡ 19:7 Ul. 24:1 * 19:9 Ayat 9 Sebaliknyabenaruntuk istri.
Lihat Mrk. 10:12. † 19:11 Ayat 11a Jawaban Yesus juga bisa diterjemahkan, “Tidak semua orang
bisa menerima ajaran-Ku itu.” Tetapi karena ayat 12, kemungkinan besar maksud Yesus seperti di
teks penerjemahan. ✡ 19:12 Mrk. 10:13-16; Luk. 18:15-17 ✡ 19:15 Mrk. 10:17-31; Luk. 18:18-30
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16 Ada seorang laki-laki muda yang datang kepada Yesus dan bertanya,
“Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya mendap-
atkan hidup selama-lamanya?”

17 Dia menjawab, “Kenapa kamu bertanya kepada-Ku tentang apa yang
baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau mendapat
hidupselama-lamanya, taatilahperintah-perintahdidalamHukumTaurat.”

18Orang itu bertanya lagi, “Perintah-perintah yangmana yang harus saya
taati?”
Jawab Yesus, “Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jan-

ganmemberikankesaksianpalsu, 19hormatilah ibu-bapakmudankasihilah
sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡

20Orangmuda itu berkata, “Semuanya itu sudah saya taati. Apa lagi yang
perlu saya lakukan?”

21Yesus berkata lagi kepada orang itu, “Kalau kamumau kehendak Allah
lengkap dalam dirimu, pergilah dan juallah seluruh hartamu. Lalu bagi-
bagikanlahuangnya kepada orang-orangmiskin. Denganbegitu kamuakan
memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah Aku.”

22Waktu orang muda itu mendengar apa yang Yesus katakan, dia pergi
dengan hati yang sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual
hartanya.

23 Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Yang Ku-
katakan ini benar: Sulit sekali bagi orang kaya untuk menjadi warga
kerajaan Allah! 24 Aku sungguh-sungguh katakan ini lagi: Lebih gampang
seekor unta masuk melewati lubang jarum‡ daripada orang kaya masuk ke
dalam kerajaan Allah.”

25Ketikakamimendengarhal itu, kami sangat herandanbertanya, “Kalau
begitu, siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

26Tetapi Yesusmemandangi kamidanberkata, “Bagimanusiahal itu tidak
mungkin, tetapi Allah sanggupmelakukan segala sesuatu.”

27 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilikkamidanmengikutEngkau. Jadi apayang
akan kami dapatkan?”

28 Jawab Yesus kepada kami, “Yang Ku-katakan ini benar: Waktu Allah
memperbaharui segala sesuatu, Aku sebagai Anak Manusia akan duduk di
takhta yang menunjukkan kemuliaan-Ku. Pada saat itu juga kalian semua
yang menjadi rasul-Ku akan duduk di atas dua belas takhta untuk memer-
intah dan menghakimi kedua belas suku Israel. 29 Dan setiap orang yang
sudah meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anak-
anaknya, atau ladangnya karena mengikut Aku, maka seratus kali lipat
yang serupa akan diterimanya kembali, dan dia juga akanmenerima hidup
yang selama-lamanya. 30 Tetapi banyak orang yang sekarang mempunyai
kedudukan yang rendah di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan
yang tinggi. Dan banyak orang yang sekarangmempunyai kedudukan yang
tinggi di kemudian hari akanmendapatkan kedudukan yang rendah.”
✡ 19:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20; Im. 19:18 ‡ 19:24 lubang jarum Ajaran yang tidak benar sudah
banyak diajarkan di mana-mana bahwa pada waktu Yesus ada pintu ukuran biasa di samping pintu
gerbang besar di Yerusalem. Diajarkan bahwa pintu yang lebih kecil itu bernama Lubang Jarum,
dan bahwa seekor unta bisa masuk— tetapi hanya kalau semua bebannya dilepaskan. Tetapi pintu
di samping gerbang seperti itu hanya terdapat di negara-negara Eropa, dan dibangun beberapa abad
sesudah zaman Yesus. Ajaran Yesus di sini adalah bahwa sama sekali mustahil untuk orang kaya
menjadi warga kerajaan Allah! Tetapi menurut ayat 26, hal yang mustahil bagi manusia itu bisa
terjadi dengan pertolongan Allah.
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20
Perumpamaan tentang para pekerja yang diberi upah untuk bekerja di

kebun anggur
1 Yesus melanjutkan ajaran-Nya, “Karena kerajaan Allah bisa disamakan

seperti seorang yang mempunyai kebun anggur yang luas. Pagi-pagi sekali,
dia pergi ke pasar dimanapara pekerja harian biasanya berkumpul, karena
dia mencari beberapa orang pekerja untuk bekerja di kebunnya itu. 2 Dia
menemui beberapa orang pekerja danmereka setuju untuk bekerja dengan
upah biasa— yaitu satu keping uang perak* sehari. Lalu dia menyuruh
mereka bekerja di kebunnya itu.

3“Kira-kira jamsembilanpagi, dia pergi lagi ke pasar, dandiamenemukan
beberapa orang pekerja yang sedang menganggur. 4 Maka dia berkata
kepada mereka, ‘Bekerjalah di kebun anggur saya. Saya akan membayar
kalian dengan upah yang pantas.’ Mereka pun setuju dan pergi bekerja di
kebunnya. 5 Sekitar jam dua belas siang dan jam tiga sore dia pergi lagi
melakukan hal yang sama.

6“Kira-kira jam lima sore, dia pergi lagi kepasar, dandiamelihat beberapa
orang pekerja lain di sana yang masih terus menganggur. Dia bertanya
kepada mereka, ‘Kenapa kalian membuang-buang waktu sepanjang hari di
sini dan tidakmengerjakan apa-apa?!’

7 “Jawab mereka, ‘Tidak ada orang yang memberikan pekerjaan kepada
kami.’

“Dan pemilik kebun itu berkata, ‘Kalian juga pergilah bekerja di kebun
saya.’

8 “Ketika hari sudah petang dia berkata kepada mandornya, ‘Panggillah
para pekerja itu dan bayarlah upah mereka— mulai dari yang datang ter-
akhir sampai yang pertama.’ 9 Lalu para pekerja yang mulai bekerja jam
lima sore datang mengambil upah mereka, dan masing-masing menerima
satu keping uang perak. 10 Tetapi waktu giliran para pekerja yang bekerja
sejak pagi-pagi itumenerima upahmereka,mereka berpikir bahwamereka
akanmenerimaupah lebihbanyakdariparapekerjayang lain. Dan ternyata
setiap mereka juga menerima upah satu keping uang perak. 11 Jadi waktu
mereka menerima itu mereka mulai bersungut-sungut kepada pemilik ke-
bunanggur itu. 12Merekaberkata, ‘Parapekerja yangdatang terakhirhanya
bekerja selama satu jam saja, tetapi Bapakmembayarmereka dengan upah
yang sama dengan kami! Padahal kami sudah bekerja keras sepanjang hari
di bawah panas matahari!’

13 “Tetapi pemilik kebun itu menjawab salah satu dari mereka, ‘Kawan,
saya tidak melakukan yang kurang adil kepadamu! Bukankah sebelumnya
kamu sudah setuju untuk bekerja sepanjang hari dengan upah satu keping
perak?! 14 Jadi sekarang pulanglah dengan upahmu itu. Sudah menjadi
keputusanku untuk membayar upah para pekerja yang datang terakhir
sama seperti upahmu. 15 Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau
dengan uang saya sendiri— bukan?! Atau apakah kamu iri karena saya
bermurah hati kepada orang lain?’

16 “Dengan demikian orang-orang yang sekarangmempunyai kedudukan
yang rendah di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang tinggi.

* 20:2 satu keping uang perak Secara harfiah, “satu dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang
dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari.
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Dan orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di
kemudian hari akanmendapatkan kedudukan yang rendah.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
17 Ketika Yesus dan kami kedua belas murid-Nya sedang dalam per-

jalanankeYerusalem, Diamengumpulkankami secara diam-diamdari para
pengikut lain dan berkata, 18 “Dengarlah baik-baik! Kita sedang menuju
Yerusalem. Di sanaAnakManusia—yaituAku, akandiserahkankepadapara
imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan huku-
man mati atas Aku. 19 Kemudian mereka akan menyerahkan Aku kepada
pembesar-pembesar yang bukan Yahudi. Dan mereka akan menghina dan
mencambuk Aku, lalumembunuh Aku dengan cara disalibkan. Tetapi pada
hari ketiga sesudah kematian-Ku, Aku akan dibangkitkan kembali.”

Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes✡
20 Kemudian istri Zebedeus— yaitu ibu Yakobus dan Yohanes, datang

kepada Yesus bersama kedua anaknya itu, lalu dia sujud di hadapan Yesus
untukmeminta sesuatu.

21Yesus bertanya kepadanya, “Apa yang Ibumau?”
Dia menjawab, “Waktu Engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas

takhta kerajaan, berjanjilah bahwa kedua anak saya ini akan diberi jabatan
yang paling tinggi— yaitu yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang
seorang lagi di sebelah kiri-Mu.”

22 JawabYesuskepadakeduaanaknya itu, “Kalian tidakmengerti apayang
kalian minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang
Aku segera akan alami?”†
Jawabmereka, “Ya, kami sanggup.”
23Kata Yesus kepada mereka, “Memang kalian akan mengalami penderi-

taanseperti yangakanKu-alami. TetapiAku tidakberhakmenentukansiapa
yang akandudukdi sebelah kanan-Kuataudi sebelah kiri-Ku. Bapa-Kuyang
akanmemberikan kedua tempat itu kepadamereka yang sudahditentukan-
Nya.”

24Waktu kami kesepuluhmurid yang lainmendengar hal itu, kami sangat
marahkepadakeduabersaudara itu. 25Tetapi Yesusmemanggil kami semua
dan berkata, “Kalian tahu bahwa para pemimpin dan pembesar bangsa-
bangsa yang bukan Yahudi sukamemerintahmasyarakat dengan keras dan
menindas hak-hak mereka. 26 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.
27Dan siapa saja dari kalian yangmaumenjadi orang nomor satu, dia harus
menjadi budak bagi semua kalian yang lain. 28 Kalian harus mengikuti
teladan-Ku. Karena Aku— Anak Manusia, datang ke dunia ini bukan untuk
dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain
dan memberikan hidup-Ku sebagai kurban menebus banyak orang dari
perbudakan karena dosa-dosamereka.”

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat✡
29Waktu Yesus dan kami semuameninggalkan kota Yeriko, banyak orang

mengikuti kami. 30Adaduaorangbuta sedangdudukdipinggir jalan. Waktu
mereka mendengar bahwa Yesus sedang melewati jalan itu, mereka mulai
berseru, “Tuhan, Keturunan Daud,‡ kasihanilah kami!” 31 Orang banyak
✡ 20:16 Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34 ✡ 20:19 Mrk. 10:35-45 † 20:22 menerima … alami Secara
harfiah, “meminum cawan yang akan Ku-minum.” ✡ 20:28 Mrk. 10:46-52; Luk. 18:35-43 ‡ 20:30
Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:27.
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yang mengikuti itu menegur mereka supaya diam, tetapi mereka semakin
keras berteriak, “Tuhan, Keturunan Daud, kasihanilah kami!” 32Lalu Yesus
berhenti dan berkata kepada mereka berdua, “Apa yang kalian mau Aku
perbuat bagi kalian?”

33 Jawab mereka, “Ya Tuhan, supaya mata kami bisa melihat kembali.”
34Yesus sangat mengasihani mereka, jadi Diamenjamahmatamereka. Dan
saat itu jugamerekamelihat kembali, lalu mereka jugamengikuti Dia.

21
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1 Waktu Yesus dan kami para murid-Nya hampir mendekati Yerusalem,
kami tiba di desa Betfage yang berada di bawah Bukit Zaitun. Lalu Yesus
menyuruhduaorangmurid-Nyaberjalan lebihdahulu 2danberkatakepada
mereka, “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian
akan melihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya. Lepaskanlah
keduanyadanbawalahkepada-Ku. 3Dankalauadaorangyangmenanyakan
tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, ‘Tuhan memerlukan
kedua keledai ini,’ dan orang itu akan segeramengizinkan kalianmembawa
kedua keledai itu.”

4Hal itu terjadi supaya apa yang dikatakan Allah melalui nubuatan nabi
ditepati, yang berbunyi,
5 “Katakanlah kepada para penduduk Yerusalem,

‘Perhatikanlah, Rajamu sedang datang kepadamu!
Dia rendah hati dan dibawa oleh seekor keledai beban—

bahkan seekor keledai muda.’ ”✡
6Lalu keduamurid itu pergi danmelakukan tepat seperti yang dikatakan

Yesuskepadamereka. 7Merekamembawakeledai itubersamaanaknyadan
meletakkan jubah-jubahmereka di atas punggung kedua keledai itu sebagai
alas duduk. Lalu Yesus naik keledai muda itu.* 8 Untuk menghormati
Yesus, sebagian besar dari orang banyak yang berkumpul di situ membuka
jubah-jubah mereka dan menggelarkannya di jalanan, dan ada juga yang
mengalas jalan itu dengan ranting-ranting yang berdaun.† 9 Orang-orang
yangberjalandidepandan jugadibelakangYesus semuanyabersorak-sorai,
“Hosana!‡ Terpujilah TUHAN karena kedatangan Keturunan Daud ini!
✡ 21: Mrk. 11:1-11; Luk. 19:28-38; Yoh. 12:12-19 ✡ 21:5 Zak. 9:9 * 21:7 keledai muda
itu Apa yang Matius tulis bisa ditafsirkan, “naik ke atas jubah-jubah itu,” atau “naik ke atas kedua
keledai itu.” Yang kedua itu bisa berarti bahwa Yesus menunggangi salah satu, lalu menunggangi
yang kedua. Tidakmungkinmenunggangi keduanya sekaligus. Sesuai sifat tulisanMatius dalam Injil
ini, dia senang memakai dua-duanya, karena kutipan di ayat 5 menyebut dua macam keledai— yaitu
“onon” (keledai) dan “polon” (keledai muda). Dalam penerjemahan ini, memilih keledai muda untuk
ditunggangi Yesus karena Injil Markus dan Lukas mengatakan bahwa Yesus menunggangi keledai
muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lihat Mrk. 11:2 dan Luk. 19:30. † 21:8 Untuk
menghormati Yesus … Orang banyakmembuat hal-hal seperti ini sesuai dengan kebudayaanmereka
untuk menyambut seorang raja yang datang. Jalan raya dialasi supaya kaki raja tidak menyentuh
tanah. Dan dengan menaruh jubah mereka di bawah kaki raja yang datang, berarti mereka tunduk
kepada raja itu. Tetapi sesuai dengan Firman TUHAN yang dikutip dalam ayat 5, kedatangan Yesus
tidak seperti kedatangan seorang raja. Biasanya seorang raja datang dengan menunggangi kuda
yang tinggi dan kuat, seperti kuda perang. Tetapi Yesus hanya menunggangi keledai beban untuk
menunjukkan bahwa Dia datang dengan rendah hati. ‡ 21:9 Hosana Dalam Bahasa Ibrani yang
kuno, hosanaberarti ‘TUHANselamatkanlahkami’atau ‘TerpujilahTUHAN’. TetapipadawaktuYesus,
artinya sudah berubahmenjadi pujian terhadap raja yangmirip dengan seruan ‘Hidup Pangeran...!!!’
dalam bahasa Indonesia. Dengan memakai kata hosana, sudah jelas bahwa orang banyak memuji
Allah karenamenerima Yesus sebagai Mesias— yaitu Raja Penyelamat yang sudah dijanjikan.
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‘Biarlah TUHAN memberkati raja kita ini yang datang mewakili
TUHAN.’✡

Terpujilah TUHAN sampai di tingkat surga yang tertinggi.”
10Padawaktu Yesusmemasuki Yerusalem, seisi kotamenjadi gempar, jadi

orang-orang bertanya-tanya, “Siapakah orang itu?”
11Orang banyak yangmengikuti Yesusmenjawab, “Orang itu Yesus! Yaitu

nabi yang berasal dari desa Nazaret di provinsi Galilea.”
Yesusmengusir orang-orang yangmenjadikanRumahAllah seperti pasar✡

12 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir semua orang
yang sedang berjual-beli di situ. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai
oleh para penukar uang.§ Dan Dia juga menjatuhkan bangku-bangku yang
dipakai oleh para penjual burungmerpati.

13Kata-Nya kepadamereka, “Dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian untuk
para pencuri!’ ”✡

14 Lalu banyak orang buta dan orang pincang datang kepada-Nya di
teras Rumah Allah, dan Dia membuat semua orang buta itu bisa melihat
dan semua orang pincang itu bisa berjalan. 15 Dan ketika para imam
kepala dan ahli Taurat melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan
Yesus danmendengar anak-anak kecil bersorak-sorai di teras Rumah Allah,
“Hosana, terpujilah Allah karena Keturunan Daud ini,” mereka menjadi
sangat marah. 16 Mereka berkata kepada-Nya, “Kamu tidak dengar anak-
anak itu— kah?! Kenapa kamu tidakmelarangmereka berkata seperti itu?!”
Jawab-Nya kepada mereka, “Ya, Aku dengar. Tetapi sampai kapan kalian

bisamengerti FirmanAllah?! KarenapenulisMazmurberkatakepadaAllah,
‘Engkau sudah mengajar anak-anak dan bayi-bayi untuk memberi pujian

yang sempurna kepada-Mu.’ ”✡
17Kemudian Yesus dan kamimeninggalkanmereka lalu keluar dari kota itu,
dan pergi ke desa Betania untuk bermalam di situ.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
18 Besoknya pagi-pagi sekali, ketika Yesus dan kami dalam perjalanan

kembali ke kota Yerusalem, Diamerasa lapar. 19Diamelihat sebatang pohon
ara di pinggir jalan dan mendekati pohon itu untuk melihat kalau-kalau
ada buahnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya daun saja. Maka
Dia berkata kepada pohon itu, “Mulai sekarang kamu tidak akan pernah
berbuah lagi.” Dan saat itu juga pohon itu menjadi kering.

20 Ketika kami murid-murid-Nya melihat hal itu, kami sangat heran dan
bertanya, “Kenapa bisa pohon ara itu langsung kering?!”

21 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau kamu masing-masing percaya
tanpa ragu-ragu dalam hatimu, kamu juga bisa membuat keajaiban seperti
yangAku lakukanpadapohon ini—bahkanmelakukankeajaibanyang lebih

✡ 21:9 Mzm. 118:25-26 ✡ 21:11 Mrk. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22 § 21:12 penukar
uangPadawaktu itu, raja besar di Romamemerintah semuadaerahYahudi danbanyakprovinsi yang
lain. Oleh karena itu, uang yang dipakai sehari-hari adalah uang Roma. Tetapi para imam kepala
sudah membuat larangan, “Uang negara Roma tidak boleh dipersembahkan kepada TUHAN.” Jadi
orang-orang yang datang ke Rumah Allah menukar uang mereka dulu supaya bisa memakai uang
yangdiizinkandanberlakudidalamRumahAllah. Padawaktu itu, uangyangdiizinkanuntukdipakai
adalah mata uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua yang dijual di Rumah
Allah, jadi mereka menjadi kaya dari hasil penjualan dan penukaran uang itu. ✡ 21:13 Yes. 56:7
✡ 21:13 Yer. 7:11 ✡ 21:16 Mzm. 8:3 ✡ 21:17 Mrk. 11:12-14, 20-24
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besar lagi. Contohnya, kamu bisa minta kepada Allah supaya gunung ini
pindahkedalamlaut. Makahal ituakan terjadi. 22Segala sesuatuyangkamu
minta dalam doa, percayalah bahwa Allah sedang memberikannya, maka
kalian akanmenerimanya.”

Yesus ditanya tentang hak-Nya untukmengajar✡
23 Pada waktu Yesus sudah kembali ke teras Rumah Allah dan sedang

mengajar di sana, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi
datang kepada-Nya dan berkata, “Siapa yang memberikan hak kepadamu
untuk mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami?— seperti yang
kamu lakukan kemarin! Atas nama siapa kamumelakukan itu?”

24 Dia menjawab, “Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian.
Kalau kalian menjawab Aku, maka Aku juga akan memberitahukan Siapa
yang memberikan hak itu kepada-Ku. 25 Siapa yang memberikan hak
kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah
yangmemberikan, atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”
Lalumereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kitamenjawab ‘Allah

yang memberi,’ maka dia akan berkata kepada kita, ‘Kalau begitu, kenapa
kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 26 Tetapi jangan kita jawab, ‘Dia
bekerja atas kemauannya sendiri,’ karena kita takut bahwa orang banyak
ini akan marah kepada kita!” Mereka takut kepada orang banyak itu,
karena semuaorang yangberkumpul di situ percayabahwaYohanes adalah
seorang nabi. 27 Jadi merekamenjawab Yesus, “Kami tidak tahu.”
Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku pun tidak akan

mengatakan kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku untuk
melakukan hal-hal seperti itu.”

Perumpamaan tentang kedua anak dari pemilik kebun
28 “Sekarang katakanlah pendapat kalian tentang cerita ini: Ada seorang

bapakmempunyai dua orang anak laki-laki. Pada suatu hari dia menyuruh
anaknya yang pertama, ‘Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.’

29 “Anak itu menjawab, ‘Saya tidak mau!’ Tetapi kemudian dia menyesal
lalu pergi dan bekerja di kebun anggur itu.

30 “Lalu bapak itumenyuruh anaknya yang kedua untuk bekerja di kebun
anggur itu. Anak itu menjawab, ‘Ya Pak, saya akan pergi.’ Tetapi dia tidak
pergi.

31 “Menurut kalian, yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan
kehendak bapaknya?”
Jawabmereka, “Yang pertama.”*
Lalu kata Yesus kepada mereka, “Yang Ku-katakan ini benar: Orang-

orangberdosa— seperti para penagih pajak danpara pelacur, lebihmungkin
diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kalian! 32 Karena
Yohanes datang dan menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak
Allah kepada kalian, dan kalian tidak mau mempercayai ajarannya. Tetapi
para penagih pajak dan para pelacur mempercayainya. Biarpun kalian
sudah menyaksikan begitu banyak orang seperti mereka digerakkan oleh
✡ 21:22 Mrk. 11:27-33; Luk. 20:1-8 * 21:31 pertama Terdapat perbedaan tekstual dalam ayat
29-31. Dalam salinan kuno yang diikuti oleh TB, peran kedua anak terbalik di ayat 29 dan 30,
dibanding dengan salinan kuno yang diikuti oleh TSI. Lalu di ayat 31, salinan yang diikuti oleh TB
menulis jawaban para pendengar sebagai ‘yang kedua’. Jadi, ceritanya tetap sama di antara kedua
salinan kuno tersebut, karena anak yang akhirnya mengikuti kemauan bapaknya adalah anak yang
dulunya melawan. Hampir semua terjemahan lain dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
menerjemahkan seperti TSI. TBmenjadi sangat unik dalam ketiga ayat ini.
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Allahuntukbertobat, kalian tidakmenyesal dan tidakmulai percayakepada
ajaran Yohanes.”

Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡
33 “Dengarkanlah cerita yang lain ini: Adalah seorang pemilik tanah yang

menyuruh hamba-hambanyamembuat kebun anggur yang besar— lengkap
dengan pagar di sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai
tempat untuk memeras buah anggur, dan membangun pondok jaga yang
tinggi— supaya penjaga bisamelihat kalau-kalau ada pencuri atau binatang
yang mau masuk ke dalam kebun itu. Sesudah itu dia menyewakan kebun
anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya
pergi ke negeri lain. 34 Waktu tiba musim panen, dia menyuruh hamba-
hambanya pergi kepada para petani itu untukmengambil hasil kebun yang
menjadi bagiannya.

35“Tetapi parapetani itumenangkaphamba-hamba itu. Yang satumereka
pukul, dan yang seorang lagi mereka bunuh, dan yang seorang lain lagi
dilempari dengan batu sampai mati. 36Pemilik kebun itumenyuruh hamba
yang lain lagi— lebih banyak dari yang pertama. Tetapi para petani itu
memperlakukanmereka dengan cara yang sama. 37Akhirnya diamengutus
anaknya sendiri kepada para petani itu dengan pikiran, ‘Pasti anak saya
akanmereka hormati.’

38 “Tetapi waktu melihat anak itu datang, mereka berkata satu sama lain,
‘Lihat! Yang datang ini adalah anaknya! Nanti dialah yang akan menjadi
pemilik kebun ini kalau bapaknya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia,
supaya kebun ini menjadi milik kita.’ 39 Lalu mereka menangkap dia dan
menyeretnya keluar dari kebun anggur itu, lalu membunuhnya.”

40 Lalu Yesus bertanya, “Jadi, waktu pemilik kebun itu kembali, dia akan
berbuat apa kepada para petani itu?”

41 Mereka yang mendengar, ada yang menjawab, “Dia pasti akan
menyiksa dan membinasakan para petani itu! Lalu dia akan menyewakan
kebunnya itu kepada petani-petani yang lain— yang setiamembagikan hasil
yangmenjadi bagiannya pada waktumusim panen tiba.”

42 Kemudian Yesus berkata kepada mereka, “Sampai kapan kalian bisa
mengerti Firman Allah? Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,

Allah sudah jadikan sebagai batu fondasi yang terutama.
Apa yang Allah lakukan itu sangat mengherankan bagi kita!’✡

43 “Karena itu, Aku berkata kepada kalian bahwa hak sebagai warga
kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan
diberikan kepada bangsa-bangsa lain— yaitu kepada orang-orang yang
setia melakukan kehendak Allah. 44 Setiap orang yang tersandung pada
batu fondasi tersebut akan hancur. Dan semua yang ditimpa batu itu akan
hancur sekali sampai menjadi pecahan-pecahan kecil.”

45 Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar
perumpamaan-perumpamaan itu,merekamengerti bahwaYesus berbicara
tentang diri mereka. 46Karena itu merekamencari jalan untukmenangkap
Dia. Tetapi tidak bisa, karena mereka takut kepada orang banyak yang
mempercayai bahwa Yesus adalah seorang nabi.

✡ 21:32 Mrk. 12:1-12; Luk. 20:9-19 ✡ 21:42 Mzm. 118:22-23
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22
Perumpamaan tentang bermacam-macam orang yang diundang ke pesta

pernikahan putra raja✡
1 Ketika para pemimpin Yahudi masih ada, Yesus mengajar dengan

memakai beberapa perumpamaan lagi. Dia berkata, 2 “Tentang siapa
terpilih menjadi warga negara kerajaan Allah, hal itu bisa digambarkan
seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk putranya.
3Padawaktupesta sudahsiapdimulai, raja itumenyuruhhamba-hambanya
memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu. Tetapi para
undangan itu tidakmau datang.

4 “Sekali lagi raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain, ‘Katakanlah
kepada para undanganku itu bahwa semua makanan pesta sudah siap.
Sapi jantan dan anak sapi yang gemuk sudah banyak dipotong, dan segala
sesuatu sudah tersedia. Mari datang ke pesta pernikahan ini!’

5 “Namun, para undangan itu tetap saja tidak mempedulikan undangan
itu dan masing-masing pergi mengerjakan pekerjaannya. Ada yang pergi
mengerjakan ladang, berdagang, dan pekerjaan lainnya. 6 Bahkan ada
yang menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksa mereka, dan akhirnya
membunuhmereka. 7Maka raja menjadi sangat marah, lalu dia menyuruh
para tentaranya untuk membunuh orang-orang yang sudah membunuh
para hambanya itu danmembakar kota mereka.

8 “Kemudian raja itu berkata lagi kepada para hambanya, ‘Pesta pernika-
han sudah siap, tetapi orang-orang yang sudah saya undang itu memang
tidak layak diundang. 9 Jadi pergilah ke jalan-jalan besar dan undanglah
semua orang yang kalian jumpai di situ supaya mereka menghadiri pesta
pernikahan ini.’ 10 Lalu para hamba itu pun pergi ke jalan-jalan raya, dan
mereka mengundang semua orang yang mereka jumpai— baik itu orang
yang dianggap berdosa maupun yang baik, sampai ruangan pesta pun
penuh dengan para tamu.

11 “Tetapi ketika raja itumasukmelihat para tamunya yang sedang duduk
di situ, dia melihat ada seorang tamu yang tidakmemakai pakaian seragam
yang disediakan raja bagi para tamu pesta pernikahan itu.* 12 Lalu raja
berkata kepada orang itu, ‘Kawan, bagaimana kamu bisa masuk ke sini
tanpa memakai pakaian seragam?’ Tetapi orang itu tidak bisa menjawab-
nya. 13 Kemudian raja itu berkata kepada para hambanya, ‘Ikatlah kaki
dan tangan orang itu dan lemparkanlah dia ke luar ke tempat yang paling
gelap. Orang-orang yang berada di situ akan selalu menangis serta sangat
menderita.’ ”

14 Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, “Banyak
orang yang diundang oleh Allah untuk menjadi warga kerajaan-Nya, tetapi
sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu.”

Orang-orang Farisi bersepakat membujuk Yesus supaya Dia melawan pe-
merintahan Roma✡

15KemudianbeberapaanggotakelompokFarisi pergimeninggalkanYesus
danmengatur rencana bagaimanamenjebak-Nya. Mereka maumembujuk
Yesus supaya Dia melawan aspirasi umum para orang Yahudi atau men-
gatakansesuatuyangmelawanpemerintah. Waktu itubeberapa temanRaja
✡ 22: Luk. 14:15-24 * 22:11 pakaian seragam yang sudah disediakan … Secara harfiah, “pakaian
pesta pernikahan.” Menurut banyak penafsir, informasi tersirat dalam cerita ini adalah bahwa
raja-raja sering menyediakan pakaian seragam untuk semua orang yang menghadiri pesta besar.
✡ 22:14 Mrk. 12:13-17; Luk. 20:20-26
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Herodes juga hadir. 16 Sesuai dengan rencana, mereka mengutus beberapa
anggota mereka dan beberapa teman Herodes untuk berkata kepada-Nya,
“Guru, kami tahu bahwa kamu orang yang jujur, dan kamu juga mengajar
dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kamu
tidak takut kepada pendapat siapa pun, karena kamu tidak memandang
kedudukan orang. 17 Jadi kami mau menanyakan tentang pendapatmu:
MenurutHukumTaurat, bolehkahkitamembayarpajakkepadapemerintah
Roma atau tidak?”

18 Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana jahat mereka. Karena itu
Dia berkata, “Kalian hanyalah orang yang berpura-pura baik! Apakah
dengan pertanyaan semacam itu kalian pikir bisa menjebak Aku?! 19 Coba
tunjukkan kepada-Ku satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk
membayar pajak.” Lalu mereka menunjukkan mata uang itu kepada-Nya.
20Dan Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa
yang tertulis di sini?”

21 Jawabmereka: “Raja Roma.”
Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada

raja apa yang wajib raja miliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa
yang wajib Allahmiliki.”

22Mendengar jawaban itumerekapun terheran-heran. Lalumerekapergi
meninggalkan Dia.

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

23 Pada hari itu juga, beberapa anggota kelompok Saduki† mendatangi
Yesus. (KelompokSaduki percayabahwa setiap orangyang sudahmati tidak
akan hidup kembali.) Lalu mereka bertanya kepada-Nya, 24 “Guru, Musa
mengajarkan bahwa kalau seorang laki-laki yang sudah beristri meninggal
dan belum mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah mengawini
jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi abangnya yang sudah
meninggal itu.✡ 25Pernah ada tujuh orang bersaudara di antara kami. Laki-
laki yang pertama menikah dengan seorang perempuan, lalu meninggal.
Karena dia tidak mempunyai anak, lalu laki-laki yang kedua mengawini
janda kakaknya itu. 26 Lalu laki-laki yang kedua juga meninggal tanpa
mempunyai anak. Hal yang sama juga terjadi kepada laki-laki yang ketiga,
dan seterusnya, sampai yang ketujuh. Mereka semua meninggal dan tidak
mempunyai keturunan melalui perempuan itu. 27 Dan akhirnya janda itu
juga meninggal. 28 Jadi, kalau memang benar bahwa orang yang sudah
meninggal akan dihidupkan kembali, lalu janda itu akan disebut sebagai
istri siapa? Karenaketujuhbersaudara itu sudahpernahkawindengandia.”

29 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sangat keliru karena tidak tahu apa
yang tertulis dalam Kitab Suci dan tidak mengenal kuasa Allah. 30 Karena
padawaktu orangmeninggal hidup kembali, mereka tidak akan kawin lagi.
Mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga yang tidak pernah
menikah.

31 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah kematian, sampai kapan
kalian akan mengerti Firman Allah yang terkenal ini! Yaitu waktu Allah
berkata, 32 ‘Aku adalah Allah Abraham, dan Allah Isak, dan Allah Yakub.’✡
✡ 22:22 Mrk. 12:18-27; Luk. 20:27-40 † 22:23 kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok
Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya
kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 22:24 Ul. 25:5 ✡ 22:32 Kel. 3:6
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Allahmenyebutkan ketiga nenekmoyang kita itu sebagai orang yangmasih
tetap hidup dan menyembah-Nya. Walaupun orang yang meninggal tidak
lagi di dunia, di hadapan Allahmerekamasih tetap hidup.”

33 Orang banyak yang berada di situ heran sekali ketika mendengar
ajaran-Nya itu.

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
34LaluparaanggotakelompokFarisimendengarbahwaYesus sudahmen-

galahkan orang-orang dari kelompok Saduki ketika mereka mengajukan
pertanyaan menguji Yesus, maka berkumpullah mereka untuk mencari
jalan untuk mengalahkan Yesus. 35 Lalu salah seorang anggota mereka—
yang juga adalah ahli Taurat, mencari suatu cara untukmenyalahkan Yesus
ketika dia bertanya, 36 “Guru, menurut pendapatmu, dari semua Hukum
Taurat, perintahmana yang paling penting?”

37Yesusmenjawab, “ ‘Kasihilah TUHANAllahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap napas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu.’✡
38 Perintah itulah yang paling penting dan yang terutama. 39 Dan per-
intah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu— yaitu ‘Kasihilah
sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.’✡ 40Karena kedua
perintah itu adalah dasar dari semua Hukum Taurat dan semua perintah
yang terdapat dalam tulisan para nabi.”

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41 Sementara orang-orang Farisi itu masih bersama dengan Yesus, Dia

menggunakan pertanyaan ini untuk mengajar mereka: 42 “Bagaimana pen-
dapatkalian tentang siKristus?‡ NantiDiadatang sebagai keturunansiapa?”
Jawabmereka, “Keturunan Raja Daud.”
43 Kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, kenapa Daud— ketika

bernubuat melalui kuasa Roh Kudus, memanggil Kristus, ‘Tuhan saya’?
Karena dia berkata seperti ini,
44 ‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,§
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat
merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

45 Jadi, kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia
‘Tuhan Penguasa hidupku,’ kenapa kalian mengajar bahwa Dia hanya ke-
turunan Daud?”

46 Orang-orang Farisi yang berusaha menguji Yesus itu diam saja ketika
mendengar pertanyaan-Nya itu. Dan sejak hari itu, siapa pun tidak berani
lagi mengajukan pertanyaan seperti itu kepada-Nya.

23
Janganlahmeniru cara hidup ahli-ahli Taurat✡

1 Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak dan kami para murid-
Nya, 2 “Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah duduk di posisi Musa
sebagai hakim yang sah, untuk menjelaskan dan mengajarkan Hukum
Taurat. 3 Oleh karena itu, lakukanlah dan taatilah semua yang mereka
ajarkan kepada kalian. Tetapi jangan tiru perbuatan para ahli Taurat dan
✡ 22:33 Mrk. 12:28-34; Luk. 10:25-28 ✡ 22:37 Ul. 6:5 ✡ 22:39 Im. 19:18 ✡ 22:40 Mrk. 12:35-37;
Luk. 20:41-44 ‡ 22:42 Kristus Lihat catatandiMat. 1:16. § 22:44 TUHANAllah…TuhanPenguasa
hidupku Secara harfiah, “TUHAN berkata kepada Tuhanku.” Lihat informasi tentang kedua arti kata
Tuhan dalam Prakata TSI. ✡ 22:44 Mzm. 110:1; Kis. 2:34-35; 1Kor. 15:25; Ibr. 1:13 ✡ 23: Mrk.
12:38-40; Luk. 11:37-52; 20:45-47
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orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka
ajarkan. 4Mereka membebani kita dengan banyak peraturan agama yang
sangat sulit dijalani. Tetapi mereka sendiri hanya berpura-pura seperti
orang yang menjalankan semua peraturan itu. Dan ketika kita merasa
kesulitan untuk menjalani semua peraturan itu, mereka yang mengajar
peraturan itu tidak peduli kepada kita. Bahkan untuk mengulurkan ujung
jarinya pun untuk menolong mengatasi kesulitan kita, mereka merasa
malas. 5 Semua perbuatan baik yang mereka lakukan hanya untuk pamer
saja. Sebagai contoh, mereka membesarkan kotak peringatan* mereka dan
memanjangkan rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubahmereka.†
6 Di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan, mereka suka
duduk di kursi-kursi yang paling depan. 7 Juga waktu mereka berjalan di
pasar,mereka senang sekaliwaktu orang-orangmemberi salamyangpenuh
hormat kepadamereka seperti ini ‘Selamat siang, Bapak Guru.’

8 “Tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain me-
manggil kamu ‘Guru.’ Karena kalian hanya mempunyai satu Guru, dan
kalian semua bersaudara. 9Dan janganlah kalian memanggil siapa pun di
dunia ini ‘Bapa.’ Karenahanyaada satuBapakita—yaituBapayangdi surga.
10 Dan kalian juga jangan mau dipanggil ‘Pemimpin.’ Karena hanya ada
satu Pemimpin kalian— yaitu Aku yang adalah Kristus. 11 Sebaliknya, orang
yang Allah anggap yang terbesar di antara kalian adalah orang yang rendah
hati danmenjadi pelayan kalian semua. 12 Siapa yangmeninggikan dirinya
akan direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang merendahkan hatinya akan
ditinggikan-Nya.”

13-14 Lalu, waktu orang banyak masih berada di situ, Yesus langsung
menegur para pemimpin Yahudi, “Celakalah kalian para ahli Taurat dan
orang-orang Farisi! Kalian berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian
menghalangi jalan bagi orang-orang lain supaya sulit bagi mereka menjadi
warga kerajaan Allah. Sementara kalian sendiri tidak mengikuti jalan
masuk ke dalam kerajaan Allah, dan malah menjadi penghalang besar
untuk orang-orang lain yangmaumasuk ke sana.‡

15 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
berpura-pura saja sebagai orang baik! Tidak banyak orang yang mau
menjadi anggota kelompok kalian. Jadi kalian mencari ke sana kemari
sampai menjelajahi lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang
mau menjadi anggota kelompok kalian. Dan ketika orang itu menjadi
* 23:5 kotak peringatan Pada waktu itu, orang Yahudi mengikat kotak kecil ke dahi atau lengan
yang berisi empat bagian penting dari Kitab Suci (Kel. 13:1-10, 11-16; Ul. 6:4-9; 11:18-21). Kotak
kecil itu dibuat dari kulit binatang, dan dipakai untuk memperingatkan bahwa mereka mewarisi
Hukum Taurat. (Ul. 6:6-9) Tetapi orang-orang dalam kelompok Farisi membuat kotak-kotak itu lebih
besar untukmembanggakan diri bahwamereka lebih saleh dari yang lain. † 23:5 rumbai-rumbai
yang ada di keempat ujung jubahmerekaMenurut peraturan Hukum Taurat, semua laki-laki Yahudi
diharuskan memasang rumbai di keempat ujung jubah-jubah mereka. (Bil. 15:38-40; Ul. 22:12)
Rumbai-rumbai ini juga untuk memperingati semua orang Yahudi untuk mengikuti dengan setia
semua perintah dalam Hukum Taurat. ‡ 23:13-14 Ayat 14 Beberapa salinan kuno dalam bahasa
Yunani menambah kata-kata ini yang dari Mrk. 12:40— yang sesudah beberapa ratus tahunmenjadi
terhitung sebagai ayat 14: “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya akan membantu kamu untuk
mengurus harta suamimu yang sudah meninggal.’ Tetapi sebenarnya kalian hanya berpura-pura
membantu karena kalian mau mencuri harta itu sampai habis. Dan untuk menutupi kejahatan itu,
kalianberdoapanjang-panjangdi rumahpertemuan, supayaorangberpikirbahwakalianorangbaik.
Akibat dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat berat kepada
kalian.”
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anggota kelompok kalian, kalianmenjadikandia calon anggota neraka yang
dua kali lebih jahat dari kalian sendiri.

16 “Celakalah setiap kalian! Karena kamu mau menjadi penuntun jalan
bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta! Kamu mengajar, ‘Kalau
seseorangmenguatkanperjanjiannyadenganmenyebutRumahAllah saja,§
dia tidak harus menepati janjinya itu. Tetapi kalau dia menguatkan perjan-
jiannya dengan menyebut emas yang ada di Rumah Allah, maka dia harus
menepati janjinya itu.’ 17 Kalian orang bodoh dan buta! Kenapa sampai
kalian tidak menyadari bahwa di mata Allah, Rumah Allah lebih penting
daripada emas tersebut?! Karena Rumah Allah itulah yang menjadikan
emas itu suci. 18Kalian jugamengajar, ‘Kalau seseorangmenguatkanperjan-
jiannya denganmenyebutmezbah di Rumah Allah, dia tidak terikat kepada
janjinya. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut
persembahan yang ada di atas mezbah, dia terikat kepada janjinya itu.’
19 Kalian orang buta! Kenapa sampai kalian tidak menyadari bahwa di
mata Allah mezbah yang lebih penting daripada persembahan?! Karena
mezbahlah yang menjadikan persembahan di atasnya itu kudus. 20Karena
siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut mezbah, berarti
dia sudah melibatkan baik mezbah Allah, maupun semua persembahan
yang ada di atas mezbah itu. 21Dan siapa yang menguatkan perjanjiannya
denganmenyebut Rumah Allah, berarti dia sudahmelibatkan baik Rumah-
Nya itu, maupun Dia yang tinggal di situ. 22 Dan siapa yang menguatkan
perjanjiannyadenganmenyebut surga, berarti dia sudahmelibatkan takhta
Allah sendiri dan Dia yang duduk di atas takhta itu.

23 “Celakalah setiap kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kamuhanyamengikuti semua perat-
uranHukumTaurat yang ringan saja, tetapi lupamelakukan perintah Allah
yang paling penting. Misalnya kamu masing-masing memberi persepu-
luhankeRumahAllahdari rempah-rempahhasil kebunmu— seperti selasih,
adas manis, dan jintan.* Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Allah yang
paling penting— yaitu berbelas kasihan,melakukan yang adil danmenepati
janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal
yang paling penting itu, dan jangan melupakan hal-hal yang ringan juga.
24Hai setiap kamu yangmaumenjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain,
padahal kamu sendiri buta! Caranya kamu mengikuti perintah Allah bisa
digambarkan seperti seseorang yang mengeluarkan semut kecil† dari air

§ 23:16 menguatkan perjanjiannya Dalam Kesepuluh Hukum, dilarang untuk menyebut nama
Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu, orang Yahudi menggunakan kata-kata lain untuk
menghindar dari langsung mengucap “Allah.” Jadi, waktu orang Yahudi bersumpah atau berjanji
tentang sesuatu, mereka jarang mengatakan, “Semoga Allah melihat saya kalau saya berdusta!”
Kalau orang menguatkan janjinya dengan menyebut Allah, berarti dia terikat kepada janjinya itu.
Oleh karena itu, mereka biasanya menguatkan perjanjian mereka dengan memakai kata-kata lain.
Misalnya, seseorang bisa berkata, “Semoga Surga melihat saya kalau saya berdusta.” Atau, “Semoga
RumahAllahmelihat saya…” Jadi, karenakebiasaanmereka itu, guru-guruTauratperlumembedakan
kata-kata mana yang dipakai yang benar-benar mengikat orang kepada janjinya atau sumpah itu di
mata Allah, dan kata-kata mana yang dianggap enteng. * 23:23 persepuluhan … Hukum Taurat
mengatakan agar orang Israel memberikan persepuluhan dari bahanmakanan hasil ladangnya (Im.
27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak termasuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam
ayat ini. Berarti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudahmemberikan lebih daripada tuntutan
Taurat untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka melaksanakan Taurat. † 23:24 semut kecil
Secara harfiah, “agas.” Agas bisa terbang, tetapi lebih kecil dari lalat atau nyamuk.
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minumnya, tetapi seekor unta yang ada di dalam air minumnya langsung
ditelannya!

25 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu
berpura-pura saja sebagai orang baik! Cara kamumengikuti perintah Allah
bisa digambarkan seperti orang yang hanyamencuci cangkir danmangkuk
pada bagian luarnya saja, tetapi lupa untuk mencuci bagian dalam yang
sangat kotor. Begitu jugalah hati kamu penuh dengan kotoran— yaitu
kamu tidak menguasai diri sendiri dan menipu orang untuk mendapatkan
uang. 26Hai setiap kamu orang Farisi yang buta, sampai kapan kamu akan
menyadari bahwa kamu harus membersihkan bagian dalam dulu, baru
bagian luar juga akanmenjadi bersih!

27 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kamu seperti kuburan yang sudah
dicat putih. Bagian luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya
penuh dengan tulang-belulang dan berbagai macam kotoran. 28 Begitu
juga dengan kamu, karena waktu orang lain melihat kamu dari luar, kamu
kelihatan seperti orang yang benar. Tetapi sebenarnya hati kamu penuh
dengan keinginan untuk melanggar perintah-perintah Allah dan hanya
berpura-pura saja sebagai orang benar.

29-31 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian adalah keturunan para pem-
bunuhnabi-nabi! Nenekmoyang kalianlah yangmembunuh para nabi, dan
sekarang kalianmembangun kembali kuburan-kuburan para nabi itu serta
menghiasinya. Dan dengan mulut kalian berkata, ‘Seandainya kami hidup
di zaman nenek moyang kami, kami pasti tidak akan ikut bersama mereka
membunuh orang-orang benar itu.’ Tetapi dengan perkataan itu, sudah
jelas bahwa kalian sendiri mengaku bahwa kalian adalah keturunan para
pembunuh itu! 32 Jadi, kalau begitu, lanjutkan dan selesaikanlah pekerjaan
yang sudah dimulai oleh nenekmoyangmu itu!

33 “Kalian sama saja seperti ular berbisa! Nenek moyang kalian pun ular
berbisa! Bagaimana mungkin orang-orang seperti kalian bisa melarikan
diri dari hukuman neraka?! Memang tidak mungkin. 34 Oleh karena itu,
perhatikanlah! Aku akan tetapmengutus nabi-nabi, orang-orang bijak, dan
guru-guru Firman Allah kepada kalian. Sebagian dari mereka akan kalian
bunuh, dan sebagian akan kalian salibkan,‡ dan sebagian lagi akan kalian
cambuk di rumah-rumah pertemuanmu. Dan sebagian yang lain lagi akan
kalian aniaya dan kejar dari kota yang satu ke kota yang lain.

35-36 “Oleh karena itu, Allah sudah memutuskan untuk menanggungkan
hukuman yang paling berat kepada kalian para pemimpin Yahudi atas
darah semua orang benar itu yang kalian bunuh karena mereka mengajar
atas nama-Nya. Yang Ku-katakan ini benar: Kalian ini yang sudah menyak-
sikan pelayanan-Ku akan menanggung hukuman atas semua pembunuhan
orang benar dalam sejarah kita— mulai dari pembunuhan Habel sampai
pembunuhan Zakaria,§ anakBerekya. (Habel itu dibunuhhanya karena dia
hidup dengan benar, sedangkan Zakaria adalah orang yang kalian bunuh di
antara Ruang Kudus danmezbah di Rumah Allah.)”

Yesusmemperingatkan para penduduk Yerusalem✡

‡ 23:34 salibkan Lihat catatan diMat. 27:22. § 23:35-36 Habel … Zakaria Habel adalah orang yang
pertama dibunuh dalam Perjanjian Lama, dan Zakaria orang yang terakhir dibunuh (Kej. 4:8; 2Taw.
24:21). ✡ 23:35-36 Luk. 13:34-35
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37 “Hai seluruh penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu membunuh
nabi-nabi dan para utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama
Bapa-Ku! Ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati, dan ada yang
kalian bunuh dengan cara lain. Sudah berkali-kali Akumengulurkan kedua
tangan-Ku untuk memeluk dan melindungi kalian, seperti induk ayam
mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi
kalian selalu tidak mau datang kembali kepada-Ku. 38 Sejak zaman Musa,
Allah sudah berkemah di antara kalian bangsa Israel. Tetapi perhatikanlah:
Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi mendiami Rumah-Nya yang ada di
sini. 39 Percayalah bahwa mulai sekarang, kalian tidak akan melihat Aku
lagi sampai tiba saatnya Aku datang kembali dan kalian berkata, ‘Biarlah
TUHANmemberkati Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

24
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1SesudahYesusmeninggalkan teras RumahAllah, dalamperjalanankami
murid-murid-Nya mendekati Dia dan berkata, “Wah, betapa megahnya
Rumah Allah ini dan semua bangunan yang ada di dalam kompleksnya.”

2 Lalu Yesus menjawab, “Ya, perhatikan baik-baik semua kemegahan
bangunan ini! Yang Ku-katakan ini benar: 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.”

3 Sesudah itu, Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika Dia sedang
duduk sendirian di sana, kami datang kepada-Nya dan bertanya, “Tolong
jelaskan kepada kami kapan bencana itu akan terjadi? Dan tanda-tanda apa
yang akan terjadi sebelum kedatangan-Mu kembali dan sebelum dunia ini
berakhir?”

4 Jawab Yesus, “Hendaklah kalian berjaga-jaga, supaya tidak tertipu!
5 Karena banyak orang akan muncul dan mengaku, ‘Aku inilah Kristus
yangkaliannanti-nantikan itu,’ sehinggamerekaakanmenyesatkanbanyak
orang. 6Kalian akan mendengar tentang perang yang sedang berlangsung
atau yang akan terjadi, tetapi jangan kalian kuatir. Karena Allah sudah
menentukan bahwa hal-hal itu memang harus terjadi. Tetapi apa yang
terjadi itu bukan sebagai tanda sudahmemasuki zaman akhir dunia. 7Akan
terjadi perang antar suku dan antar negara. Nanti juga di mana-mana saja
akan terjadi gempa bumi dan bencana kelaparan. 8 Tetapi semua hal itu
hanya permulaan. Hal-hal itu adalah seperti ibu hamil merasa sakit waktu
maumelahirkan. Kemudian sakitnya akan bertambah parah lagi.

9 “Pada waktu itu orang-orang akan menyerahkan kalian kepada para
penguasa untuk disiksa— bahkan untuk dibunuh. Kalian akan dibenci oleh
semuabangsakarenakalianpercayakepada-Ku. 10Kemudianbanyakorang
akan berhenti percaya kepada-Ku karena penganiayaan itu. Dan orang-
orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara seiman akan mem-
benci kalian dan menyerahkan kalian kepada para penguasa. 11 Banyak
nabi palsu akan muncul, dan mereka akan menipu banyak orang. 12 Dan
karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah Allah, kasih di
antara sesama akan semakin tawar. 13 Tetapi setiap orang yang terus per-
caya danmengikut Aku sampai akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya
akan diselamatkan. 14 Kabar Baik tentang bagaimana Allah mendirikan
kerajaan-Nya akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya orang-orang dari
✡ 23:39 Mzm. 118:26; Mat. 21:9 ✡ 24: Mrk. 13:1-31; Luk. 21:5-33
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semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya kepada berita
keselamatan itu. Sesudah itu barulah terjadi akhir dari dunia ini.

15 “Aku memberikan tanda ini kepada kalian: Sesuai nubuatan Nabi
Daniel, kalian akanmelihat musuhmendirikan ‘sesuatu yang sangat mena-
jiskan dalam Rumah Allah danmerupakan tanda kebinasaan.’ ”✡
Saya (Matius) minta kepada orang yang membacakan buku ini kepada
orang lain: Tolong jelaskan nubuatan Daniel itu kepada pendengar. Yesus
melanjutkanmengajar,

16 “Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di
Yerusalem dan provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.
17 Pada saat itu, kalau ada dari kalian yang berada di teras rumah,* jangan
masuk untuk mengambil sesuatu. Langsung lari saja! 18 Begitu juga kalau
ada orang yang sedang bekerja di ladang. Jangan kembali ke rumah untuk
mengambil jubahnya. 19 Pada waktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu
yanghamil dan yangmenyusui. Mereka akan sangatmenderita karena sulit
melarikan diri. 20Mintalah dalam doa supaya kesusahan besar itu jangan
terjadi padaHari Sabat ataumusimdingin. Kalaubegitu terlalu susahuntuk
kalian melarikan diri. 21Karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan
yang paling mengerikan. Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak
permulaandunia sampai sekarang. Dansesudah itu, kesusahanyangseperti
itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡ 22Tetapi oleh karena Allahmengasihani
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.

23 “Pada waktu itu kalau ada orang yang memberitahukan seperti ini,
‘Lihat! Kristus yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia
ada di sana,’ jangan kalian percaya. 24 Karena nanti ada banyak orang
yangdatangdanmelakukanbermacam-macamkeajaibanyanghebatuntuk
menipu kalian. Mereka itu akan mengakui dirinya sebagai nabi yang
menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yangmengaku, ‘Aku adalah
Kristus.’ Tipuanmereka sangat luarbiasa, sampai orang-orangpilihanAllah
juga hampir-hampir ikut disesatkan oleh mereka. 25 Ingatlah! Aku sudah
memberitahukan kepada kalian tentang hal-hal ini sebelumnya.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡
26 “Jadi, apabila orang berkata kepadamu, ‘Lihatlah! Kristus yang kita

nanti-nantikan itu sudah ada di daerah sepi,’ kamu jangan pergi ke sana.
Atau kalau seseorang mengatakan, ‘Benar! Dia sudah menghindar dari
orang banyak dan Dia ada di rumah di sana,’ jangan kamu percaya.
27 Karena kedatangan-Ku (Anak Manusia) tidak terjadi secara diam-diam.
Tetapi kedatangan-Ku akan terlihat di mana saja, seperti kilat yang me-
mancar dari timur ke barat. 28 Orang-orang sering berkata, ‘Di mana ada
bangkai, di situ juga ada burung-burung pemakan bangkai berkumpul.’
Begitu juga, semuahal ituakanmenjadi tandayang jelasbahwakedatangan-
Kumendekat.†

29 “Dan segera sesudah waktu kesusahan besar itu,
‘Matahari akanmenjadi gelap,
✡ 24:15 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 24:17 teras rumahSecaraharfiahMatiusmenulisdi “atas rumah.”
Dinegeri Israel bagian atas rumah-rumahadalahdatar dandigunakan seperti orang-orang Indonesia
menggunakan terasatauhalamanrumah. ✡ 24:21 Dan. 12:1 ✡ 24:25 Mrk. 13:24-31; Luk. 21:25-28
† 24:28 Begitu juga … Kalimat terakhir ditambah supaya pembaca zaman sekarang dapat mengerti
arti dari peribahasa yang Yesus sebutkan.
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dan bulan juga tidak akan bersinar lagi.
Dan bintang-bintang pun akan jatuh dari langit,

dan semua pembesar dari kuasa gelap yang ada di langit akan di-
jatuhkan.’‡

30 “Pada waktu itu suatu tanda yang menunjukkan kedatangan-Ku (Anak
Manusia) akan muncul di langit. Lalu orang-orang yang tidak percaya
kepada-Ku dari semua suku bangsa di bumi akan meratap dengan sangat
ketakutan, waktu melihat Aku sedang datang di atas awan-awan di langit
dengan kuasa dan kemuliaan besar. 31 Lalu Aku akan menyuruh malaikat-
malaikat-Ku untuk membunyikan terompet surgawi dan mengumpulkan
semua umat Allah Bapa. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di
bawah langit, termasuk dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan dari
ujung utara sampai ke ujung selatan.

32 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara.
Kalau rantingnya menjadi lembek dan tunas-tunas pada rantingnya mulai
kelihatan, kalian sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33 Begitu
juga, kalau kalian sudah melihat tanda-tanda itu mulai terjadi, seharusnya
kalian pun tahu bahwa waktunya untuk Aku datang kembali sudah dekat.
34 Yang Ku-katakan ini benar: Semua tanda itu akan terjadi sementara
orang-orang zaman ini masih ada yang hidup. 35 Hal-hal ini pasti akan
terjadi semua. Langit dan bumi tidak akan tetap ada, tetapi ajaran-Ku ini
akan tetap berlaku untuk selama-lamanya.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
36 “Tetapi tentang hari dan jam kedatangan-Ku kembali ke dunia ini tidak

ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Bahkan
Aku pun sebagai Anak Allah tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu.

37 “Keadaannyawaktu Aku— AnakManusia, datang akan seperti yang ter-
jadi pada zaman Nuh. 38-39Karena pada hari-hari sebelum banjir besar itu
datang, orang-orang tidak pernah berpikir bahwa bencana akan menimpa
mereka. Mereka sibuk makan dan minum, laki-laki menikahi perempuan,
dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup sebagaimana bi-
asanya sampai tiba waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar dan tiba-
tiba banjir itu datang dan membinasakan mereka. Sebelum Aku— Anak
Manusia, datang kembali, seperti itu jugalah nanti keadaan orang-orang
yang tidakpercayakepada-Ku. 40Padawaktukedatangan-Ku, hal-hal seperti
ini akan terjadi: Dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang. Yang satu
akan dibawa malaikat, dan satu lagi akan tertinggal. 41Dan di tempat lain,
dua orang perempuan sedang menggiling gandum dengan batu gilingan.
Yang satu akan dibawa, dan yang satu lagi akan tertinggal.

42 “Oleh karena itu, teruslah berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kamu
tidak tahukapanhari Pemilikmu— yaituAku, akandatang kembali. 43 Inilah
contoh yang penting: Kalau tuan rumah tahu bahwa pencuri akan datang
malam ini, dia akan berjaga-jaga terus, supaya pencuri itu tidak bisamasuk
ke dalam rumahnya. 44 Oleh karena itu, hendaklah kalian juga tetap siap
sedia, karena Aku— AnakManusia, akan datang pada saat yang tidak kalian
sangka.”

Jadilah hamba yang setia dan bijak✡

‡ 24:29 Ayat 29 Hal-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.”
✡ 24:35 Mrk. 13:32-37; Luk. 17:26-30, 34-36 ✡ 24:44 Luk. 12:41-48
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45 “Buktikanlah bahwa kalian masing-masing adalah hamba-Ku yang
setia dan bijak! Kalau seorang pemilik tanah bepergian, tentu salah
satu hambanya yang setia dan bijak akan dipercayakan tugas khusus—
yaitumemberikanmakanan kepada hamba-hambanya yang lain padawak-
tunya. 46Kalau tuannya datang dengan tiba-tiba dan mendapati dia sedang
melakukan tugasnya itu, tuannya akan sangat senang kepada hambanya
itu dan memberkatinya. 47 Yang Ku-katakan ini benar: Tuannya itu akan
mempercayakan seluruh harta bendanya kepada hamba yang bijak dan
setia itu.

48 “Sedangkan kalau hamba yang ditugaskan adalah jahat, dia akan
berkata dalamhatinya, ‘Tuan saya pulangnyamasih lama.’ 49Lalu diamulai
memukuli hamba-hamba yang lain, serta makan dan minum dengan para
pemabuk. 50Tetapi tanpa memberitahukan sebelumnya dan pada hari dan
jam yang tidak disangka-sangkanya, tuannya tiba-tiba pulang. 51 Lalu tuan
itu akan membinasakan hamba yang jahat itu dan membuat dia senasib
dengan orang-orang yang berpura-pura saja sebagai orang benar— yaitu
tuannya akan membuang dia ke dalam penjara di mana orang-orang yang
ada di sana akan selalu menangis serta sangat menderita.”

25
Perumpamaan tentang sepuluh gadis

1 “PadawaktuAku—AnakManusia, datang kembali dan disambut sebagai
Raja di dunia ini, kejadiannya bisa digambarkan seperti dalam cerita ini:
Pada suatu hari ada pesta pernikahan dan diadakan pada malam hari. Ada
sepuluh orang gadis yang bersiap-siap untuk menghadiri pesta pernikahan
itu, dan masing-masing membawa pelitanya dan pergi menyambut pen-
gantin laki-laki. 2Dan ternyata dari antara mereka hanya lima gadis bijak
dan yang lima lagi bodoh. 3-4 Masing-masing gadis yang bijak membawa
minyakcadangandalambotol untukpelitamereka. Tetapi gadis yangbodoh
membawapelita saja tanpamembawaminyakcadangan. 5Tetapipengantin
laki-laki itu lama sekali datang, jadi semuagadis itumengantuk lalu tertidur.

6 “Pada tengah malam ada orang yang berteriak, ‘Pengantin laki-laki
datang! Mari sambutlah dia!’

7 “Gadis-gadis itu pun segera bangun dan mengatur sumbu-sumbu pelita
mereka supayamenyala lebih terang. 8Lalumasing-masing gadis bodoh itu
memohon kepada gadis-gadis yang bijak, ‘Berilah saya sedikit minyakmu,
karena pelita saya sudahmau padam.’

9 “Tetapi masing-masing gadis bijak itu menjawab, ‘Oh, jangan! Kalau
saya beri pasti tidak akan cukup untuk saya lagi. Lebih baik kamu pergi
membelinya ke penjual minyak.’

10“Selagimerekapergimembeliminyak, pengantin laki-laki pun tiba. Dan
kelima gadis bijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama dia ke
tempat pesta pernikahan. Lalu pintunya dikunci.

11 “Tidak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh itu pun datang dan
berkata, ‘Tuan, tuan, tolong bukakan pintu bagi kami!’

12 “Jawab pengantin laki-laki itu, ‘Yang ku-katakan ini benar: Saya tidak
mengenal kalian.’

13 “Karena itu siap siagalah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau jam
kedatangan-Ku kembali!”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang kurang setia✡
✡ 25:13 Luk. 19:11-27
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14 “Keadaan kalian yang menantikan permulaan kerajaan Allah bisa
digambarkan seperti cerita ini: Adalah seorang kaya yang bersiap-siap
berkunjung ke negeri yang jauh. Sebelum berangkat dia berkata kepada
para hambanya, ‘Teruslah berusaha dan berdagang dengan hartaku yang
akan kupercayakan kepadamu.’ 15 Lalu dia membagikan hartanya itu
kepada para hamba itu menurut kemampuan masing-masing. Misalnya,
hamba yang pertama menerima lima kantong uang emas.* Hamba yang
kedua menerima dua kantong uang emas. Dan hamba yang ketiga hanya
menerima satu kantong uang emas. Lalu orang kaya itu pun berangkat.
16Hamba pertama yangmenerima lima kantong uang emas itu segera pergi
menggunakan uang itu sebagai modal untuk berdagang. Dan diamendapat
untung lima kantong uang emas. 17 Demikian juga hamba kedua yang
menerimaduakantonguang emas. Diamendapat untungduakantonguang
emas. 18 Sedangkan hamba ketiga yang menerima satu kantong uang emas
itu pergimenggali lubang di tanah, lalumenyembunyikanuang itu di dalam
lubang itu supaya aman.

19 “Sesudah waktu yang lama, orang kaya itu pun pulang. Lalu dia
memanggil para hambanya supaya mereka memberikan laporan tentang
hasil usahamerekamasing-masing. 20 Jadi hamba yang pertamadatang dan
menyerahkan sepuluh kantong uang emas itu dengan berkata, ‘Waktu itu
Tuan sudah mempercayakan lima kantong uang emas kepada saya. Dan
sekarang lihatlah! Atas usaha saya uang itu sudahmenjadi dua kali lipat.’

21 “Lalu tuannya itu berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang baik
dan setia! Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa diper-
caya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu.
Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan
bersamaku.’

22 “Kemudian hamba yang kedua datang dan menyerahkan empat kan-
tong uang emas dengan berkata, ‘Waktu itu Tuan sudah mempercayakan
dua kantong uang emas kepada saya. Dan sekarang lihatlah! Atas usaha
saya uang itu sudahmenjadi dua kali lipat.’

23 “Dan tuannya berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang baik
dan setia! Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa diper-
caya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi
kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati keba-
hagiaan bersamaku.’

24 “Kemudian hamba yang ketiga datang juga dan berkata kepada tuan-
nya, ‘Tuan, saya tahu Tuan orang yang ganas, yang mengambil banyak
keuntungan dari usaha orang lain. Contohnya, Tuanmenuai di tempat yang
Tuan tidak pernah menanam, dan mengambil hasil di tempat yang Tuan
tidak pernah menabur. 25Karena itu saya takut dan saya berpikir, “Jangan
sampai sayamerugikan tuan saya itu!” Karena itu sayapergimengamankan
uang itu di dalam tanah. Dan sekarang lihatlah! Inilah uang Tuan.’

26 “Maka jawab tuan itu kepadanya, ‘Kamu hamba yang jahat dan malas!
Kamu tahu bahwa saya mengambil banyak keuntungan dari usaha orang
lain, termasuk mengambil hasil di mana saya tidak pernah menanam atau
menabur. 27 Jadi seharusnya kamu menyimpan uang saya itu di bank,
supaya mereka menjalankannya dan saya bisa mendapatkan uangku itu
kembali bersama dengan bunganya.’

* 25:15 kantong uang emas Secara harfiah, “talenta.” Satu talenta kira-kira seharga 26-36 kilogram
emas atau perak.
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28 “Lalu orang kaya itu berkata kepada para hambanya yang lain, ‘Karena
itu, ambillah uang itu dari dia dan berikan kepada hamba yang pertama itu
yang sudahmemegang sepuluh kantong uang emas itu.’ ”

29LaluYesusmenyimpulkan seperti ini, “Karenakepada setiaporangyang
setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberi lagi
kepadanya, sampai dia berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang
tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih
adapadanyaakandiambil. 30Dansesudah ituorangkaya ituberkatakepada
para hambanya yang lain, ‘Hamba yang tidak berguna ini buanglah ke luar
ke dalam penjara yang paling gelap. Orang-orang yang berada di situ akan
selalu menangis serta sangat menderita.’ ”

AnakManusia akanmengadili orang-orang benar dan orang-orang jahat
31 “Ketika Aku datang bersama para malaikat-Ku dan dengan kemuliaan-

Ku sebagai Anak Manusia dan Raja Agung, Aku akan duduk di takhta
yang menunjukkan kemuliaan-Ku. 32 Kemudian para malaikat akan
mengumpulkan semua orang dari segala suku bangsa di hadapan-Ku. Dan
Aku akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok, seperti seorang
gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. 33 Aku
akan menempatkan mereka yang Aku tetapkan sebagai domba-domba di
sebelah kanan-Ku, dan kambing-kambing di sebelah kiri-Ku.

34 “Sebagai Raja yang mengadili, Aku akan berkata kepada mereka yang
berada di sebelah kanan-Ku, ‘Marilah, kalian yang sudah diberkati oleh
Bapa-Ku! Terimalah bagian di dalam kerajaan-Ku yang sudah disiapkan
bagi kalian sejak dunia diciptakan. 35 Karena ketika Aku lapar, kalianlah
yang memberi Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalianlah yang memberi
Akuminum. Ketika Aku baru datang sebagai orang pendatang di negerimu,
kalianlah yangmemberi Aku tumpangan. 36Atau ketikaAkumembutuhkan
pakaian, kalianlah yang memberi Aku pakaian. Ketika Aku sakit, kalianlah
yang merawat Aku. Dan ketika Aku dipenjarakan, kalianlah yang mengun-
jungi Aku.’

37 “Kemudian orang-orang benar itu akan bertanya kepada-Ku, ‘Tuhan,
kapankah kami melihat Engkau lapar dan memberi-Mu makan, atau haus
dan memberi-Mu minum? 38 Kapankah kami melihat Engkau sebagai
pendatang dan memberi tumpangan bagi-Mu, atau kapan Engkau membu-
tuhkanpakaiandankamimemberi-Mupakaian? 39Dankapankamimelihat
Engkau sakit lalu kami merawat-Mu, atau kapan Engkau dipenjarakan dan
kamimengunjungi-Mu?’

40 “Dan Aku akan menjawab mereka, ‘Yang Ku-katakan ini benar: Setiap
kali kalian mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti itu
kepada salah seorang dari saudara-saudari-Ku ini— bahkan kepada orang
yang paling hina, kalian sudahmelakukannya bagi-Ku.’

41 “Kemudian Aku akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kiri-
Ku, ‘Hai kalian yang terkutuk! Pergilah dari hadapan-Ku dan masuk ke
dalam api yang tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya— yaitu
tempat yang sudah disiapkan bagi iblis dan semua malaikat yang berpihak
kepadanya. 42 Karena ketika Aku lapar, kalian tidak memberikan Aku
makan. Dan ketika Aku haus, kalian tidakmemberikan Akuminum. 43Atau
ketika Aku sebagai pendatang, kalian tidak memberi tumpangan bagi-Ku.
Ketika Akumembutuhkan pakaian, kalian tidakmemberi pakaian pada-Ku.
Dan ketika Aku sakit atau dipenjarakan, kalian tidakmengunjungi Aku.’
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44 “Lalu mereka pun akan bertanya, ‘Tuhan, kapankah kami melihat
Engkau lapar, haus, pendatang, membutuhkan pakaian, sakit, atau dipen-
jarakan dan kami tidakmemperhatikan kebutuhan-Mu?’

45 “Dan Aku akan menjawab mereka, ‘Yang Ku-katakan ini benar: Se-
tiap kali kalian tidak mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu
kepada salah seorang dari saudara-saudari-Ku yang paling hina ini, kalian
juga tidakmelakukannya bagi-Ku.’

46 “Maka orang-orang itu akan masuk ke tempat penghukuman yang
selama-lamanya, tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat kehidu-
pan yang selama-lamanya.”

26
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu, Dia berkata kepada
kami murid-murid-Nya, 2 “Kalian tahu bahwa dua hari lagi akan ada Per-
ayaanPaskah. Padawaktu ituAku—AnakManusia, akandiserahkankepada
musuh-musuh-Ku untuk disalibkan.”

3 Pada hari yang sama para imam kepala dan para penatua Yahudi
berkumpul di istana Kayafas— yaitu imam agung. 4 Mereka mengatur
rencana secara diam-diambagaimana caranyamenangkapdanmembunuh
Yesus. 5 Tetapi mereka berkata, “Jangan menangkap dia pada waktu Per-
ayaan Paskah, karena berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan di antara
kita dan orang banyak yang senang kepada Yesus.”

Perempuan yangmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
6 Waktu Yesus berada di Betania, di rumah Simon— yang juga disebut

Si Penyakit Kulit,* 7 datanglah seorang perempuan kepada-Nya dengan
membawa sebotol† minyak wangi yang sangat mahal. Lalu, ketika Yesus
sedangmakan, perempuan itumenuangkanminyak itukeataskepalaYesus.
8Tetapi waktu kamimurid-murid-Nyamelihat hal itu, kamimenjadi marah
danberkata, “Kenapaminyakwangi itudibuangbegitu saja?! 9Karenakalau
kita menjual minyak itu, pasti kita mendapat uang yang banyak sekali, lalu
uang itu bisa kita bagi-bagikan kepada orang-orangmiskin.”

10 Tetapi Yesus mengetahui apa yang kami katakan, lalu Dia berkata
kepadakami, “Tidakusahkalianmenegurperempuan ini! Karenadia sudah
melakukan perbuatan yang baik bagi-Ku. 11Karena kesempatan selalu ada
bagi kalian untuk menolong orang-orang miskin.‡ Tetapi Aku tidak akan
selalu ada bersama kalian. 12Sebenarnya denganmeminyaki tubuh-Ku, dia
sudah menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ 13 Yang Ku-katakan ini
benar: Ketika Kabar Baik tentang Aku disebarkan ke seluruh dunia, apa

✡ 26: Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Yoh. 11:45-53 ✡ 26:5 Mrk. 14:3-9; Yoh. 12:1-8 * 26:6 Si
Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir berkata bahwa kemungkinan besar Simon ini sudah sembuh dari
penyakitnya sebelumnya. Penyakit kulit kusta di zaman Alkitab tidak sama dengan yang disebut
kusta pada zaman ini. Lihat catatan tentang penyakit kulit dalam Mat. 8:2. † 26:7 sebotol Botol
tersebut dibuat dari semacambatu putih yang disebut batu pualam. ‡ 26:11 Ayat 11a Yesus hampir
mengutip Ul. 15:11. § 26:12 menyiapkan 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 (Maria) mungkin tidak tahu bahwa Yesus akan mati. Dia
menuangkanminyakwangi ke tubuh Yesus karena diamengasihi-Nya danmungkin karena dia ingin
menghormati-Nya dan berterima kasih kepada-Nya, khususnya karena Yesus sudahmembangkitkan
saudaranya Lazarus dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8).
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yang sekarangdilakukanperempuan ini akan terus dibicarakan, sampai dia
tidak akan pernah dilupakan.”

Yudasmengkhianati Yesus✡
14 Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari kami kedua belas murid-

Nya, pergi menemui imam-imam kepala 15 dan bertanya, “Apa yang akan
kalian berikan kepada saya kalau sayamenyerahkan Yesus kepada kalian?”
Lalu mereka memberikan tiga puluh keping uang perak kepadanya. 16Dan
mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus
kepadamereka.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
17 Hari pertama pada Perayaan Paskah,* kami datang kepada Yesus

dan berkata, “Di manakah yang Engkau inginkan kami mempersiapkan
makanan Paskah untuk kita?”

18 Lalu Yesus menjawab, “Pergilah kepada sahabat kita yang di kota
Yerusalem. Katakanlah kepadanya, ‘Bapak, Guru kami mengirim berita
ini: Waktu-Ku sudah tiba. Dan Aku mau merayakan Paskah bersama
murid-murid-Ku di rumahmu.’ ” 19 Lalu beberapa orang dari kami murid-
murid-Nya yang ditugaskan pergi mempersiapkan makanan untuk Per-
ayaan Paskah, seperti yang sudah diperintahkan-Nya.

20 Sesudah malam tiba, Yesus dan kami makan bersama. 21 Ketika kami
sedang makan, Dia berkata, “Yang Ku-katakan ini benar: Salah satu dari
antara kalian akanmenjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22 Hal itu membuat hati kami sangat sedih. Lalu kami masing-masing
mulai berkata kepada-Nya, “Orang itu pasti bukan saya, ya Tuhan?”

23 Jawab Yesus, “Orang yang mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk
bersama Aku, dialah yang akan menjual Aku. 24 Memang Aku— sebagai
AnakManusia, akanmati sesuai denganapayang sudah tertulis dalamKitab
Suci. Tetapi celakalah orang yangmenyerahkanAkukepadamusuh-musuh-
Ku. Lebih baik kalau orang itu tidak pernah dilahirkan!”

25 Lalu Yudas, orang yang sudah menjual Yesus dan segera akan
menyerahkan-Nya berkata, “Bukan saya, toh?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
26Ketika kamimasihmakan, Yesusmengambil sepotong roti, danmengu-

capkan syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobeknya,
dan sambil memberikan kepada kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Am-
billah roti ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

27 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu Dia
mengucapkan syukur kepada Allah. Dan sambil memberikannya kepada
kami Dia berkata, “Kalian masing-masing, silakan minum dari cawan ini.
28 Ini adalah darah-Ku— yang akan ditumpahkan bagi banyak orang, supaya
dosa-dosamerekadiampuni. Darahdari kematian-Kumenjadi tandabahwa
perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah resmi. 29 Yang Ku-
katakan ini benar: Mulai sekarang Aku tidak akan minum anggur seperti
ini lagi sampai tiba saatnya kerajaan yang dijanjikan Bapa-Ku sudah nyata.
Pada saat itu Aku akan minum air anggur baru bersama-sama dengan
kalian.”
✡ 26:13 Mrk. 14:10-11; Luk. 22:3-6 ✡ 26:16 Mrk. 14:21-26; Luk. 22:7-23; Yoh. 13:21-30; 1Kor.
11:23-25 * 26:17 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi”— di mana kata-kata itu
menerjemahkan satu kata saja dalam bahasa Yunani. ‘Perayaan Roti Tanpa Ragi’ memulai pada
Hari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan hari— meliputi dua Hari Sabat. Kedua perayaan
tersebut menjadi tergabung. Lihat Kel. 12; Luk. 22:1.
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30Lalu kamimenyanyikan sebuah lagu pujian kepada Allah, dan sesudah
itu kami pergi ke Bukit Zaitun.

Yesus berterus-terang bahwa Petrus akanmenyangkal Dia✡
31 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Malam ini kalian

semua akan berhenti percaya kepada-Ku dan meninggalkan Aku. Karena
harus terjadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci— di mana
Allah berkata,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.

Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana kemari.’
32 Tetapi sesudah Allah membangkitkan Aku kembali dari kematian, Aku
akanmendahului kalian ke Galilea.”

33LaluPetrusberkata, “Mungkin teman-teman lainakanberhenti percaya
danmeninggalkan Engkau, tetapi saya tidak!”

34Yesusmenjawab, “YangKu-katakan ini benar: Malam ini sebelumayam
berkokok, kamu sudah tiga kali berkata tentang Aku seperti ini, ‘Saya tidak
kenal orang itu.’ ”

35 Lalu Petrus berkata, “Kalau memang saya harus mati bersama dengan
Engkau, saya siap! Karena saya tidak akan berkata bahwa saya tidak
mengenal Engkau.” Dan kami semua juga berkata seperti itu.

Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡
36 Sesudah Yesus bersama kami sampai ke satu taman yang bernama

Getsemani, Dia berkata kepada kami, “Kalian duduk di sini dulu, karena
Akumau pergi berdoa.” 37Lalu Diamenyuruh Yakobus dan Yohanes— yaitu
keduaanakZebedeus, danPetrus ikutbersama-Nya. Waktu ituYesusmerasa
sangat sedih dan hati-Nya sangat tidak tenang. 38 Lalu Dia berkata kepada
mereka, “Hati-Ku sangat sedih sekali, sepertimaumati rasanya. Kalian tetap
tinggal di sini dan sadar terus dengan-Ku sambil berdoa.”

39 Lalu Dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud dan berdoa.
Kata-Nya, “Ya Bapa-Ku, kalau bisa, janganlah biarkan Aku menjalani
penderitaan ini!† Tetapi janganlah terjadi seperti yang Aku kehendaki,
melainkan jadilah seperti yang Engkau kehendaki.” 40 Sesudah berdoa
seperti itu, Dia kembali kepada ketiga murid-Nya itu dan melihat mereka
sedang tertidur. Lalu Dia berkata kepada Petrus, “Ternyata satu jam saja
kalian tidak sanggup sadar terus dengan-Ku sambil berdoa! 41 Sadarlah
terus sambil berdoa supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika
dicobai oleh iblis. Memang rohmumau berbuat yang baik, tetapi tubuhmu
tidak sanggup.”

42 Untuk yang kedua kalinya Yesus pergi lagi berdoa, “Bapa-Ku, kalau
penderitaan ini tidak mungkin Aku hindari, maka jadilah sesuai dengan
kehendak-Mu.” 43Ketika Dia kembali, Diamelihatmereka sedang tidur lagi,
karena mereka sangat mengantuk. 44 Jadi Dia meninggalkanmereka lagi di
situ dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa lagi untuk hal yang
sama. 45 Sesudah itu Dia kembali kepadamurid-murid-Nya itu dan berkata,
“Kalian masih tidur dan istirahat— kah?! Cukuplah sudah! Lihatlah,
waktunya sudah tiba! Sekarang Aku— Anak Manusia, akan diserahkan ke
tangan orang-orang berdosa. 46 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihat! Orang
yangmenyerahkan Aku kepadamusuh-musuh-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
✡ 26:30 Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38 ✡ 26:35 Mrk. 14:32-42; Luk. 22:39-46
† 26:39 janganlah … menjalani penderitaan ini Secara harfiah, “jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.”
✡ 26:46 Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12
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47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas— yaitu salah seorang
dari kami kedua belas murid. Dia datang sebagai penunjuk jalan bersama
orang banyak yang membawa pedang dan tongkat kayu. Mereka adalah
orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala dan para pemimpin
Yahudi. 48 Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan kepada mereka be-
gini, “Orang yang saya peluk, dialah Yesus. Tangkaplah dia!” 49Begitu Yudas
sampai di tempat itu, diamendekati Yesus dan berkata, “Salam, Guru.” Lalu
dia memeluk Yesus.‡

50 Jawab Yesus, “Hai sobat, lakukanlah apa yangmenjadi rencanamu.”
Lalu orang-orang itu segera mendekati Yesus dan menangkap-Nya.

51 Tetapi tiba-tiba salah seorang dari kami yang bersama Yesus mencabut
pedangnya dan menyerang seorang budak imam agung. Tetapi dia hanya
memotong salah satu telinganya sampai putus.

52 Lalu Yesus berkata kepada teman kami itu, “Sarungkan pedangmu
itu kembali! Karena siapa yang membunuh orang dengan pedang akan
mati terbunuh oleh pedang juga. 53 Jangan lupa bahwa Aku mempunyai
kuasa untuk meminta pertolongan dari Bapa-Ku, dan Dia bersedia segera
mengirimkan lebih dari dua belas batalion§malaikat untukmenolong Aku.
54Tetapi kalauAkumelakukan itu,makaapa yangdinubuatkandalamKitab
Suci tentang Aku tidak dipenuhi.”

55 Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, “Kalian pikir Aku ini
penjahat— kah?!— sehingga kalian harus membawa pedang dan tongkat
kayu ke sini! Padahal setiap hari Aku dudukmengajar di teras RumahAllah.
Kenapa kalian tidak menangkap Aku di situ? 56 Tetapi semua ini terjadi
supaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi ditepati.” Lalu kami semua
murid-Nyamelarikan diri, meninggalkan Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
57 Sesudah itu, mereka yang menahan Yesus membawa-Nya ke rumah

imam agung— yaitu Kayafas. Para ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi
sudah berkumpul di situ. 58Tetapi Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai
dia ikut masuk ke halaman rumah imam agung itu. Di sana dia duduk
bersama dengan penjaga-penjaga imam agung itu, supaya bisa mengetahui
apa yang akan terjadi dengan Yesus.

59-60Waktu itupara imamkepaladanseluruhMahkamahAgamaberusaha
membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya menurut Hukum Taurat
mereka bisamenjatuhi hukumanmati kepada-Nya. Oleh karena itumereka
mencari-cari lalu menemukan orang yang berpihak pada mereka yang
bersedia memberikan kesaksian palsu melawan Yesus. Tetapi walaupun
cukup banyak orang maju dan memberikan kesaksian, apa yang mereka
katakan berbeda satu sama lain. Karena itu sidang Mahkamah tidak
berhasil membuktikan kesalahan apa pun pada Yesus. Akhirnya ada dua
orang yang maju untuk bersaksi. 61 Mereka berkata, “Orang ini berkata,
‘Aku bisa merobohkan Rumah Allah dan dalam tiga hari saja aku akan
membangunnya kembali.’ ”

62Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, “Kenapa kamu
tidak menjawab?! Banyak orang yang sudah bersaksi tentang kesalahan-
kesalahanmu.” 63Tetapi Yesus tetap diam saja.
‡ 26:49 peluk/memelukYesus Secaraharfiah, “mencium.” Ini cara yangwajar di antara orangYahudi
untuk bersalaman. § 26:53 batalion Dalam bahasa Yunani disebut, “legion.” Satu legion Romawi
terdiri dari kira-kira 5.000 tentara. ✡ 26:56 Mrk. 14:53-65; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24
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Lalu imam agung berkata lagi kepada-Nya, “Dalam nama Allah yang
hidup, akumenyuruh kamu untukmenjawab dengan benar: Apakah kamu
adalah Kristus,* yaitu Anak Allah?”

64 Jawab Yesus kepadanya, “Demikianlah. Dan Aku berkata kepada kalian
bahwa mulai sekarang kalian akan melihat Aku sebagai Anak Manusia†
duduk di tempat yang paling terhormat di sebelah Yang Mahakuasa. Dan
ketika Aku datang kembali dari surga, kalian akan melihat Aku datang
dalam awan.”

65 Ketika imam agung mendengar hal itu, dia merobek-robek baju‡ yang
sedang dipakainya, dan berkata, “Dia menghina Allah! Buat apa kita
mencari saksi-saksi lain lagi?! Sekarangkalian sudahmendengar sendiri dia
menghina Allah! 66 Jadi apa keputusan kalian?”
Jawabmereka, “Dia bersalah dan harus mendapat hukumanmati!”
67-68 Sesudah itu ada dari antara mereka yang meludahi wajah Yesus dan

menampar-Nya. Mereka menutup mata-Nya dengan sepotong kain. Dan
sambil memukuli Dia, mereka berkata, “Hai Kristus! Kalau kamu seorang
nabi, coba tebak siapa nama orang yang tadi memukul kamu?!”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
69 Sementara hal itu terjadi, Petrus sedang duduk di halaman rumah itu.

Lalu seorang pembantu perempuan mendekati dia dan berkata, “Kamu
salah satu pengikut Yesus orang Galilea itu— bukan?!”

70Tetapi Petrus menyangkalnya di depanmereka semua dengan berkata,
“Saya tidakmengerti apa yang kamu katakan.”

71 Lalu dia pergi ke pintu masuk halaman itu, dan seorang pembantu
perempuan yang lainmelihatnya dan berkata kepada beberapa orang yang
ada di situ, “Orang ini pernah ikut Yesus orang Nazaret itu.”

72Petrus kembalimenyangkalnya dengan bersumpah, “Biar TUHAN saksi
dari yang saya katakan ini: Saya tidak kenal orang itu!”

73Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ berkata, “Benar!
Kamuadalah salah seorangdari antaramereka, karenadari logatbahasamu
kami tahu bahwa kamu juga orang Galilea.”

74 Lalu Petrus mulai berkata, “Saya tidak kenal orang itu! Kalau saya
bohong, biar TUHANdi surgamenghukum saya!” Saat dia bicara seperti itu,
ayam pun langsung berkokok. 75 Dan Petrus segera teringat bahwa Yesus
sudah berkata, “Malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah tiga kali
berkata tentang Aku begini, ‘Saya tidak kenal orang itu.’ ” Lalu Petrus pergi
ke luar dari halaman rumah itu danmenangis dengan sangat sedih.

27
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala dan pemimpin
Yahudi mengatur rencana bagaimana mendorong gubernur pemerintahan
Roma untuk membunuh Yesus. 2Lalu mereka mengikat dan membawa Dia
untuk diserahkan kepada Gubernur Pilatus.

* 26:63 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. † 26:64 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6.
Yang Yesus katakan tentang diri-Nya adalah kutipan dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13. ‡ 26:65
merobek-robek baju Dalam kebudayaan orang Yahudi, merobek baju adalah tanda sangat sedih
atau sangat tidak setuju. Dalam Mrk. 14:63 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. ✡ 26:67-68 Mrk. 14:66-72; Luk.
22:56-62; Yoh. 18:15-18, 25-27 ✡ 27: Mrk. 15:1; Luk. 23:1-2; Yoh. 18:28-32
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Yudas bunuh diri✡
3 Pada waktu Yudas— yaitu orang yang menjual Yesus, melihat bahwa

Yesus dijatuhi hukummati, maka dia menyesali perbuatannya. Lalu ketiga
puluh keping uang perak yang sudah diterimanya itu, dia kembalikan
kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. 4 Dia berkata
kepada mereka, “Saya sudah berdosa karena saya sudah menjual orang
yang tidak bersalah untuk dibunuh.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu menjawab, “Untuk apa kamu berkata

seperti itu kepada kami?! Kalau dosa, itu tanggung jawabmu sendiri!”
5 Lalu Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam Rumah Allah dan

meninggalkan mereka. Sesudah itu dia pergi ke luar kota dan bunuh diri
dengan cara gantung diri.

6 Lalu, waktu imam-imam kepala mengambil uang perak itu, mereka
berkata, “Dalam Hukum Taurat dilarang memasukkan uang ini ke dalam
peti persembahan, karena uang ini adalah hasil darimenjual nyawa orang.”
7 Jadi, sesudah membicarakannya, mereka memutuskan memakai uang itu
untuk membeli ladang yang dulu milik seorang tukang bejana keramik.
Lalu tanah itu dijadikan sebagai kuburan untuk para pendatang dan orang-
orang asing yang meninggal di Yerusalem. 8 Oleh karena peristiwa ini
diketahui kepada para penduduk Yerusalem, maka sampai hari ini ladang
itu dikenal dengan nama “Ladang Tumpahan Darah.”* 9Dengan demikian,
tanpa mereka sadari, mereka sudah menepati apa yang dinubuatkan oleh
Nabi Yeremia,
“Mereka akan mengambil ketiga puluh uang perak itu— yaitu harga jual

yang ditetapkan oleh orang-orang Israel terhadap Dia,
10 dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang yang

dulu milik seorang tukang bejana keramik. Ini sudah ditetapkan
TUHAN dan diberitahukan kepada saya.”†

Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡
11 Ketika Yesus diperhadapkan kepada Gubernur Pilatus, dia bertanya

kepada Yesus, “Apakah kamu raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
12 Tetapi ketika imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi mela-

porkan tuduhan-tuduhan tentang kesalahan Yesus, Dia tidak menjawab
apa-apa.

13 Jadi Pilatus berkata kepada-Nya, “Apakah kamu tidak mendengarkan
begitu banyak tuduhanmereka tentang kamu yangmereka laporkan?”

14Tetapi Yesus tetap tidakmenjawab sepatah kata pun. Karena itu Pilatus
menjadi sangat heran.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
15 Setiap tahun pada Hari Raya Paskah di Yerusalem, sudahmenjadi kebi-

asaan setiap gubernur Roma untuk membebaskan satu orang dari penjara,

✡ 27:2 Kis. 1:18-19 * 27:8 Ladang TumpahanDarah Secara harfiah, “LadangDarah.” Maksud kata
‘darah’ dalamnama ini adalah darah orang yangmati dibunuh. Atau nama ladang itu artinya ‘ladang
yang dibeli dengan uang hasil dari menjual nyawa orang’. † 27:10 Kutipan Nabi Yeremia Sesuai
dengan cara mengungkapkan nubuatan dalam Bahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan dengan
kata ‘akan’ untuk menunjukkan masa yang akan datang. Bahasa Ibrani dan Yunani memakai kata
kerja masa lampau, yang bisa dilakukan dalam kedua bahasa itu untuk mengungkapkan nubuatan.
Ternyata kutipan ini adalah campuran dari Zak. 11:12-13 dan Yer. 32:6-9. ✡ 27:10 Mrk. 15:2-5; Luk.
23:3-5; Yoh. 18:33-38 ✡ 27:14 Mrk. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16
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sesuai dengan pilihanmasyarakat. 16Padawaktu itu, ada penjahat terkenal
dalam penjara yang juga bernama Yesus, tetapi dia juga disebut Barabas.

17 Secara kebetulan, pada pagi itu orang banyak sudah berkumpul di
istana gubernur karena kebiasaan tersebut. Lalu Pilatus bertanya kepada
mereka, “Siapakah yang kalian pilih untuk saya bebaskan?— Yesus yang
juga disebut Barabas, atau Yesus yang sebagian dari kalianmenganggapnya
sebagai Kristus?”‡ 18 Pilatus sengaja berbicara seperti itu karena dia sudah
tahu bahwa imam-imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa
alasan itu yangmembuat merekamenyerahkan Yesus kepadanya.

19 Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim
pesan kepadanya. “Janganlah kamu apa-apakan orang yang tidak bersalah
ituyang sekarangkamuadili! Karena tadimalamakubermimpi tentangdia,
dan hal itu sangat menghantuiku.”

20 Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi terus
menghasut orang banyak supaya mereka meminta Pilatus untuk membe-
baskan Barabas danmenjatuhkan hukumanmati kepada Yesus.

21 Jadi Pilatus bertanya lagi, “Dari kedua orang ini, siapa yang kalian pilih
untuk saya bebaskan?”
Jawabmereka, “Barabas!”
22MakaPilatusbertanya, “Kalaubegitu, apayangkalianmausaya lakukan

terhadap Yesus?— yang kalian sebut ‘Kristus.’ ”
Mereka semua berteriak, “Salibkan dia!”§
23 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, “Kenapa? Kesalahan apa

yang sudah dia perbuat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, “Salibkan dia!”
24Saat itu Pilatusmenyadari bahwausahanya untukmembebaskan Yesus

tidak berhasil, tetapimalah terjadi kerusuhan. Jadi diamenyuruh orang un-
tuk membawa mangkok berisi air kepadanya, lalu dia mencuci tangannya
di hadapan mereka sambil berkata, “Saya tidak bisa dipersalahkan karena
kematian orang ini! Kalian sendirilah yang menanggung hukuman Allah
atas kematiannya.”

25 Semua orang yang ada di situ menjawab, “Ya, biarlah kami dan anak-
anak kami yangmenanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

26 Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan permintaan
mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentaranya dengan perintah
supayamencambuk danmenyalibkan Dia.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡

‡ 27:17 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. § 27:22 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah
Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang jahat— yaitu dengan
cara disalibkan. Merekamembuat salib dari dua batang kayu yang dibentukmenjadi seperti huruf T.
Sebelumorang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai setengahmati lalu dipakukandenganpaku
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. Karenapenjahat yangkenahukumanseperti itu selaludisalibkandalamkeadaan
telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu akan menghina dan mengejeknya. Hukuman
mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untukwarga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk
budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 27:26 Mrk. 15:16-20; Yoh.
19:2-3
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27Lalu tentara-tentaraPilatus itumembawaYesusmasukkedalambagian
istana yang adalah markas mereka, dan mereka memanggil semua tentara
yang lain untuk berkumpul mengelilingi Dia. 28Lalu mereka mulai menge-
jek Yesus sesuai dengan pengakuan-Nya sebagai raja. Mereka melepaskan
semua pakaian-Nya, dan untuk mengejek Dia mereka memakaikan jubah
merahkepada-Nya.* 29Lalumerekamembuatmahkotadari ranting-ranting
tumbuhan merambat yang berduri, dan dipasangkan pada kepala-Nya.
Lalu mereka menaruh sebatang buluh ke dalam tangan kanan-Nya, supaya
kelihatan seperti tongkat raja. Lalumerekaberlututdihadapan-Nyadengan
mengejek Dia, “Yang mulia, raja orang Yahudi!” 30 Lalu mereka meludahi-
Nya, mengambil tongkat buluh itu dari tangan-Nya dan memukuli kepala-
Nya dengan tongkat itu. 31Sesudahmereka selesai mengejek Dia seperti itu,
mereka membuka jubah merah itu dan menggantinya dengan jubah-Nya
sendiri. Lalumerekamembawa Yesus keluar untuk disalibkan.

Yesus disalibkan✡
32 Pada waktu mereka dalam perjalanan ke luar kota, para tentara yang

membawa Yesus itu bertemu dengan seorang yang berasal dari kota Kirene
bernama Simon. Dan mereka memaksa† dia untuk memikul salib Yesus.
33 Lalu mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota. Nama itu
berarti “tempat tengkorak.”‡ 34Di sana mereka memberi Dia anggur asam
yang bercampur empedu. Sesudah Dia mencicipinya, Dia menolak untuk
meminumnya.

35 Sesudah Yesus disalibkan, tentara-tentara itu membagi-bagikan
pakaian-Nya di antara mereka dengan cara membuang undi.§ 36 Lalu
mereka duduk di situ untuk menjaga Dia. 37Kemudian mereka memasang
tulisan di bagian atas salib-Nya yangmenjelaskan alasannyaDia disalibkan.
Tulisan itu seperti ini, “Inilah Yesus, raja orang Yahudi.”

38 Sesudah itu mereka juga menyalibkan dua orang pencuri bersama
dengan Yesus, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang seorang lagi
di sebelah kiri-Nya. 39Orang-orang yang lewat di tempat itu mengejek Dia.
Dengan menggeleng-gelengkan kepala 40mereka berkata, “Hai, kamu yang
dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan Rumah Allah dan memban-
gunnya kembali hanya dalam tiga hari saja! Kalau kamu benar-benar Anak
Allah, selamatkan dirimu! Turun dari salib itu!”

41 Begitu juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-
pemimpin Yahudi menertawakan dan mengejek Yesus. Mereka berkata,
42 “Orang-orang lain bisa dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak
bisa selamatkan! Kalau dia benar-benar raja orang Israel, biarlah dia
turun dari salib itu sekarang! Dengan begitu kami bisa percaya kepadanya.
43Menurut perkataannya sendiri, dia yakin kepada Allah. Jadi, kalau ‘Allah

* 27:28 jubah merah … Jubah warna merah (yang seperti warna darah) selalu dipakai oleh ko-
mandan-komandan tentara. ✡ 27:31 Mrk. 15:21-32; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:17-27 † 27:32
memaksa menerjemahkan istilah khusus dalam bahasa Yunani, yang juga bisa diterjemahkan
“memerintah.” Semua provinsi di mana pemerintah Roma menjajah masyarakat, semua tentara
Roma diperbolehkan untuk memerintah masyarakat untuk memikul barang apa saja. Kejadian
ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menjadi terlalu lemah untuk bisa memikul salib-Nya sendiri.
‡ 27:33 Golgota…Namayang disebutMatius 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 kebetulan ada batu besar yang menonjol yang bentuknya seperti tengkorak
manusia. § 27:35 undi Matius membuat ayat ini supayamirip denganMzm. 22:18.



Matius 27:44 274 Matius 27:60

benar senang kepada dia’ biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang.*
Karenamemangpernahdiaberkata, ‘AkuadalahAnakAllah.’ ” 44Dankedua
penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus juga ikut menghina
Dia.

Yesusmati✡
45 Pada jam dua belas siang, tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ

menjadi gelap sampai jamtiga sore. 46Kira-kira jamtiga soreYesusberteriak
dengan suara keras, “Eli, Eli, lama sabaktani?”— yang artinya, “Allah-Ku,
Allah-Ku, kenapa Engkaumeninggalkan Aku?”✡

47Lalu beberapa orang yang berdiri di situ salah dengar tentang apa yang
dikatakan Yesus itu dan berkata, “Diamemanggil Nabi Elia.”

48 Salah seorang dari mereka segera berlari mengambil sepotong spons,†
dan memasangnya pada ujung sebatang buluh. Lalu dia mencelupkan
spons itu ke dalam anggur yang asam,‡ danmemberikannya kemulut Yesus
supaya diminum-Nya. 49 Tetapi orang-orang lain berkata, “Tunggu! Jangan
berikan dulu. Mari kita lihat kalau Elia datang untukmenyelamatkan dia.”

50 Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu menghembuskan
napas terakhir.

51Waktu Yesus mati, tiba-tiba gorden yang selalu tergantung pada pintu
Ruang Kudus§ di dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah
menjadi dua bagian. Dan gempa bumi pun terjadi, dan banyak batu besar
terbelah. 52 Kuburan-kuburan pun terbuka, dan banyak orang suci yang
sudah mati hidup kembali 53 dan keluar dari kuburannya masing-masing.
Lalu sesudahYesushidupkembalidari kematian,merekamasukkekota suci
(Yerusalem) dan dilihat oleh banyak orang.

54Ketika komandan kompi dan para tentara yang menjaga Yesus melihat
gempa bumi dan keajaiban yang lain itu, mereka sangat ketakutan dan
berkata, “Sungguh, Orang ini benar-benar Anak Allah!”

55 Di situ ada juga beberapa perempuan berdiri dan melihat dari jauh.
Mereka adalah perempuan yang sering melayani Yesus dan kami murid-
murid-Nya, yang sudah ikut bersama kami ke Yerusalem dari daerah
Galilea. 56 Di antara mereka terdapat ibu dari Yakobus dan Yohanes,*
Maria— yang berasal dari kampung Magdala, dan Maria— ibu dari Yakobus
dan Yusuf, yaitu adik Yesus.

Mayat Yesus dikuburkan✡
57 Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf.

Dia berasal dari kota Arimatea, dan dia juga sudah sering mengikut Yesus.
58 Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus
memerintahkan tentaranya supaya mayat Yesus diberikan kepada Yusuf.
59Lalu Yusuf dan beberapa orang lain mengambil mayat itu lalu dibungkus
dengan kain kafan yang baru dibelinya. 60Merekameletakkanmayat Yesus
* 27:43 biarlah Allah menyelamatkan dia … Waktu mereka mengejek Yesus, mereka mengutip dari
Mzm. 22:9. ✡ 27:44 Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30 ✡ 27:46 Mzm. 22:2
† 27:48 spons Sejenis bunga karang yang bisa mengisap air. ‡ 27:48 air anggur yang asam Ketika
merekamemberikan air anggur asam itu, pada saat itu tepatlah apa yang tertulis dalamMzm. 69:22.
§ 27:51 gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu dipasang di pintu di Ruang
Kudus. Tidak jelas di sini kalau gorden ini yang ada di pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang
memisahkanRuangKudus dari RuangMahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan di Ibrani
9— yaitu bahwa tidak ada halangan lagi yang memisahkan manusia dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33,
Ibr. 9:1-8.) * 27:56 Yakobus dan Yohanes Secara harfiah “kedua anak Zebedeus.” ✡ 27:56 Mrk.
15:42-47; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42
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di dalamkuburanmilik Yusuf sendiri— yaitu yangbarudibuat seperti gua di
dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan meng-
gulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu
Yusuf dan orang-orang lain itu pulang. 61Waktu mereka mengurus mayat
Yesus, Maria yang dua itu dudukmenghadapmulut gua kuburan itu.

Kuburan Yesus dijaga
62Hari ketika mereka menguburkan Yesus disebut Hari Persiapan. Besok

harinya— yaituHari Sabat, imam-imamkepala dan orang-orang Farisi pergi
menghadapPilatus. 63Mereka berkata, “Bapak, kami teringat ketika Yesus si
penyesat itumasihhidup, dia berkata, ‘Tigahari sesudahakumati, aku akan
dihidupkan kembali.’ 64Oleh karena itu, tolong perintahkan supaya kubu-
rannya dijaga tentara sampai hari ketiga. Jangan-jangan murid-muridnya
mencuri mayatnya dan mengumumkan bahwa Yesus sudah bangkit dari
antara orang mati. Kalau itu terjadi, penyesatan itu akan lebih buruk
daripada penyesatan yang pertama ketika dia mengaku dirinya sebagai
Kristus.”

65 Pilatus berkata kepada mereka, “Saya izinkan. Bawalah mereka
yang saya tugaskan dan lakukanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk
mengamankan kuburan itu.” 66Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi itu pergi
bersama para tentara penjaga ke kuburan itu. Mereka menempelkan segel
resmi pada batu penutup kuburan itu, lalu tentara itu tetap berjaga-jaga di
situ.

28
Yesus hidup kembali danmenampakan diri-Nya kepada ibu-ibu

1 Sesudah lewat Hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria—
yangdari kampungMagdala, danMaria lainyang tersebut itu✡pergimelihat
kuburan Yesus.

2 Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu
salah satumalaikat turun dari surga danmenggulingkan batu penutup dari
pintu kuburan. Sesudah itu, dia duduk di atas batu itu. 3 Tubuh malaikat
itu bersinar terang seperti kilat, dan pakaiannya putih sekali seperti awan
putih. 4Para penjaga itu pun sangat ketakutan, sampaimereka gemetar dan
jatuh pingsan seperti orangmati.

5 Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, “Jangan takut!
Saya tahu kalian sedang mencari Yesus, yang sudah disalibkan itu. 6 Dia
tidak ada di sini. Karena, seperti yang Dia sudah katakan sebelumnya, Dia
sudah dibangkitkan Allah. Mari masuk dan lihatlah bekas tempat mayat-
Nya diletakkan. 7 Sekarang cepatlah pergi dan beritahukanlah kepada
murid-murid-Nya seperti ini, ‘Yesus sudahdibangkitkandari kematian! Dan
sekarang Dia pergi ke Galilea lebih dulu dari kalian. Kalian akan bertemu
dengan Dia di sana.’ Perhatikanlah berita ini yang saya sudah sampaikan
kepadamu.”

8 Lalu kedua perempuan itu segera meninggalkan kuburan itu. Dengan
rasa takut bercampur senangmereka berlari untukmemberitahukan kami
murid-murid-Nya apa yang sudah terjadi. 9 Tiba-tiba dalam perjalanan
Yesus menemui mereka dan berkata, “Salam.” Dan mereka mendekati-
Nya, sujud memegang kaki-Nya danmenyembah Dia. 10Lalu Yesus berkata
kepada mereka, “Jangan takut! Pergilah dan beritahukanlah kepada para
✡ 28:1 Mat. 27:56, 61
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pengikut-Ku* supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan
menemui Aku.”

Cerita bohong para tentara penjaga
11 Sementara kedua perempuan itu pergi memberitakan kejadian itu

kepada kami, sebagian dari tentara penjaga kuburan itu pergi ke kota dan
melaporkan kepada imam-imam kepala tentang semua yang sudah terjadi.
12 Jadi para imam kepala segera mengadakan rapat dengan para pemimpin
Yahudi di mana mereka memutuskan untuk memberikan banyak uang
sogokkepadaparapenjaga itu, 13denganpesan, “Kalianharusmenceritakan
seperti ini, ‘Murid-murid-Nya datang padamalam hari danmencuri mayat-
Nya ketika kami sedang tidur.’ 14 Dan kalau gubernur mendengar cerita
itu, kami akan berbicara dengan dia supaya kalian tidak dihukum.” 15Lalu
mereka menerima uang sogok itu dan menyebarkan cerita bohong seperti
yang sudah dipesankan kepada mereka. Dan sampai sekarang cerita bo-
hong itu masih tersebar di kalangan orang Yahudi.

Yesusmengutusmurid-Nya✡
16 Lalu kami kesebelas murid Yesus pergi ke sebuah bukit di Galilea

yang sudah diberitahukan Yesus sebelumnya. 17 Ketika kami bertemu
dengan Yesus di bukit itu, kami sujud menyembah-Nya, walaupun hal
itu sangat mengherankan sampai ada di antara kami yang sulit percaya
bahwa itu benar-benar terjadi. 18 Lalu Yesus mendekati kami dan berkata,
“Allah sudah memberikan segala kuasa kepada-Ku untuk memerintah se-
mua ciptaan-Nya— baik yang ada di surga, maupun yang ada di bumi.
19 Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku-bangsa
supaya mereka menjadi murid-Ku. Baptislah mereka sebagai orang yang
mengikut Aku, Bapa-Ku, dan Roh Kudus.† 20Dan ajarlahmereka supaya taat
kepada semua yang sudahKu-ajarkan kepada kalian. Dan yakinlah: Roh-Ku
akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir dunia.”

* 28:10 para pengikut-Ku Secara harfiah, “saudara-saudara-Ku” Di sini kata itu artinya bukan para
saudara kandung Yesus, tetapi paramurid dan saudara-saudari yang percaya kepada-Nya. ✡ 28:15
Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Yoh. 20:19-23; Kis. 1:6-8 † 28:19 sebagai orangyangmengikut…Secara
lebih harfiah, “ke dalam nama Bapa, nama-Ku, dan nama Roh Kudus.” Sesuai dengan kebudayaan
orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama’ di sini artinya seluruh kepribadian. Maksud Yesus di sini
bukan hanya sekedarmengucapkan ketiga Nama itu ketika orang-orang dibaptis. Pada zaman Yesus,
baptisan adalah upacara yangmenyatakan bahwa orang yang dibaptis sudahmenjadi pengikut yang
akan setia kepadaTritunggal tersebut. Ketiganama itu juga tidakmenunjukkanbahwaada tigaAllah,
dan juga tidak menunjukkan bahwa satu Allah mempunyai tiga nama. Dan Allah juga tidak sekedar
dibagi dalam tiga bagian. Ketiga pikiran tersebut itu salah. Yang jelas ialah: Dalam Firman-Nya Allah
yang Esa sudahmenyatakan diri-Nya dalam tiga Pribadi kepadamanusia. Dan hal ini tidakmungkin
bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiranmanusia.
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Injil Markus

Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1-2 Inilah Kabar Baik* tentang Kristus† Yesus— 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 menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.”✡

3 “Orang itu akanmengajar dengan suara yang keras di padang gurun,
‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Danmarilah
kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Dia!’ ”§

4 Lama sesudah itu, orang yang Allah sebutkan itu datang ke padang gu-
run. Namanya Yohanes. Dia mengajar orang-orang yang datang kepadanya
dan berkata, “Kalian masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu su-
paya Allah mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu
mau terusmengikut Tuhan, datanglah kepada saya supaya sayamembaptis

✡ 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 mengampuni 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 juga diurapi. Yesus pantas disebut
‘Yang diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr.
4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman
Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang
akanberasal dari keturunanRajaDaud, dan yang akanmembebaskanbangsa Israel dari orang-orang
yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan
adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40,
110. ‡ 1:1-2 AnakAllahSebelumYesusdilahirkankedunia ini, Allah sudahmemberitahukandalam
Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-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 YangMahatinggi 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 dilahirkan ke dunia ini, dan kita menyebut-Nya ‘Anak Allah’
sesuai denganFirmanAllah. Dandari Lukas 1:35, sudah jelas bahwaMariamengandungYesus bukan
karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh.
4:24). ✡ 1:1-2 Mal. 3:1 § 1:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Markus mengutip ayat ini dari Septuaginta
(LXX) — yaitu terjemahan kuno ke dalam bahasa Yunani, bukan langsung dari teks Ibrani, sehingga
ayat yang terdapat dalam Yes. 40:3 tidak persis sama. Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman
sebelumKristusmembacaayat ini denganmenyebutTUHAN(yangmerujukkeYHWH), tetapiMarkus
mengutip ayat ini denganmerujuk kepada Tuhan Yesus— sesuai kutipan di ayat 2 dari Mal. 3:1.
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kamu.”* 5 Lalu datanglah orang banyak dari 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. 6Cara 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 untuk
melayani Dia, walaupun hanya tunduk dan membuka tali sandal-Nya.†
8 Saya hanya dapat membaptis kalian dengan air, tetapi Dia yang lebih
berkuasa dari saya akanmembaptis kalian dengan Roh Kudus.”

Yohanes Pembaptis membaptis Yesus
9 Beberapa waktu kemudian, Yesus datang dari kampung Nazaret di

provinsi Galilea. Lalu Yohanes membaptis Dia di Sungai Yordan. 10 Pada
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 adalah Anak-Ku yang sangat
Ku-kasihi, dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Yesus dicobai oleh iblis✡
12 Sesudah itu Roh Allah langsung memimpin Yesus ke daerah yang sepi.

13Empat puluh hari lamanya Yesus tinggal di daerah sepi itu— di mana ada
banyakbinatang liar. Danpadawaktu itu iblis berulang kali berusahauntuk
mencobai Dia, tetapi tidak pernah berhasil. Lalu para malaikat datang
melayani Yesus.

Yesusmemulai pekerjaan-Nya✡
14 Sesudah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan

mulaimengajarKabarBaikdariAllahdi sana. 15Yesusberkata, “Bertobatlah
dan percayalah kepada Kabar Baik, karena sudah dekat waktunya Allah
mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”

16Waktu Yesus berjalan di pinggir Danau Galilea, Dia melihat dua orang
nelayan sedangmelemparkan jala mereka ke dalam danau. Mereka adalah
Simon— yang juga disebut Petrus, dan adiknya Andreas. 17 Lalu Yesus
berkatakepadamereka, “Mari ikutAku. Pekerjaankalianbukan lagipenjala

* 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 memulai pelayanannya, sudah ada golongan-golongan orang Yahudi
yang melakukan baptisan sebagai syarat atau simbol agama yang menggambarkan permohonan
kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa danminat hidup tanpa berdosa. Untuk kita orang Kristen,
baptisanmasihmempunyai arti yang sama, tetapidiberi arti yangbarudan lebihdalamlagi. Pertama,
baptisan adalah tanda bahwakita sudahmengambil keputusanuntukmengikut Yesus seumurhidup.
KarenaYesus sudahmembersihkankita dari dosa, baptisan jugamenunjukkanbahwakita akan terus
berusaha hidup bersih dari dosa dan sesuai kehendak Allah. Dan arti dalam dari baptisan adalah
bahwa secara rohani kita sudah dikuburkan bersama Yesus dan sudah ikut dihidupkan kembali
bersama Yesus. Berarti sekarang kita menjalani hidup yang baru. Lihat Kis. 2:38; Rom. 6:3-4;
Gal. 3:26-28; Kol. 2:12-13. † 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 masuk ke
dalam rumah, biasanya seorang budak atau pembantu ditugaskan untuk membuka tali sandal dan
mencuci kaki tamu. Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanes merasa tidak layak untuk
mengambil pekerjaan seperti itu bagi seorang Kristus. ✡ 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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ikan, tetapi Aku akanmengajar kalianuntukmenjaring orang-orang supaya
merekamenjadi pengikut-Ku.”

18 Pada waktu itu juga mereka langsung meninggalkan jala mereka dan
mengikut Yesus. 19-20Yesus berjalan sedikit dari tempat itu, dan Diamelihat
lagi dua orang nelayan yang sedangmemperbaiki jala-jalamereka 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.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum
21Sesudah ituYesusdanmurid-murid-Nyapergi kekotaKapernaum. Pada

Hari Sabat Dia masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi‡ danmengajar di
situ. 22 Semua orang yang mendengarkan ajaran-Nya merasa heran sekali,
karena Dia berbicara seperti seorang pemimpin yang mempunyai kuasa
untukmemerintah. Ajaran-Nya bukan seperti ajaran para ahli Taurat.

23Dan tiba-tiba seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat masuk dan
berteriak, 24 “Hai, Yesus orangNazaret! Tidak ada urusanmu§ dengan kami!
Apakah kamu datang untuk membinasakan kami? Saya sudah tahu siapa
kamu! Kamu adalah 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 ini mempunyai kuasa sehingga roh-roh
jahat taat kepadanya.” 28 Lalu berita tentang Yesus tersebar dengan cepat
sekali di seluruh provinsi Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
29 Waktu 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 mem-
beritahukan kepada Yesus bahwa ibu mertuanya Petrus sedang berbaring
di tempat tidur karena sakit demam. 31 Maka 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 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
‡ 1:21 Rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umum orang Yahudi setempat,
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 untuk nama
Yesus memakai huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak
sesungguhnyamenghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 1:28 Mat. 8:14-17;
Luk. 4:38-41 * 1:29 Petrus Secara harfiah, ‘Simon’. † 1:32 hari hampir gelap Hari Sabat untuk
orang Yahudi dimulai 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
denganmakan siang yang sudah disediakan sebelumHari Sabat, sebabmenurutHukumTaurat tidak
bolehmenyalakan api danmemasak pada Hari Sabat.



Markus 1:34 280 Markus 1:44

rumah Petrus dan Andreas. 34 Lalu Yesus menyembuhkan mereka dari
segala macam penyakitnya. Dia jugamengusir setan-setan yangmenguasai
banyak orang. Dia tidak mengizinkan setan-setan itu untuk bicara, karena
roh-roh itu tahu siapa Dia.‡

Yesusmemberitakan 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, mereka pergi mencari Dia. 37 Sesudah menemukan Dia
mereka berkata, “Mari kita pulang, karena semua orang sedang mencari
Bapa.”

38TetapiDiamenjawab, “Lebihbaikkitapergi ke tempat lain, kekampung-
kampung yang ada di daerah ini, supaya Aku bisa mengajar tentang Kabar
Baikdi situ juga. Karenauntuk itulahAkudatang.” 39 JadiDiapergi ke semua
tempat di provinsi Galilea dan mengajar dalam rumah-rumah pertemuan
mereka. Dia jugamengusir banyak setan dari orang-orang.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kulit yang menu-
lar✡

40Padawaktu ituadaseorangyangkenapenyakit kulit yangmenular.§ Dia
datang berlutut di depan Yesus dan berkata, “Kalau Bapa mau, Bapa pasti
bisa menyembuhkan saya.”

41 Yesus sangat mengasihani orang itu, jadi Dia menjamahnya* sambil
berkata, “Aku mau menyembuhkan kamu. Sembuhlah!” 42 Saat itu 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 tegas
melarang, 44“Janganberitahukankepada siapapun tentangapayang terjadi
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

‡ 1:34 tahu siapa Dia Maksudnya bukan bahwa setan-setan tahu nama-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 ✡ 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
bolehmasuk 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 tentang
penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang menjamah atau bersentuhan dengan
mereka. Tetapidalamayat iniYesusmenjamahorangsakit ini. KarenamemangDia tahubahwaorang
itu akan sembuh.
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dari penyakit kulit.† Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu
betul-betul sudah sembuh.”

45 Tetapi orang itu pergi dan menceritakan kejadian itu ke sana kemari.
Oleh karena itu, Yesus tidak mau lagi masuk secara terang-terangan ke
dalam kota. Jadi Dia dan murid-murid-Nya tinggal di luar kota saja di
daerah-daerah yang sepi. Biarpun begitu, orang-orang dari mana saja terus
berdatangan kepada-Nya.

2

Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡
1Beberapa hari kemudian, Yesus kembali lagi ke kota Kapernaum. Maka

dengan cepat tersebarlah berita di kota itu bahwa Yesus sudah kembali.
2Lalu banyak orang yang datang dan berkumpul untuk mendengarkan Dia
mengajar tentangFirmanTUHAN.Rumah itumenjadipenuhkarenabanyak
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 kasur. 4Tetapi karena
terlalu banyak orang, maka mereka tidak bisa membawa dia langsung
kepadaYesus. Olehkarena itu,merekamembawadianaik dengankasurnya
ke atap rumah dan membongkarnya 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 bahwa Dia berkuasa untukmenyembuhkan orang lumpuh
ini. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Hai pemuda, Aku sudah
mengampuni dosa-dosamu.”

6 Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang duduk di situ.
Waktu mereka mendengar Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan Dia
dengan berpikir begini, 7 “Berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah
menghina 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
menegurmereka, “Aku tahubahwakalian ragu-ragudalamhati tentangapa
yang Aku katakan itu! 9 Tentu kalian sulit menerima ketika Aku berkata
kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah
lebihmudahbagi kalianmenerima kalauAku katakan kepadanya, ‘Bangun-
lah, angkat kasurmu dan pulanglah’? 10 Tetapi melalui perkataan ini Aku

† 1:44 diperintahkanolehMusa…penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau
imamsudah setujubahwaorang itu sembuh,makaorang ituharusdatangkembali denganmembawa
dua ekor burung yang masih hidup ke Rumah Allah, supaya seorang imam bisa mengadakan
upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring yang penuh dengan
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 persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah pertemuan di kam-
pung-kampungmereka. ✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26
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membuktikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak Manusia* berhak
untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang
lumpuh itu, 11 “Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
12Padawaktu itu juga orang lumpuh itu bangun, diamengangkat kasurnya,
dan keluar dari rumah itu. Semua orang yang melihat hal itu sangat heran,
dan mereka memuji Allah begini, “Kita belum pernah melihat keajaiban
yang seperti ini!”

Yesusmemanggil Matius✡
13Waktu Yesus kembali lagi ke pantai DanauGalilea, banyak orang datang

kepada-Nya, lalu Dia mengajar mereka. 14 Sesudah mengajar, Yesus ber-
jalan lagi dari tempat itu dan melihat seorang petugas pemerintah sedang
duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pajak† dari
masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama orang itu
adalah Matius‡— anak Alfeus. Yesus mendekati dia dan berkata begini,
“Mari, ikutlah Aku!” Waktu itu juga Matius langsung berdiri dan mengikut
Yesus.

15 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya makan malam di rumah Matius.
Teman-teman sekerja Matius, dan orang-orang lain yang juga dianggap
berdosa§ ikutmakan bersamamereka. Padawaktu itu banyak orang sering
mengikuti Yesus. 16 Beberapa ahli Taurat dari kelompok Farisi* datang
dan melihat bahwa Yesus serta murid-murid-Nya sedang makan bersama
dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu mereka berkata
kepada murid-murid-Nya, “Kenapa guru kalian makan bersama dengan
para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya?!”

17WaktuYesusmendengarperkataanmereka,Diaberkatakepadamereka
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✡

* 2:10 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.”
Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’
berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para penden-
gar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan.
7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya
dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. Dalam
penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang
diri-Nya sendiri. ✡ 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. * 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 berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena
itu juga kebanyakan mereka juga tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan
mereka, dan mereka menjadi iri hati karena banyak orang mengikuti Dia. ✡ 2:17 Mat. 9:14-17;
Luk. 5:33-39
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18 Pada hari yang lain, seperti kebiasaan nenek moyang orang Yahudi,
murid-murid Yohanes Pembaptis sedang berpuasa. Begitu juga dengan
anggotakelompokFarisi. Jadi adabeberapaorangyangdatangkepadaYesus
dan bertanya begini, “Para murid Yohanes sering berpuasa. Para anggota
kelompok Farisi juga begitu. Mengapamurid-muridmu tidak?”

19 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan per-
samaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan dis-
uruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka!
Begitu juga selamaAkumasih bersamamurid-murid-Ku,mereka tidak akan
berpuasa. 20Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin
laki-laki dibunuh oleh musuh-musuhnya. Hal itulah yang akan terjadi
denganAku, danpadawaktu itulahmurid-murid-Kuakanberpuasa sebagai
tanda berdukacita.”

21 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka: “Kalau orang
punyabaju lamayang sudahrobek, dia tidakbisamenambalbaju itudengan
kain yang baru. Karena kalau baju itu dicuci, kain baru yang ditambal itu
akanmengecil, danakanmembuatbagianyang robek itu tambahrobek lagi.
22 Begitu juga dengan air anggur yang baru.† Anggur itu tidak bisa diisi ke
dalam kantong kulit yang lama. Karena waktu air anggur itu menguap dan
udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi rusak. Akhirnya air
anggur akan tumpah dan kantong kulit itu dibuang saja. Karena itu, air
anggur yang baru harus diisi ke 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 gandum yang luas. Karena lapar, murid-murid-Nya mengam-
bil beberapa bulir gandum dan memakan biji-bizinya. 24 Waktu 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 dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan
membutuhkan makanan. 26 Daud masuk ke dalam Kemah TUHAN untuk
meminta roti kepada Abyatar— yang padawaktu itu bertugas sebagai imam
agung. Roti yang diberikan kepada Daud adalah roti yang selalu ditaruh
di Tempat Suci di dalam Kemah TUHAN. Sedangkan menurut peraturan
HukumTaurat, roti itu hanyabisa dimakanoleh para imam.✡ Tetapi, karena
merekamembutuhkanmakanan,maka apa yang dilakukanDaud pada saat
itu tidak dianggap berdosa.”

27 Lalu Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi itu, “TUHAN men-
gadakan Hari Sabat untuk menolong manusia— bukan untuk membuat
hidup manusia menjadi budak Hari Sabat! 28 Begitu juga Aku sebagai
Anak Manusia adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan semua,
termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari Sabat.”
† 2:22 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang baru diperas disebut ‘air anggur baru’
dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam waktu tertentu akan mengalami proses
fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Pada zaman Alkitab,
yangdisebut ‘anggurbaru’bisamengandungalkohol, tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama.
‡ 2:22 yang lama dan yang baru Dalam kedua contoh ini, Yesus membandingkan sesuatu yang lama
dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikanwaktu Dia ditanya tentang kebiasaan dari nenek
moyang orang Yahudi tentang berpuasa. Ternyata, seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran
Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang lama dari nenek moyang. 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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3
Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah pada Hari

Sabat✡
1 Pada waktu Yesus masuk lagi ke dalam salah satu rumah pertemuan

orang Yahudi,* di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya
sudah lumpuh. 2 Di situ juga ada beberapa orang Farisi† yang sedang
mengawasi Yesus denganbaik. Karenamereka sudahmerencanakan, kalau
Dia menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat, mereka akan melaporkan
Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3 Lalu Yesus berkata kepada orang yang tangannya 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
menyelamatkan nyawa orang, atau membunuh?” Tetapi tidak ada yang
menjawab.

5 Lalu Yesus melihat ke sekeliling orang-orang itu dengan marah, tetapi
Dia juga merasa sedih karena mereka begitu keras kepala. Kemudian Dia
berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Luruskan tanganmu
ke depan.” Lalu orang itu mengarahkan tangannya, dan dia pun langsung
sembuh! 6 Sesudah orang-orang Farisi keluar dari rumah pertemuan itu,
mereka langsung bertemu dengan teman-teman raja Herodes untuk men-
gatur rencana bagaimana caranya untukmembunuh Yesus.

Yesusmenyembuhkan 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 danYudea. 8Danada 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 karena
mereka sudahmendengar tentang hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan.

9Waktu Yesus melihat banyak sekali orang yang berkumpul, Dia berkata
kepada murid-murid-Nya, “Tolong siapkan perahu, supaya Aku mengajar
dari atas perahu itu. Karena kalau Aku mengajar dari sini, nanti Aku
terjepit.” 10 Pada hari itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi
masih banyak lagi orang sakit lain yang saling mendorong supaya mereka
bisa mendekati dan menyentuh Dia. 11 Dan ada juga orang-orang yang
dikuasai oleh roh-roh jahat. Waktu roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka
yang dikuasai itu langsung jatuh ke tanah dan berteriak, “Engkaulah Anak
Allah!” 12Tetapi Yesusmelarang roh-roh jahat itu dengankeras supaya tidak
memberitahukan tentang diri-Nya.

Yesusmemilih dua belas orang untukmenjadi 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. 15Dia jugamemberikan kuasa kepadamereka supayamereka bisa
mengusir setan-setan.

✡ 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 Markus menulis ‘mereka’, yang merujuk kepada orang-orang dari kelompok
Farisi di bagianakhir pasal 2. Dandi ayat 6, sudah jelas bahwayangdimaksudkanadalahorang-orang
Farisi. ✡ 3:12 Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16
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16Nama-nama kedua belas rasul yang dipilih 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,
Tadeus, dan Simon— yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang

berjuang supaya Israel bebas dari penjajahan Roma,
19 dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudian

mengkhianati Yesus.

Menurut ahli-ahli Taurat, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
20 Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang biasa Dia tinggal. Tetapi

banyak orang berkumpul lagi di situ, sampai Yesus dan murid-murid-Nya
sama sekali tidak adawaktu untuk istirahat, maupun untukmakan. 21Pada
waktu itu ada orang-orang yang berkata tentang Yesus, “Dia sudah gila.”
Waktu keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka mulai berjalan ke tempat
itu untukmemaksakan 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 yang memberi kuasa kepada Yesus untuk mengusir
setan-setan.”

23 Karena itu Yesus memanggil orang banyak itu untuk berkumpul, dan
mulai berbicara kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh
yang berpihak kepada dia.”* Lalu Yesus mengajar mereka denganmenggu-
nakanbeberapa gambaran: 24-26 “Kaki-tangan iblis tidakmungkin terpecah-
pecah dan saling melawan. Itu bisa digambarkan dengan satu negara atau
satu keluarga: 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. Tidakadaorangyangberani begitu sajamasukuntukmencuri kedalam
rumah orang yang sangat kuat. Tetapi sebelum masuk, dia harus lebih
dulu mengikat orang yang kuat itu, baru dia bisa masuk ke rumahnya dan
merampas barang-barangnya.

28 “Apa yang Aku katakan ini benar: Allah bersedia mengampuni segala
macam dosa orang-orang, termasuk juga dosa waktu orang menghina Dia.

‡ 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.) ✡ 3:19 Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10
§ 3:22 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau iblis. * 3:23 Tidak mungkin … berpihak
kepada dia menerjemahkan pertanyaan retoris dalam bahasa Yunani begini, “Bagaimana mungkin
iblis mengusir pihak iblis?” Ini bukan pertanyaan untuk mendapat informasi. Yesus memakai
pertanyaan ini untukmemulai ajarannya.
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29 Tetapi orang yang menghina Roh Kudus† tidak akan pernah diampuni
olehAllah untuk dosa besar itu. Mereka harusmenanggung 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✡
31 Pada waktu itu juga, ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di rumah

itu dan menunggu di luar. Mereka minta tolong kepada orang untuk
memanggil Dia. 32Waktu itu Yesus sedang duduk di dalam rumah itu dan
dikelilingi oleh orang banyak. Lalu ada orang yangmenyampaikan kepada-
Nya begini, “Guru, ibu dan saudara-saudaramu mau bertemu. Mereka
sedangmenunggu di luar.”

33 Tetapi Yesus menjawab, “Sekarang Aku akan menunjukkan kepada
kalian orang-orang yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-saudari-Ku.”‡
34LaluDiamemandangorang-orangyangdudukdi sekitar-Nyadanberkata,
“Orang-orang inilah yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-saudari-Ku—
35 yaitu orang-orang yangmenaati kemauan Allah. Mereka itulah yang Aku
anggap seperti ibu, saudara, dan saudari-Ku!”

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1Waktu Yesusmengajar lagi di pinggir DanauGalilea, banyak sekali orang
berkumpulmengelilingiDia. Karena ituDianaikkeatasperahuyangsedang
berlabuh dan duduk di situ, sedangkan orang banyak itu tetap berdiri di
pinggir danau. 2 Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka melalui
berbagai perumpamaan— seperti yang berikut ini:

3“Dengarkanlahbaik-baik! Pada suatuhari seorangpetanipergimenabur
bibit di ladang. 4Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan. Lalu
burung-burungdatangdanmemakanbibit itu sampaihabis. 5Ada jugayang
jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu tunas dari 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 besar lalu menghambat 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
tiga puluh biji, ada yang enam puluh biji, dan ada juga yang sampai seratus
† 3:29 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang dosa menghina Roh Kudus karena
ahli-ahli Taurat sudah berkata, “Yesus itu sudah dikuasai oleh iblis,” dan, “Yesus bekerja dengan
kekuatan iblis.” (ayat 22 dan 30)Hatimereka 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 kematian,” yang
juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut
dengan berkata, “Apakah saya pernahmenghina RohAllah danAllah tidak akanmengampuni saya?”
Kalau kitamasihmerasa sedih danminta ampun ketika jatuh dalam dosa, dan kalau kitamasih ingin
hidup baik di hadapanAllah, sudah jelas RohAllahmasih bekerja di dalamhati kita. Kalau kitamasih
mau bertobat, berarti kita tidak berbuat dosa yang menghina Roh Allah. ✡ 3:30 Mat. 12:46-50;
Luk. 8:19-21 ‡ 3:33 saudara-saudari-Ku! Seperti Mrk. 3:23, Yesus memulai ajaran-Nya dengan
pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 4: Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8
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biji.” 9 Lalu Yesus berkata kepada mereka begini, “Buat apa telingamu itu?!
Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10Waktu Yesus sedang sendirian, murid-murid-Nya dan beberapa orang

yangmendengar perumpamaan itu datang kepada-Nya dan berkata, “Kami
belummengerti apa arti perumpamaan tadi.”

11Lalu Dia berkata kepada mereka, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk
mengerti ajaran-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 perumpa-
maan. 12 Karena Allah mau supaya terjadi 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 usahmengampuni mereka!’ ”✡
Yesusmenjelaskan 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 dengan
perumpamaan seperti itu, kalian tetap tidak mengerti.” 14 Lalu Yesus
menjelaskan perumpamaan itu dengan berkata,

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

15 Bibit yang jatuh di jalan, itu sama seperti orang-orang yang baru
mendengarkanajarandari TUHAN, tetapi iblis datangdanmencuri ajaran
itu dari hati mereka.

16Dan bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu seperti orang-orang
yang mendengarkan ajaran dari TUHAN dan langsung menerimanya
dengan senang hati. 17Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di hati mereka
dan tidak bertahan lama. Waktumerekamengalami kesusahan atau pen-
ganiayaankarenamengikuti ajaran itu,mereka akan cepatmeninggalkan
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, danmereka terpen-
garuh karena ingin menjadi kaya. Jadi mereka sibuk mencari bermacam
hal yang mereka inginkan. Semua keinginan itu menjadi seperti rumput
berduri yangmenghambat ajaran itu sehingga tidakberhasil dalamhidup
mereka.

20 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur sama seperti orang-
orang yangmendengarkan ajaran dari TUHANdanmenerimanya dengan

✡ 4:9 Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10 * 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 menyerahkan
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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sepenuhhati. Seperti tanah yang subur itu,merekamenghasilkanbanyak
buah†— seperti satu tanaman yang menghasilkan tiga puluh, atau enam
puluh, atau pun seratus biji.”
Kita harusmengerti ajaran-ajaran Yesus✡

21LaluYesus berkata lagi kepadamereka, “Orang tidakmungkinmenaruh
pelita yang menyala di bawah ember! Juga tidak mungkin menaruhnya
di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi,
supayabisamemberi terangdalamrumah. 22Begitu juga semuaajaranyang
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 kepadamereka, “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 ha-
timu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaran-Ku,
begitu jugaAllahakanmenambahkankemampuankepadamuuntukmema-
haminya. Bahkan Dia akanmenambahkan lebih banyak hikmat lagi. 25 Jadi
orang yangmempunyai kemampuan untukmengerti ajaran-Ku, Allah akan
menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi
bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran-Ku,
Allah akanmengambil kemampuan untukmengerti itu darinya.”‡

Dua perumpamaan tentang perkembangan kerajaan Allah di dunia✡
26 Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain lagi kepada mereka.

“KerajaanAllah sama seperti seorang petani yangmenabur bibit gandumdi
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 tumbuh
dengan sendirinya danmemberikan hasil. Pertama bibit itu akan bertunas,
lalu mengeluarkan tangkai yang kecil seperti 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 dipanen. Lalu dia segeramengambil sabitnya danmenyabitnya.”

Kerajaan Allah seperti biji sawi✡
30 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Supaya lebih jelas, Aku

memberikanperumpamaan ini lagi untukmenunjukkan gambaran tentang
† 4:20 menghasilkan banyak buah Dalam Firman TUHAN yang lain, kita bisa melihat bagaimana
caranya manusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allah membuat manusia bisa
percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’dengan setiamelakukan 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 dimata TUHAN. ✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18 ‡ 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 ✡ 4:29 Mat.
13:31-32, 34; Luk. 13:18-19



Markus 4:31 289 Markus 5:3

kerajaan Allah kepada kalian. 31 Kerajaan Allah adalah seperti biji sawi.§
Biarpun bizinya yang paling kecil di dunia, 32waktu ditanam, biji itu akan
tumbuh menjadi tumbuhan yang paling besar di ladang. Tumbuhan itu
akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung
bisa membuat sarang dan berlindung di situ.”

33 Yesus memakai banyak perumpamaan seperti itu untuk mengajar
mereka, karena dengan cara itu mereka bisa mengerti. 34 Dia selalu
memakai perumpamaanuntukmengajar orangbanyak. TetapiwaktuYesus
dan murid-murid-Nya sendirian, Dia menjelaskan arti 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 berangkat dan
meninggalkan orang banyak itu, denganmemakai 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 membangunkan Dia dan berkata,
“Guru, kenapa engkau tidak peduli?! Sebentar lagi kita akan tenggelam dan
binasa!”

39LaluYesusbangundanmemerintahkanangindandanau, “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!”

41Lalumerekamenjadi sangat takut danhormat kepada-Nya, lalu berkata
satu sama lain, “Wah, orangmacamapa dia ini?!* Angin dan danau pun taat
perintahnya.”

5
Yesusmengusir 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 itu memakai gua-gua
pekuburan itu sebagai tempat tinggalnya dan dia sangat berbahaya. Orang-
orang Gerasa sering kali mengikat dia. Tetapi dia bisa terlepas biarpun
§ 4:31 biji sawi Tanaman 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 samadengankerajaanAllah. ✡ 4:34 Mat. 8:18, 23-27; Luk. 8:22-25 * 4:41 Wah, orang
macam apa 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 Yesusmemakai 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 seringmenguburkanmayatorangmati di dalamguaataudi ruangankecil yangdigali di dalam
gunungbatu. Kejadian ini banyakberbicara tentanghal-hal yangnajis— roh jahat, kuburan, babi, dan
daerah orang yang bukan Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi.
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dia sudah diikat dengan rantai besi. 4 Waktu 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. 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 beberapa 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
supayakamuberjanji dengannamaAllahbahwakamu tidakakanmenyiksa
saya.”

9Lalu Yesus bertanya, “Siapa namamu?”
Setan-setan yang ada dalamorang itumenjawab, “Batalion,§ karena kami

yang menguasai dia banyak sekali.” 10 Dan setan-setan itu meminta Yesus
berulang kali supaya Dia tidakmengusir mereka keluar dari daerah itu.

11Waktu itu, di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar babi piara
yang sedang makan. 12 Jadi roh-roh jahat itu minta kepada Yesus, “Ijinkan
saja kami masuk ke dalam babi-babi itu.” 13Lalu Yesus setuju. Dan roh-roh
jahat itu langsung keluar dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu.
Kemudian babi-babi itu lari dengan cepat, lalu terjun dari pinggir jurang ke
dalam danau danmati tenggelam. Jumlah babi itu kira-kira dua ribu ekor.

14Waktu para penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka semua
lari dan menceritakan kejadian itu di kota itu dan di sekitar daerah itu.
Lalu orang-orang yang mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah
terjadi. 15Waktumereka tiba di tempat Yesus berada,merekamelihat orang
yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu sedang duduk dengan tenang
dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga sudah sehat kembali. Melihat
kejadian itumerekapun takutkepadaYesus. 16Danparapenjagayangsudah
melihat sendiri kejadian itu menceritakannya kembali kepada orang-orang
yang baru datang itu tentang apa yang sudah terjadi. 17Sesudah itu, mereka
meminta Yesus supaya pergi meninggalkan daerahmereka.

18 Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu dipanggil Batalion
berkali-kali meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama dengan-
Nya. 19 Tetapi Yesus tidak setuju. Dia berkata kepada orang itu, “Pulanglah
dan ceritakanlah 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 bagaimana caranya
Yesus menolong dia secara luar biasa. Dan semua orang yang menden-
garkan kesaksiannya itu menjadi heran.

Yesusmenyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan danmenghidup-
kan anak perempuan Yairus✡

‡ 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 sesungguhnyamenghormati dan tunduk kepada-Nya.
Bandingkan Yak. 2:19. § 5:9 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya Legion. Pada waktu itu,
yang disebut legion adalah satu batalionmiliter yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826. * 5:20
provinsi SepuluhKota Secara harfiah “Dekapolis.” NamaDekapolis berarti “sepuluh kota.” Penduduk
daerah ini adalah orang yang berbahasa Yunani yang sudah diizinkan oleh pemerintah Roma untuk
memiliki pemerintahan sendiri. (Masing-masing kota memiliki pemerintahan sendiri.) Kebanyakan
orang yang tinggal di sana adalah orang yang bukan Yahudi. ✡ 5:20 Mat. 9:1, 18-26; Luk. 8:40-56
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21 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya menyeberang kembali ke
sebelah barat Danau Galilea. Waktu mereka tiba, banyak orang datang
mengelilingi Dia di pinggir danau. 22 Lalu ada seorang pemimpin rumah
pertemuan orang Yahudi 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 sal-
ing berdesakan di sekeliling Yesus. 25 Di situ juga ada perempuan yang
sudah dua belas tahun menderita sakit pendarahan. 26 Dia sudah meng-
habiskan 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 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 kekuatan 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 lihat sendiri, begitu banyak
orang yang berdesak-desakan. Kenapa Bapa tanya siapa yang menyentuh
baju Bapa?”

32 Tetapi Yesus terus melihat dan mencari orang yang sudah menyentuh
baju-Nya. 33 Perempuan itu sudah menyadari bahwa dia sudah sembuh.
Lalu dengan gemetar dan takut† dia sujud di depan kaki Yesus dan mencer-
itakan apa yang sudah dia lakukan. 34Kemudian Yesus berkata kepadanya,
“Anak-Ku, karena kamu percaya penuh kepada-Ku, kamumenjadi sembuh.
Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang, karena kamu benar-benar
sudah sembuh dari penyakitmu itu.”

35Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ada orang-orang
yang datang dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anaknya Bapak
sudahmati. Jadi sekarang tidak perlumerepotkan Guru lagi. Percuma!”

36 Memang 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.”

37 Dan Yesus tidak mengizinkan orang lain ikut bersama Dia, kecuali
Petrus dan dua bersaudara Yakobus dan Yohanes. 38Waktu mereka tiba di
rumah Yairus, mereka melihat orang-orang ribut karena menangis dengan
suara keras. 39 Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, “Untuk apa
kalian ribut danmenangis! Anak itu tidakmati. 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 berada. 41 Kemudian Yesus
memegang tangananak itudanberkatadalambahasamereka, “Talita kum.”
† 5:33 gemetar dan takut Perempuan itu takutmengakui bahwa dia sudahmenyentuh Yesus karena
menurutHukumTauratdankebudayaanYahudi, orangyang sakit perdarahanadalahkotordannajis,
dan tidak boleh bersentuhan dengan orang sehat yang tidak najis (Im. 15:19-30).
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(Artinya, “Hai anak perempuan, Aku berkata kepadamu: Bangunlah!”)
42Anak perempuan itu langsung bangun dan berjalan. Umur anak itu dua
belas tahun. Dan semua orang yang berada di situ menjadi heran sekali.
43 Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka untuk menceritakan hal itu
kepada orang lain. Lalu Dia menyuruh orang tua anak itu untuk memberi
makanan kepadanya.

6

Yesus ditolak di desa asal-Nya
1Lalu Yesusmeninggalkan kota Kapernaumdan kembali ke Nazaret, desa

asal-Nya. Murid-murid-Nya juga ikut bersama Dia. 2Pada Hari Sabat, Yesus
mulai mengajar di rumah pertemuanmereka. Banyak orang merasa heran
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 untuk
melakukan banyak keajaiban? 3 Dia 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.” Karenamereka
sudah tahu siapa Dia, mereka tidakmau percaya kepada-Nya.

4Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Dimana saja nabi selalu dihormati,
kecuali di tempat asalnya, di antara saudara-saudarinya dan keluarganya.”
5Karenamereka tidak percaya kepada-Nya, Yesus tidakmelakukan 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 mengajar. 7 Kemudian Yesus memanggil kedua belas
murid-Nyadatang karenaDiamaumengutusmereka. Diamembagimereka
dalam enam kelompok— setiap kelompok dua orang. Lalu Dia memberikan
kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. 8 Dia juga berpesan
kepada mereka, “Dalam perjalanan, setiap kalian tidak boleh membawa
apa-apa— baik itu makanan, tas, maupun uang. Kamu hanya boleh mem-
bawa tongkat.* 9Kamu boleh memakai sandal dan pakaian yang di badan
saja. Tidak bolehmembawa pakaian ganti.

10 “Waktu kamu memasuki satu desa dan ada satu keluarga yang mener-
ima 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
maumendengar apa yang kamu ajarkan, tinggalkanlah desa itu. Danwaktu

✡ 6:6 Mat. 10:1, 5-15; Luk. 9:1-6 * 6:8 tongkatTongkatdipakaiuntukberjalanmelintasi bukit-bukit
yang berbatu-batu. Tongkat juga dipakai sebagai senjata melawan binatang buas dan penjahat.
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kamu berangkat, lepaskanlah kotoran kota itu dari kaki dan sandalmu
sebagai tanda peringatan kepadamereka.”†

12Lalu murid-murid-Nya itu pun pergi danmenyampaikan bahwa sudah
waktunya untuk bertobat. 13 Mereka 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 pun
menjadi sembuh.

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

Yesus, karena nama-Nya sudah terkenal di mana-mana. Pada 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 dirinya Yesus.* Karena itulah Yesus 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.”

16WaktuHerodesmendengar hal itu, dia berkata, “Dia pasti Yohanes Pem-
baptis! Dulu lehernya sudah dipotong oleh tentara saya atas perintahku.
Tetapi sekarang dia sudah hidup kembali!”

Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh✡
17-18 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah merampas Herodiana,†

istri adiknya sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur dia

† 6:11 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah, “kebaskan 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 dilakukan karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang bukan Yahudi
dan tanahmereka adalah najis. Yesus menyuruhmurid-murid-Nya untukmelakukan hal yang sama
juga kepada orang Yahudi yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya sudah
menunjukkan bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras kepala seperti itu najis. Itu juga
menjadi tanda bahwa mereka akan dihukum oleh Allah kalau mereka 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 bukanmemijat orang. Danyangdipakai adalahminyak zaitun—
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
§ 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 untuk
membantu pembaca sekarang mengerti ayat 14-16. * 6:14 menyebut dirinya Yesus Tidak lama
sesudah Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang yang membuat
banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus berpikir
bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan menyebut dirinya dengan nama
baru. Pada zaman Yesus, ada banyak orang lain yang juga bernama Yesus. Nama Yesus dalambahasa
Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti “Yahweh
Penyelamatku.” ✡ 6:16 Mat. 14:3-12 † 6:17-18 Herodiana Nama ini sering ditulis dalam
penerjemahan bahasa Indonesia sebagai “Herodias.” Pengejaan Herodiana dipilih supaya nyata
bahwa ini nama perempuan.
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berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin den-
gan istri adikmu itu.”‡ Karena itu Herodes menyuruh tentaranya untuk
menangkapYohanesdanmemasukkandiakedalampenjaradalamkeadaan
terikat dengan rantai besi. 19Karena alasan itu juga, Herodianamenyimpan
dendam terhadap Yohanes Pembaptis, dan berusaha mengatur rencana
untukmembunuhdia. TetapiHerodiana tidak bisamelakukan itu, 20karena
Raja Herodes tidak memberi izin karena dia takut kepada Yohanes Pem-
baptis. 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 orang-orang penting yang ada di Galilea. 22Dalam pesta itu
anak perempuan dari Herodiana menari di hadapan Herodes dan semua
tamunya. Mereka semua sangat senang melihat dia menari. Jadi Herodes
langsung berjanji kepada dia, “Kamu bolehminta apa saja yang kamumau,
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, “Kamuminta kepala Yohanes Pembaptis.”
25 Langsung anak perempuan itu kembali dengan cepat kepada Raja

Herodes dan berkata, “Akuhanyameminta— sekarang juga, kepala Yohanes
Pembaptis ditaruh di atas piring besar dan dibawa kemari!”

26Waktu Herodes mendengar permintaan itu dia sangat menyesal, tetapi
dia tidak bisa menolak permintaan perempuan itu, karena dia sudah
bersumpah di hadapan semua tamunya. 27 Jadi Herodes langsung menyu-
ruh seorang tentara pergi untukmemotong danmembawa kepala Yohanes.
Tentara yang disuruh itu adalah orang yang selalu ditugaskan untuk mem-
bunuh orang yang dihukummati. Jadi dia pergi ke penjara dan memotong
leher Yohanes Pembaptis, 28danmembawa kepalanya di atas sebuah piring
besar, lalu diberikan kepada perempuan itu. Dan perempuan itu punmem-
berikannya kepada ibunya. 29Waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis
mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara untukmengambilmayatnya
dan dikuburkan.

Yesusmemberi makan kepada lima ribu orang lebih✡
30 Waktu murid-murid yang diutus Yesus itu kembali dan berkumpul

bersamaDia,merekamenceritakan semuayang sudahmereka lakukandan
ajarkan. 31 Tetapi waktu itu orang-orang terus berdatangan ke tempat itu.
Olehkarena ituYesusdanmurid-murid-Nya tidakmempunyaiwaktu sedikit
pun untuk istirahat— biarpun hanya sebentar saja untukmakan. Jadi Yesus
berkata kepada mereka, “Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya
kita bisa beristirahat di sana.”
‡ 6:17-18 HukumTaurat… istri adikmu ituAllahmelarang seorang laki-laki kawinatauberhubungan
seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itu sudah mati dan tidak
mempunyai anak. Kemudian saudaranyabolehmengawini janda ituuntukmendapatkanketurunan,
dan anak yang lahir dalam perkawinanmereka itu dianggap anak dari saudaranya yang sudahmati
itu (Ul. 25:5-6; Mrk. 12:18-27). ✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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32 Maka mereka pergi naik perahu ke tempat yang sunyi. 33 Tetapi
ada banyak orang yang melihat Yesus dan murid-murid-Nya naik perahu.
Dan tanpa diberitahukan, orang-orang itu sudah menebak ke mana tujuan
mereka. Jadi orang-orang itu berjalan kakimengikuti mereka. Orang-orang
lain dari kota-kota di daerah itu yang mendengar, juga lari ikut bersama
mereka. Jadi orang-orang sampai lebih dulu di tempat itu dari pada Yesus
dan murid-murid-Nya. 34 Waktu Yesus turun dari perahu, Dia melihat
banyak sekali orang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan
kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala.
Lalu Dia mulai mengajar banyak hal kepadamereka.

35Ketika 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.”

37Tetapi Yesus berkata kepadamurid-murid-Nya, “Kalian saja yangmem-
beri makan kepadamereka!”
Tetapi kedua belas murid membalas, “Tidak mungkin kami membeli

makanan untuk orang sebanyak ini! Kalau kami bekerja satu bulan
mungkin kami bisa mendapat uang yang cukup,§ lalu membeli makanan
untuk mereka.” 38 Lalu Yesus bertanya, “Berapa roti yang kalian punya?
Coba pergi lihat.”
Sesudahmelihat, merekamenjawab “Ada lima roti dan dua ikan.”
39 Kemudian Yesus menyuruh 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.

41 Lalu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu, memandang ke
langit dan mengucap syukur kepada Allah untuk makanan itu. Kemudian
Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia
berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-ulang sambil mereka
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 42 Sesudah orang banyak itu makan
sampai kenyang, 43 maka 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✡
45Sesudah itu Yesus langsungmenyuruhmurid-murid-Nya naik ke dalam

perahu mendahului Dia ke kampung Betsaida, di seberang danau, semen-
tara itu Dia menyuruh orang banyak itu pulang. 46 Sesudah itu, Yesus pergi
seorang diri ke bukit untuk berdoa.

47Ketika 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 mendayung perahu karena melawan
anginkencang. Laluwaktumasihpagi-pagi buta, Dia datangkepadamereka
dengan berjalan di atas air, dan Dia seperti sengaja mau melewati mereka.
49-50Waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka merasa takut
dan berteriak, karenamereka sangka Dia adalah hantu.

§ 6:37 bekerja satu bulan … uang yang cukupmenerjemahkan “200 dinar.” Dinar adalahmata uang
Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja 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. ✡ 6:44 Mat. 14:22-32; Yoh. 6:15-21
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Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Kuatkanlah hatimu! Ini Aku. Jan-
gan takut.” 51 Ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, maka angin pun
langsung berhenti. Dan mereka sangat heran. 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.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di Genesaret
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 untukmenyampaikan bahwa Yesus sudah kembali. Lalumereka
membawa orang-orang sakit di atas kasur ke tempat di mana saja mereka
mendengar 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. 2Mereka memper-
hatikanbeberapamuridYesus sedangmakan tanpamengikuti adatYahudi—
yaitu mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan sesuai dengan
aturan dari nenekmoyangmereka.* Karena itu menurut pendapat mereka
murid-muridYesus sudahmenjadinajisdihadapanAllah. 3Karenamemang
semua orang Yahudi mengikuti aturan-aturan nenek moyang, sedangkan
orang-orang dari golongan Farisi sangat kuat berpegang kepada semua
peraturan itu. Mereka tidak boleh makan sebelum membasuh tangannya
sesuai dengan aturan itu. 4 Dan kalau pulang dari pasar, mereka harus
mandidengancarakhusus sebelummerekamakan. Banyak jugaaturan lain
dari nenek moyang mereka, dan semua aturan itu mereka lakukan, seperti
caramencuci gelas, cerek, dan alat-alat dapur lainnya.†

✡ 7: Mat. 15:1-9 * 7:2 tidak membasuh … Kedua kata yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini
berarti ‘tangan biasa’ dan ‘membasuh’. Kata ‘tangan biasa’ berarti tangan yang belum dikuduskan
lagi sesudah dipakai untuk pekerjaan sehari-hari. Menurut adat Yahudi, ‘tangan biasa’ 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 tangan murid-murid Yesus kotor atau perlu
dicuci dengan sabun, dan bukan karena mereka melanggar Hukum Taurat. † 7:4 Perbedaan
salinan Sesudah Markus menulis buku ini, ada banyak orang lain yang menulis salinannya untuk
memperbanyak 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 diterjemahkan ‘cuci’ di sini
sama dengan kata ‘membaptis’. Menurut adat pembersihan agama Yahudi, barang-barang besar
juga dapat dibersihkan dengan ‘membaptis’. Walaupun pada awalnya kata ini berarti ‘rendam’, pada
perkembangannya kata ini juga dipakai dengan arti ‘siram’ atau ‘mengadakan pembersihan secara
agama’.
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5 Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus,
“Kenapa murid-muridmu‡ tidak mengikuti aturan nenek moyang kita?—
karenamerekamakan tanpamembasuh tangan lebih dahulu.”

6TetapiYesusmenjawab, “BenarlahapayangNabiYesayakatakan tentang
kalian yang hanya berpura-pura sebagai orang baik waktu dia menulis:
‘Bangsa ini menghormati Aku dengan kata-kata saja,

bukan dengan hati mereka. 7Percuma saja merekamenyembah Aku,
karena mereka mengajar orang untuk mengikuti peraturan-peraturan
yang dibuat olehmanusia saja,

dan bukan peraturan-peraturan-Ku.’ ”✡
8 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalian sudah meninggalkan perintah-perintah
Allah hanya demi untukmengikuti 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 hanya mengikuti aturan-aturan yang dia-
jarkan oleh nenek moyang kalian. 10 Sebagai contoh, dalam Hukum Taurat
tertulis ‘Hormatilah ibu dan bapakmu. Dan kalau ada orang yangmenghina
ibu atau bapaknya, dia harus dihukummati.’✡ 11Tetapi kalianmengajarkan
bahwa kita tidak perlu taat kepada ibu dan bapak kita dalam hal ini: Kalau
seseorangberkata kepada orang tuanya, ‘Apayang seharusnya sayaberikan
kepada Ibu dan Bapak, tidak bisa saya berikan lagi, karena saya sudah
berjanji untuk memberikannya kepada Allah.’ 12 Dengan begitu kalian
mengajarkanorang lainuntuk tidak lagimenolongorang tuamereka. 13 Jadi
dengan tetap mengikuti peraturan yang diajarkan oleh nenek moyang kita,
kalian tidak lagi mengikuti Sepuluh Hukum yang berasal dari Allah. Dan
masih ada banyak lagi hal yang seperti itu yang kalian lakukan.”

Hal-hal yangmembuat kalianmenjadi najis di mata Allah✡
14LaluYesusmemanggil orangbanyak itu lagi danberkata, “Kalian semua

dengarkanlah Aku dan usahakanlah supaya kalian mengerti. 15-16 Apa
saja yang masuk ke dalam tubuh kalian masing-masing tidak membuatmu
menjadi najis di hadapan Allah. Sebaliknya apa yang keluar dari dalam
dirimu itulah yangmenentukan kamu najis atau tidak di hadapan Allah!”§

17Waktu Yesus meninggalkan orang banyak itu danmasuk ke dalam satu
rumah, murid-murid-Nya bertanya kepada Dia tentang arti dari perkataan
itu. 18 Lalu Yesus berkata, “Kenapa kalian sampai begitu sulit mengerti
juga?!— waktu Aku berkata, ‘Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kalian
masing-masing melalui mulutmu tidak menjadikan kamu kotor dan najis
di hadapan Allah.’ 19 Karena makanan tidak masuk ke dalam hati dan
pikiranmu, tetapi masuk ke dalam perut, lalu keluar melalui pembuangan
air besar.” (Dengan berkata begitu, Yesus bermaksud bahwa jenis makanan
apapun itu tidakbisamenjadikanmanusiakotordannajis dihadapanAllah.
Semua jenis makanan halal.) 20 “Tetapi yang membuat kamu menjadi najis
atau tidak di hadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu!
21-22 Karena dari dirimulah— yaitu dari hati dan pikiranmu, berasal segala
macam keinginan ini:
mencuri, membunuh,
‡ 7:5 -muDiayat ini, kata ganti untuknamaYesusmemakaihurufkecil, karenayangberbicarabukan
orang yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 7:7 Yes. 29:13 ✡ 7:10 Kel. 20:12; 21:17; Ul.
5:16 ✡ 7:13 Mat. 15:10-20 § 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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melakukan hubungan seks sebelum nikah, berzina,
atau suka perbuatan hawa nafsu yang lain.
Juga iri hati, rakus,
suka berbuat jahat, sukamenipu orang,
sukamenghina orang lain, sombong,
dan keras kepala.*
23Semua hal yang jahat itu datangnya dari dalam hati dan pikiranmanusia,
dan itulah yang menentukan kalau kamu menjadi najis atau tidak di hada-
pan Allah.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan orang Yahudi✡
24 Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke daerah Tirus. Di situ

Yesus masuk ke satu rumah dan Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa Dia
beradadi situ. Tetapi karenaDia sudahdikenaldimana-mana,Dia tidakbisa
menyembunyikan diri. 25Di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya
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. Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan
itu dari anaknya.

27Tetapi Yesus berkata kepadanya, “KamubukanorangYahudi. Jadi kalau
Aku menolongmu, 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 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.” 30 Lalu ibu itu pulang dan
melihat anaknya berbaring dengan tenang di tempat tidurnya, karena roh
jahat itu sudah keluar dari dia.

Yesusmenyembuhkan 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 seseorang kepada Yesus. Orang itu tuli dan sulit berbicara.
Mereka memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangan-Nya ke atas
orang itu supaya dia sembuh.

33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari orang banyak, se-
hinggamereka hanya berdua saja. Pertama-tama Yesusmemasukkan 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 lidah orang yang tuli dan sulit berbicara
itu. 34 Lalu Yesus melihat ke langit, dan Dia bernapas panjang seperti
mau mempersiapkan diri untuk mengerjakan sesuatu yang berat,† lalu
Dia berkata ke telinga orang itu, “Efata.” Dalam bahasa Ibrani artinya

* 7:21-22 daftar dosa Supaya lebih enak dibaca, urutan dosa-dosa ini diubah. ✡ 7:23 Mat.
15:21-28 † 7:34 bernapas panjang … menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti
‘keluarkan napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas seperti itu, Yesus
menunjukkan bahwa Dia sedang tersinggung atau menghadapi sesuatu yang berat (Mrk 8:12), atau
mungkinmaksudnya di ayat ini adalah bahwa Dia sedangmembuat sesuatu yang sangat ajaib.



Markus 7:35 299 Markus 8:12

“Terbukalah.” 35Saat itu juga telingaorang itubisamendengar, dan lidahnya
langsungmenjadi baik dan dia bisa berbicara dengan jelas.

36 Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kesembuhan itu
kepada siapa pun. Tetapi semakin dilarang-Nya, semakin bertambah se-
mangat 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 menyem-
buhkan orang tuli dan bisu!”

8
Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡

1 Pada hari yang lain, banyak orang datang kembali dan berkumpul
bersama Yesus. Mereka tidak mempunyai makanan, jadi Yesus memanggil
murid-murid-Nya dan berkata, 2 “Aku merasa kasihan sekali kepada orang
banyak ini, karena sudah tiga harimereka tinggal dengan-Ku. Dan sekarang
mereka tidak punya makanan lagi. 3Kalau Aku menyuruh mereka pulang
dalam keadaan lapar, mereka bisa pingsan di jalan, karena ada yang datang
dari jauh.”

4 Tetapi murid-murid-Nya menjawab, “Wah! Kenapa Bapak berkata
begitu?! Tidakmungkin kitamemberikanmakanankepada orang sebanyak
ini di padang gurun yang seperti ini!”

5 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Ada berapa roti yang kalian
punya?”
Jawabmereka, “Tujuh saja.”
6Yesusmenyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dia mengambil ketu-

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

Kelompok Farisi menyuruh Yesus untukmelakukan keajaiban✡
11Lalu orang-orang Farisi datang danmulai berdebat dengan Yesus. Sebe-

narnya mereka sedang mencari alasan untuk menyalahkan Dia. Karena
itumerekamenyuruh Diamelakukan keajaiban sebagai tanda bukti bahwa
Allah yang sudahmengutus Dia.

12 Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa tersinggung* dalam hati-
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!”

✡ 8: Mat. 15:32-39 ✡ 8:10 Mat. 16:1-4 * 8:12 tersinggung menerjemahkan satu kata yang
berarti ‘keluarkan napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas semacam
itu, YesusmenunjukkanbahwaDia sedang tersinggungataumenghadapi sesuatuyangberat. † 8:12
orang-orang keras kepala … menerjemahkan ‘angkatan ini’ atau ‘orang-orang zaman ini’. Kata ini
menunjukkan bahwa Yesus tersinggung karena mereka sudah menyaksikan banyak keajaiban yang
lain tetapi tetap tidak percaya kepada-Nya.
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13 Sesudah berkata begitu, Yesus meninggalkan mereka dan naik perahu
bersamamurid-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 memberi-
tahu mereka, “Hati-hati, jangan sampai kalian terkena ragi‡ dari kelompok
Farisi dan teman-teman Raja Herodes.”

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 yang mereka bicarakan. Lalu Dia
berkata kepadamereka, “Kenapa kalian sampai bicara tentang kekurangan
roti! Seharusnya kalian sudah bisa mengerti! Kalian ini terlalu keras
kepala!§ 18 Kalian punya mata 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 untukmemberikannya kepada lima ribu orang,
ada berapa keranjang penuh sisa roti yang kalian kumpulkan?”
Lalumerekamenjawab, “Dua belas.”
20 “Dan waktu Aku menyobek-nyobek tujuh roti untuk memberinya

kepada empat ribu orang, ada berapa keranjang besar sisa roti yang kalian
kumpulkan?”
Danmerekamenjawab “Tujuh keranjang penuh.”
21 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian masih belum

mengerti?”*

Yesusmembuat si buta di Betsaida bisamelihat
22Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sampai ke kampung Betsaida, ada

beberapa orang yang menuntun si buta kepada Yesus. Lalu mereka memo-
hon dengan sangat kepada Yesus supaya Diamenjamah si buta itu sehingga
dia bisa melihat. 23Lalu Yesus memegang tangan si buta itu dan menuntun
dia keluar dari kampung. Sesudah itu Yesus mengoleskan ludah-Nya pada
kelopak mata orang itu lalu menaruh tangan-Nya di atas matanya dan
bertanya, “Apakah kamu sudah bisa melihat sesuatu sekarang?”

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

25 Lalu Yesus meletakkan tangan-Nya lagi pada kelopak mata orang itu,
danwaktu si butaberusahauntukmelihat, dia sudahbisamelihatdengan je-
las. 26Lalu Yesusmenyuruh dia pulang ke rumahnya, tetapi Yesusmelarang
dia untukmelewati kampung itu.

Petrus berkata bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡

✡ 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 dan menular kepada orang lain. Lihat 1 Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9.
§ 8:17 Seharusnya … Dua pertanyaan retoris diterjemahkan sebagai pernyataan. Secara harfiah,
“Apakahkalianbelumtahuataumengerti? Apakahhati kalian sudahmenjadikeras?” * 8:21 belum
mengerti Maksud Yesus di ayat ini dijelaskan oleh Matius. Lihat Mat. 16:12. ✡ 8:26 Mat. 16:13-20;
Luk. 9:18-21; Yoh. 6:66-71
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27Sesudah itu Yesus danmurid-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?”†

28 Mereka menjawab, “Ada yang mengatakan bahwa Engkau sebagai
pengganti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Engkau
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.”
30Dengan keras Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada

siapa pun tentang jabatan-Nya itu.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita 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-imamkepala, dan ahli-ahli
Taurat. Dan Dia juga memberitahukan, “Sesudah Aku dibunuh, Aku akan
hidup kembali dari kematian pada hari yang ketiga.” 32Diamengajarkan 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!”

33 Tetapi Yesus berbalik dan memandang murid-murid-Nya, lalu mene-
gur Petrus, “Pergilah dari hadapan-Ku, hei Iblis! Karena apa yang kamu
pikirkan 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 orang
yangmaumengikut Aku, dia harusmeninggalkan 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
sehingga semua harta dunia ini menjadi milikmu lalu langsung mati tanpa
mempunyai hidup yang selama-lamanya? 37Sesudahmati, kamumau tukar
harta apa dengan Allah lagi?— supaya kamu diperbolehkan hidup kembali.
Tidak mungkin— bukan?! 38Manusia zaman sekarang sudah semakin jahat
dan tidak setia kepada Allah. Jadi waktu kalian hidup di antara mereka,
janganmalu untukmengaku, ‘Saya pengikut Yesus dan ajaran-Nya.’ Karena
siapa yang malu mengakui Aku, Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai
† 8:27 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Maksud pertanyaan ini bukan
untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena tentu jawaban mereka adalah, “Semua orang tahu
nama-MuYesus.” BandingkanMrk. 6:14-16. ‡ 8:29 Kristus Lihat catatan diMrk. 1:1. ✡ 8:30 Mat.
16:21-28; Luk. 9:22-27 ✡ 8:33 Mat. 10:37-39; Luk. 14:25-33 § 8:34 tinggalkan kepentingannya
sendiri Secaraharfiah, “menyangkal dirinya.” MaksudperkataanYesus ini dijelaskandiMat. 10:37-39
dan Luk. 25-33. * 8:34 sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk
dirinya sendiri.”
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pengikut-Ku waktu Aku datang sebagai Anak Manusia dalam kemuliaan
Bapa-Ku dan bersama dengan paramalaikat surgawi.”

9
1 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku katakan ini benar:

Beberapa orang dari antara kalian yang ada di sini tidak akanmati sebelum
melihat saatnya Allah mulai mendirikan kerajaan-Nya dengan kuasa di
dunia ini.”*

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

naik ke gunung yang tinggi untukmenyendiri. Lalumereka bertigamelihat
tubuh dan pakaian Yesus berubah. 3 Pakaian-Nya menjadi putih sekali dan
berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat kain
seputih itu. 4 Tiba-tiba ketiga murid itu melihat Nabi Elia dan Musa sedang
bercakap-cakap dengan Yesus.

5Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah sekali kita berada
di sini! Kami akan membuat 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 keduamurid
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. DengarkanlahDiabaik-baik.” 8Tiba-tibamereka tidakmelihat orang
lain lagi bersamamereka— kecuali Yesus sendiri.

9 Sementara mereka sedang turun dari gunung itu, Yesus melarang
mereka, “Jangan menceritakan apa yang sudah kalian lihat di atas gunung
ini, sampai Anak Manusia— yaitu Aku, hidup kembali dari kematian.”
10Merekamenaati apa yang Yesus perintahkan itu, tetapi kemudianmereka
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 bahwaNabi Elia harus datang lebih dulu sebelumRaja Penye-
lamat tiba?”†

12 Jawab Yesus, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu untukmemper-
siapkan semua hal sebelumAnakManusia datang. Tetapi FirmanAllah juga
menuliskan, ‘AnakManusia sudah ditetapkan untuk banyakmenderita dan
dihinaorang.’ 13TetapiAkuberkatakepadakalianbahwaElia sudahdatang‡
mendahuluiAku, tetapiorangsudahbanyakberbuat jahatkepadadia sesuai
dengan kemauan mereka. Hal itu juga sesuai dengan yang tertulis tentang
dia di dalam Firman Allah.”

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡

* 9:1 Ayat 1 Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan
Allah sudahmengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan
pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga (Mrk. 9:2-13).
Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi 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 itu
menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru sudahmulai dengan nyata di dunia ini. ✡ 9:1
Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36 † 9:11 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1; 4:5-6.
‡ 9:13 Elia sudah datang Mat. 17:13 menjelaskan, “Kemudian barulah murid-murid itu mengerti
bahwaDia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yangmenggantikanNabi Elia.” Lihat jugaMrk. 1:6.
✡ 9:13 Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43
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14Waktu Yesus dan ketigamurid-Nya itu kembali, merekamelihat banyak
orang sedang mengelilingi murid-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.

16Lalu 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 itu menyerang dia, roh itu membanting-banting dia, busa keluar
darimulutnya, diamengertak-ngertakkan giginya, dan badannya jadi kaku.
Saya sudah minta murid-murid Bapak untuk mengusir roh itu, tetapi
mereka tidak bisa.”

19 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Keterlaluan! 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 kemari!”

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

21Yesus bertanya kepada bapak anak itu, “Sudah berapa lamadia begini?”
Lalu bapak itu menjawab, “Sejak dia masih kecil. 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 sesuatu?! Apa saja bisa— asal kamu percaya kepada-Ku!”

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

25 Waktu Yesus melihat bahwa orang-orang cepat sekali bertambah
banyak lagi, Dia menyuruh roh jahat itu, “Hei, roh yang membuat anak ini
bisu dan tuli, Aku perintahkan kamu: Keluar dari dia dan jangan masuk
lagi!”

26Roh jahat itu berteriak, danmengguncang-guncangkananak itu dengan
keras, lalu keluar. Anak itu kelihatan seperti mati, jadi orang banyak yang
menyaksikannya berkata, “Dia sudah mati.” 27 Tetapi Yesus memegang
tangan anak itu danmembantunya berdiri.

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

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

Yesusmemberitahukanmurid-murid-Nya bahwaDia akanmati dibunuh✡
30 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi dari tempat itu melalui daerah

Galilea ke kotaKapernaum. Yesus tidakmauorang lainmengetahui dimana
mereka berada, 31 karena Dia sedang mengajar murid-murid-Nya seperti
ini, “Anak Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan ke dalam tangan orang-
orang jahat dan akan mati dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga sesudah
Aku mati, Aku akan hidup kembali.” 32Waktu itu murid-murid-Nya tidak
mengerti apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka segan menanyakan hal itu
kepada-Nya.
✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45
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Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
33LaluYesus danmurid-murid-Nya sampai di Kapernaum. Waktumereka

sedang berada di dalam rumah, Yesus bertanya, “Soal apa yang kalian
bicarakan dalam perjalanan tadi?” 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 untukmelayani semua orang.”

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

38 Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, “Guru, kami melihat seseorang
yangmengusir setan-setandenganmemakainama-Mu. Lalukamimelarang
dia, karena dia bukan termasuk kelompok kita.”

39Tetapi Yesus berkata, “Jangan larang dia. Karena orang yang membuat
keajaiban dengan 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 benar: Kalau ada
orang yang memberikan segelas air minum saja kepada salah satu dari
kalian dengan alasan bahwa yang dilayani adalah pengikut Kristus, orang
itu pasti akanmenerima upahnya dari Allah karena perbuatannya itu.”

42LaluYesusberkata lagi, “Kalauadaorangyangmembuatanakkecil yang
percaya kepada-Ku terpengaruh berbuat dosa, orang itu akan mendapat
hukuman yang berat sekali dari Allah. Sebelum dia melakukan 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 dan buang saja tanganmu itu! Jangan sampai tan-
ganmu itu membuat kamu gagal menerima hidup yang selama-lamanya di
surga. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu tangan saja daripada
tanganmu lengkap tetapi masuk ke dalam neraka— di mana apinya tidak
akan pernah padam.† 45-46 Begitu juga kalau salah satu kakimu yang
menyebabkan kamu berbuat dosa. Potong saja kakimu itu! Jangan sampai
kakimu itu membuat kamu gagal menerima hidup yang selama-lamanya
di surga. Lebih baik kamu masuk surga dengan kaki timpang daripada
kakimu lengkap tetapi dibuang ke dalamneraka. 47Dankalaumatamuyang
sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih
baik kamumasuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata saja daripada
matamu lengkap tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. 48Seperti tertulis
✡ 9:32 Mat. 18:1-9; Luk. 9:46-50; 17:1-2 § 9:37 menerima dan melayani Secara harfiah,
“menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalah untuk terima tamu yang belum
dikenal di rumah. * 9:42 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan keledai.” Maksudnyabatu besar
yang diputar dengan tenaga keledai untukmenggiling biji terigu untukmengolah tepung. † 9:43-44
Perbedaan salinan Ada beberapa salinan pada zaman dulu yang mengulangi ayat 48 di sini dan di
bawah ayat 45. Lama-kelamaan kedua tambahan itu terhitung sebagai ayat 44 dan 46.
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dalam Firman TUHAN, ‘Di dalam neraka, ulat-ulat yang memakanmanusia
tidak akan pernahmati, dan api di situ tidak akan pernah padam.’

49 “Sebenarnya semua manusia akan diuji dengan 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 kalian berguna dan hidup
damai 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 biasanya, Yesus mengajar mereka.
2 Waktu itu beberapa orang Farisi datang kepada-Nya dengan maksud
menguji Yesus. Merekabertanya kepada-Nya, “Apakah seorang suami boleh
menceraikan istrinya?” 3Lalu 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.”✡ 5Maka Yesus berkata kepada mereka,
“Musa menulis perintah seperti itu kepadamu karena hatimu keras dan
tidak tahumenyayangi istri. 6TetapikehendakAllahyangsebenarnyasudah
nyata waktu Allahmenciptakan dunia ini,
‘Dia hanyamenjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan.’✡
7 ‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu

meninggalkan ibu-bapaknya dan dipersatukan dengan seorang calon
istrinya— 8 sehinggamereka berduamenjadi satu.’✡

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

10Waktu Yesus danmurid-murid-Nya berada di rumah, mereka bertanya
lagi kepada-Nya tentang perceraian itu. 11 Yesus berkata kepada mereka,
“Ketika seorang suami menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan
perempuan lain, dia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya yang per-
tama. 12 Begitu juga, kalau seorang istri menceraikan suaminya dan
menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia juga hidup dalam perzinaan
terhadap suaminya yang pertama.”

Orangyangpercaya seperti anak-anakakanmenjadiwargakerajaanAllah
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.
14 Tetapi 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 men-
jadi warga kerajaan Allah. 15Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu harus
dengan rendah hati menerima kewargaan dalam kerajaan Allah seperti
seorang anakmenerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak, kamu tidak
akan masuk ke dalamnya.” 16 Sesudah berkata seperti itu, Yesus memeluk
‡ 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 ✡ 10:4 Ul. 24:1 ✡ 10:6 Kej.
1:27; 5:2 ✡ 10:8 Kej. 2:24
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anak-anak itu dan meletakkan tangan-Nya pada mereka dan memberkati
mereka.

Orang kaya sangat sulit menjadi warga kerajaan Allah✡
17Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu, seseorang berlari-lari untuk

bertemu dengan Dia. Lalu orang itu sujud di hadapan-Nya dan bertanya,
“Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup
yang selama-lamanya?”

18Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamumengatakan
Aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 19 Tentu kamu
sudah tahu perintah ini:
‘Janganmembunuh, jangan berzina,
janganmencuri, janganmemberi kesaksian palsu,
janganmenipu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

20 Jawab orang itu kepada-Nya, “Guru, saya sudah mematuhi semua itu
sejakmasamuda.”

21 Yesus memandang dia dan merasa kasihan kepadanya dan berkata,
“Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Pergilah, juallah semua
milikmu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Den-
gan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah
kepada-Ku dan ikutlah Aku.”

22Orang itu sangat kecewamendengar apa yang dikatakan Yesus, lalu dia
meninggalkan tempat 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 unta masuk melewati lubang jarum*
daripada orang kayamenjadi warga kerajaan Allah.”

26Mendengar 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 tidak mungkin
bagi manusia, mungkin bagi Allah! Karena Allah bisa melakukan apa saja.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 JawabYesus, “YangKu-katakan kepada kalianmasing-masing ini benar:
Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang
tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya karena mengikut Aku atau karena
memberitakan Kabar Baik, 30 maka 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 mempunyai kedudukan tinggi sekarang ini,
di kemudian hari akan mendapat kedudukan yang rendah. Dan orang-
orang yang sekarang mempunyai kedudukan rendah, di kemudian hari
akanmempunyai kedudukan yang tinggi.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya
✡ 10:16 Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30 ✡ 10:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20 * 10:25 lubang jarum
Lihat catatan di Mat. 19:24.
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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 kembali kedua belas murid-Nya
secara tersendiri dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada diri-
Nya. 33 “Dengarkanlah baik-baik! Kita sedang menuju Yerusalem. Di sana
Anak Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati pada-Ku.
Kemudian mereka akan menyerahkan Aku kepada para pembesar yang
bukan orang Yahudi. 34 Orang 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-anak Zebedeus, datang

kepada Yesus dan berkata, “Guru, kami minta supaya Engkau melakukan
sesuatu untuk kami.”

36 Lalu Yesus bertanya, “Apa yang kalian kehendaki untuk Aku perbuat
bagimu?”

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

38 Tetapi jawab Yesus, “Kalian tidak mengerti apa yang kalian minta.
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.”
LalukataYesus, “Memangkalianakanmenderitadanmemikul kesusahan

besar samaseperti yangakanAkualami. 40TetapiAku tidakmempunyaihak
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
Yesusmemanggil semuamurid-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.
44Dan siapa saja dari kalian yangmaumenjadi orang nomor satu, dia harus
menjadi budak kalian. 45Kalian 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 tiba di Yeriko. Dan

waktu mereka meninggalkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta
bernamaBartimeus—anakTimeus, yang selalududukdipinggir jalanuntuk
† 10:38 penderitaan … kesusahan Secara harfiah, “Apakah kalian sanggupminum cawan yang akan
Ku-minum, ataudibaptis denganbaptisanyangakandiberikankepada-Ku?” ✡ 10:45 Mat. 20:29-34;
Luk. 18:35-43
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mengemis. 47Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat.
Lalu dia berseru, katanya, “Yesus, Keturunan Daud,‡ kasihanilah saya.”

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

49Yesus berhenti dan berkata, “Bawa dia kemari.” Lalu mereka memang-
gil orangbuta itudanberkatakepadanya, “Bersukacitalah. Berdirilah. Yesus
memanggilmu.”

50 Segera orang buta itu berdiri dan melepaskan jubahnya dan datang
kepada Yesus.

51Yesusbertanyakepadanya, “ApayangkamumauAkuperbuat bagimu?”
Jawab orang buta itu, “Guru, tolonglah supaya saya bisamelihat 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
kalianmasuk, kalian akanmelihat seekor keledaimuda yang belumpernah
ditunggangi sedang terikat di dekat suatu rumah. Lepaskan ikatannya
dan bawalah kemari. 3 Dan kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa kalian
mengambil keledai itu,’ kalian jawab, ‘Tuhan membutuhkannya. Dia akan
segeramengembalikannya.’ ”

4 Lalu kedua murid itu pun pergi dan menemukan keledai muda itu
sedang terikat di jalan di dekat pintu sebuah rumah. Mereka melepaskan
talinya. 5 Ada beberapa orang yang sedang berdiri di situ bertanya, “Ke-
napa kalian lepaskan keledai itu?” 6 Lalu mereka menjawab seperti yang
dikatakan Yesus itu, kemudian orang-orang itu membiarkan mereka mem-
bawa keledai itu. 7 Keledai itu pun dibawa kepada Yesus, lalu mereka
mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka. Yesus pun
naik dan duduk di situ. 8Orang banyak yang sudah berkumpul membuka
jubah-jubah mereka dan menggelarkannya di jalan yang akan dilewati
Yesus. Ada juga yang mengalasi jalan itu dengan ranting-ranting berdaun
yang mereka potong dari sekitar jalan itu. 9 Orang-orang yang berjalan di
depan dan di belakang Yesus semuanya bersorak-sorai,
“Hosana! TerpujilahTUHAN!*BiarlahTUHANmemberkati raja kita ini yang

datangmewakili TUHAN!
‡ 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 Penyelamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat
nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akanmenyembuhkan 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. ✡ 11: Mat.
21:1-11; Luk. 19:28-40; Yoh. 12:12-19 * 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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10Biarlah Allahmemberkati keturunan Raja Daud ini, supaya Diamemerin-
tah kita dengan baik. Pujilah Allah YangMahatinggi!”

11 Waktu Yesus sampai di Yerusalem, Dia masuk 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.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
12 Hari berikutnya waktu mereka sedang berjalan kembali dari Betania

ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. 13Dari jauh Dia melihat pohon ara yang
daunnya banyak sekali. Lalu Diamendekati pohon itu untukmelihat kalau-
kalau ada buahnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya daun saja.
Danmemang, saat itu belummusimbuah ara.† 14Lalu Yesus berkata kepada
pohon itu, “Mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada orang yang makan
buahmu.” Danmurid-murid-Nyamendengar Dia berkata seperti itu.

Yesusmengusir orang-orang yangmenjadikanRumahAllah seperti pasar✡
15Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mulai

mengusir orang-orang yang sedang berjualan di situ. Dia membalikkan
meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang.‡ Dan Dia juga men-
jatuhkan bangku-bangku yang dipakai oleh para penjual burung merpati.
16Dia juga melarang orang membawa barang melewati teras Rumah Allah,
karena itu bukan jalan. 17Dan Yesus mengajar mereka seperti ini, “Kalian
tahu betul bahwa dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian bagi
para pencuri!’ ”✡

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

19 Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus dan murid-murid-Nya mening-
galkan kota itu.

Yesusmengajar tentang pohon ara yang dikutuk-Nya✡
20 Besok paginya, waktu Yesus dan murid-murid-Nya berjalan dan lewat

dekat pohon ara itu, mereka melihat pohon itu sudah mati dan kering
sampai ke akar-akarnya. 21Kemudian Petrus teringat akan apa yang terjadi
kemarinnya, lalu dia berkata, “Guru, lihat! Pohon yang Engkau kutuk
kemarin sudah kering.”
✡ 11:11 Mat. 21:18-19 † 11:13 belum musim buah ara Cerita ini pasti mengingatkan pembaca
pertama tentang nubuatan Nabi Yeremia bahwa Allah akan membiarkan Rumah-Nya dibinasakan
oleh orang-orang yang memusuhi-Nya (Yer. 7:8-13). Walaupun sudah dinubuatkan seperti itu,
orang Yahudi pada zaman Yesus masih merasa bahwa mereka aman dan menyangka bahwa negeri
Israel tidak akan diserang oleh orang-orang yang memusuhi mereka kalau persembahan-persem-
bahan 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 ‡ 11:15
penukar uang Pada waktu itu, raja besar di Roma memerintah semua daerah Yahudi dan banyak
provinsi yang lain. Oleh karena itu, uang sehari-hari yang mereka pakai adalah uang Roma. Dan
imam-imamkepala sudahmelarang, “UangnegaraRoma tidakbolehdipersembahkankepadaAllah.”
Jadi orang-orang yang datang ke Rumah Allah harus menukar uang mereka dengan uang yang
diizinkan supaya mereka bisa mempersembahkan uang mereka kepada Allah. Mata uang yang
diizinkan itu adalahmata uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua yang dijual
di dalamRumahAllah. Jadimerekamenjadi kayadari hasil jualandanpenukaranuang itu. ✡ 11:17
Yes. 56:7 ✡ 11:17 Yer. 7:11 ✡ 11:19 Mat. 21:20-22
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22 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Percayalah penuh kepada Allah. 23Apa
yang Aku katakan ini benar: Kalau kalian masing-masing percaya penuh,
kamu juga bisamembuat keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu
bisa meminta kepada Allah, ‘Biarlah gunung ini pindah ke dalam laut.’
Tetapi kamu harus percaya penuh dan tidak ragu bahwa Allah pasti akan
melakukan apa yang kamu minta. 24Karena 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. 25-26Saat kamumeminta sesuatu dalam doa, periksalah
dirimu sendiri kalau kamu sakit hati kepada seseorang. Maafkanlah orang
itu, supayaBapamuyangdi surga jugamengampuni semuakesalahanmu.”§

Yesus ditanya tentang siapa yang memberikan hak kepada-Nya untuk
mengajar danmengubah 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 kamumelakukan itu?”

29LaluYesusberkatakepadamereka, “Aku jugamaumenanyakansesuatu
kepada kalian. Kalau kalian menjawab-Ku, maka Aku juga akan memberi-
tahukan Siapa yang memberikan hak itu kepada-Ku. 30 Coba kalian jawab
pertanyaan-Ku ini: Siapa yangmemberikan hak kepada Yohanes Pembaptis
untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah* yang memberikan, atau dia
bekerja atas kemauannya sendiri?”†

31Lalumereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kitamenjawab ‘Al-
lah 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!”
Makaakhirnyamereka jawab, “Kami tidak tahu.” Merekamenjawab seperti
itukarena takutkepadaorangbanyak, karenasemuaorangyangberkumpul
di situ percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu, 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 selalumenolak utusan-utusan Allah✡

1 Lalu Yesus mulai mengajar pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu
dengan memakai beberapa perumpamaan. Inilah salah satu dari pe-
rumpamaan itu: “Adalah seorang pemilik tanah yang menyuruh hamba-
hambanya membuat kebun anggur yang besar, lengkap dengan pagar di
§ 11:25-26 Ayat 25-26 Ada salinan kuno yang menambah kata-kata ini, “Tetapi kalau kalian tidak
memaafkan orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.” Dalam
bahasa Yunani kata yang diterjemahkan sebagai ‘Maafkanlah’ adalah kata yang juga diterjemahkan
‘mengampuni’. Perbedaan dalam penerjemahan terjadi karena dalam bahasa Indonesia manusia
tidak mungkin mengampuni 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.” † 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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sekelilingnya. Lalumerekamenggali lubang sebagai tempatuntukmemeras
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. 2Waktu tiba musim panen,
dia menyuruh seorang hambanya pergi kepada petani-petani itu untuk
mengambil hasil kebun yang menjadi bagiannya. 3 Tetapi para petani itu
menangkapdanmemukul hambanya itu, lalumerekamenyuruhdia pulang
dengan tangan kosong. 4Lalu pemilik kebun itumenyuruh 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.
6Akhirnya tidak ada lagi yang bisa disuruhnya kecuali anaknya yang satu-
satunyayang sangatdiakasihi. Laludiamenyuruhanaknya itupergi 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 menangkap dan membunuh
dia. Sesudah itu merekamembuangmayatnya 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 danmembunuh
para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-
petani yang lain.” 10Lalu Yesus berkata lagi kepadamereka, “Sampai kapan
kalianmengerti Firman Allah! Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,
Allah sudahmenjadikannya sebagai batu fondasi yang terutama.
11Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi kita.’ ”✡

12 Pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedang mendengarkan perumpa-
maan 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-pemimpinYahudi inginmenjebakYesussupayamelawanpemer-
intahan Roma✡

13 Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi menyuruh beberapa orang dari
kelompokFarisi danbeberapaorang temanRajaHerodesmendatangiYesus.
Merekadatangdengan tujuanuntukmenjebak-Nya—yaitumembujukYesus
supaya Dia berbicara melawan pemerintah dan teman-teman Herodes itu
mendengarnya. 14Mereka berkata, “Bapak Guru, kami tahu Bapak adalah
orang jujur yang benar-benar mengajar sesuai dengan kemauan Allah dan
tidakmempedulikanpendapat orang lain. PakGuru tidakmengubahajaran
Bapak supaya dipuji oleh orang-orang yang punya pangkat. Jadi kami mau
bertanya: Menurut Hukum Taurat, apakah kita boleh membayar pajak
kepada pemerintah Roma atau tidak?”

15Tetapi Yesus mengetahui bahwamereka 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
✡ 12:11 Mzm. 118:22-23 ✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26
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untukmembayar pajak.” 16Lalumerekamemberikannya kepada-Nya. Dan
Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang
tertulis di sini?”
Jawabmereka: “Raja Roma.”
17 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali

kepada raja apa yang wajib raja miliki. 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✡
18Sesudah itu orang-orangdari kelompok Saduki* jugamendatangi Yesus.

(Kelompok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan
hidup kembali.) 19Mereka berkata kepada Yesus, “Guru, Musa menulis per-
aturan untuk kita seperti ini: ‘Kalau ada seorang laki-laki yang meninggal
sebelummempunyai anak,maka saudaranyawajib kawindengan 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. 21Lalu laki-laki kedua mengawini janda
itu, tetapi dia juga mati dengan tidak mempunyai anak. Dan kejadian
yang sama terjadi pada saudaranya yang berikutnya. 22 Hal yang sama
terus terjadi sampai ketujuh bersaudara itu meninggal. Semua mereka
meninggal tanpa mendapat anak melalui janda itu. Dan akhirnya janda itu
juga meninggal. 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.”

24Lalu Yesusmenjawab, “Kalian sangat keliru 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 pernahmenikah.

26 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah kematian, sampai ka-
pan 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.’✡ 27Allah 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
Allahmerekamasih tetap hidup. Jadi kalian sudah keliru sekali!”

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
28Waktu Yesus masih berdebat dengan orang-orang Saduki, seorang ahli

Taurat datang dan mendengar mereka berbicara. Waktu dia melihat Yesus
sudahmenjawabpertanyaanmerekadenganbaik, dia jugabertanyakepada
Yesus, “Menurut pendapatmu, dari semua Hukum Taurat, perintah mana
yang paling penting?”

29Lalu Yesus menjawabmereka, “Yang paling penting adalah:

✡ 12:17 Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40 * 12:18 kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok
Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya
kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 12:19 Ul. 25:5 ✡ 12:26 Kel. 3:6 ✡ 12:27
Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28
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‘Semua orang Israel, dengarkanlah! TUHAN Allahmu 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 kamumengasihi dirimu sendiri.’✡
Tidak ada perintah lain yang lebih penting dari kedua perintah itu.”

32Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, “Betul sekali Guru. Memang
hanya ada satu Allah, 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 peraturan tentang kurban binatang atau barang lain
yang dipersembahkan kepada Allah.”

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

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
35WaktuYesusmasihmengajardiRumahAllah,Diaberkata, “Kenapaahli-

ahli Taurat mengajar seperti ini?— ‘Kristus† akan datang sebagai keturunan
Daud.’ 36 Sedangkan Daud— ketika dikuasai Roh Allah berkata,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan saya,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

dan Aku akan mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan men-
jadikanmereka budak-Mu.” ’✡

37 Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia
‘Tuhan saya.’ Kalau begitu, 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 bolehmencontoh ahli-ahli Taurat✡

38Waktu Yesusmasihmengajar di situ, Dia berkata, “Hati-hatilah! Jangan-
lah kalian mencontoh ahli-ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan
pamer di tempat umum denganmemakai baju yang bagus. Dan waktu ber-
jalan 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. 40Mereka juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan
seperti ini, ‘Saya akanmembantumumengurus harta suamimu yang sudah
meninggal.’ Tetapi sebenarnyamereka hanya pura-puramembantu karena
merekamaumengambil sebagian dari harta itu. Dan untukmenutupi keja-
hatan 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.”

Jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡

✡ 12:31 Ul. 6:5; Im. 19:18 ✡ 12:34 Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44 † 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 ✡ 12:40 Luk.
21:1-4
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41WaktuYesusmasih beradadi teras RumahAllah, Dia dudukmenghadap
peti persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang memasukkan
uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang
yang besar. 42Lalu seorang jandamiskin datang danmemasukkan dua uang
logam yang nilainya paling kecil. 43 Lalu Yesus memanggil murid-murid-
Nya dan berkata, “Apa yang Aku katakan ini benar: Persembahan janda
miskin ini nilainya lebih besar dari persembahan 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
semuamiliknya— yaitu seluruh biaya hidupnya.”

13
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1 Waktu Yesus sedang keluar dari Rumah Allah, salah satu murid-Nya
berkata kepada-Nya, “Guru, lihat! Betapamegahnya RumahAllah 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 yang masih tersusun di atas
batu yang lain.”

3 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Bukit Zaitun. Di situ
Yesus duduk sendirian danmenghadap 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 dis-
esatkan oleh orang lain. 6 Banyak orang akan muncul dan berkata, ‘Aku
inilahKristusyangkaliannanti-nantikan itu,’ sehinggamerekaakanmenye-
satkan banyak orang. 7 Waktu kalian mendengar tentang perang yang
sedangberlangsungatauyangakan terjadi, janganlahkaliankuatir! Karena
itu bukanlah tanda-tanda akhir dunia. Memang hal-hal itu harus terjadi
sesuai dengan rencana Allah. 8 Akan terjadi perang antar suku dan antar
negara. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi dan bencana kelaparan.
Tetapi semua itu hanyalah permulaan saja. Kejadian-kejadian itu dapat
digambarkan seperti ibu hamil yang sudah mulai mengalami sakit seba-
gai tanda mau melahirkan. Dan kemudian rasa sakitnya akan semakin
bertambah-tambah sampai anaknya lahir.

9 “Jagalah diri kalian baik-baik! Karena orang-orang yang memusuhi-Ku
akanmenangkap danmembawa banyak orang dari antara kalian ke sidang
pemimpin agama, dan ada dari antara kalian yang akan dipukuli di dalam
rumah-rumah pertemuanmereka. Danmereka juga akanmembawa 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 kepadamereka. 10Dan Allah sudahmenentukan 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 akan
✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33
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memberitahukan apa yang harus kamu jawab. Sebenarnya pada waktu itu
bukankamuyangbicara, tetapiRohKuduslahyangberbicaramelalui kamu.

12 “Nanti akan ada orang yang menyerahkan saudaranya sendiri kepada
pemimpin agama untuk dibunuh. Juga akan ada bapak yang menyer-
ahkan 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 siapa saja yang terus percaya dan mengikut Aku sampai
akhir, mereka akan diselamatkan.

14“Akumemberikan tanda inikepadakalian: Kalianakanmelihat seorang
raja yang memusuhi-Ku mendirikan ‘sesuatu yang sangat menajiskan di
dalamRumahAllah danmerupakan tanda kebinasaan.’✡ Padawaktu kalian
melihat bencana itu, orang-orangyangadadi Yerusalemdanprovinsi Yudea
harus melarikan diri ke gunung-gunung.”
Saya— Markus, meminta kepada orang yangmembacakan buku ini untuk
orang lain: Tolong jelaskanperkataanYesus tadi kepadapendengar. Yesus
melanjutkanmengajar,*

15 “Pada saat itu, kalau kamu berada di teras rumah,† jangan masuk rumah
lagi untuk mengambil sesuatu! Langsung lari saja! 16 Demikian juga
kalau kamu sedang bekerja di ladang. Jangan pulang mengambil jubahmu.
17Padawaktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu yanghamil danmenyusui.
Mereka akan sangat menderita karenamereka 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 Allah menciptakan dunia ini sampai sekarang. Dan
sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡
20Tetapi olehkarenaAllahmengasihaniumatpilihan-Nyayangmasihhidup
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 memberitahukan 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 untuk
menyesatkan kalian. Mereka itu akan mengakui dirinya sebagai nabi yang
menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yang mengaku, ‘Aku ini
adalah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu.’ Tipuan mereka sangat
licik, sampai orang-orang pilihan Allah juga hampir tersesat. 23 Karena
itu waspadalah! Ingatlah bahwa semua ini sudah Ku-beritahukan kepada
kalian sebelum hal-hal ini terjadi.
✡ 13:14 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 13:14 Penjelasan Markus Secara harfiah Markus menulis tiga
kata yangberarti, “Biarlahpembacamengerti!” Perkataan ini tentu tidakdiucapkanolehYesus, tetapi
adalah komentar pendekdari penulisMarkus, dan sering ditulis dalamkurungdalampenerjemahan.
Perkataan Markus ini bisa ditafsirkan dengan dua cara: 1) Biarlah orang yang membaca mengerti
perkataan Yesus yang penting ini. 2) Tetapi dalam PB kata kerja ‘baca’ tersebut hampir selalu berarti
‘membaca kepada para pendengar’. Dan kalau demikian, kata imperatif ‘biarlah mengerti’ dapat
dimengerti ‘biarlah arti dijelaskan’ (kepada para pendengar). Pada zaman Markus, kebanyakan
orang tidak bisa membaca, dan Markus mengajak orang yang membacakan kepada orang lain
untuk menjelaskan nubuatan Daniel yang dikutip oleh Yesus. † 13:15 di teras rumah Secara
harfiahMarkus menulis ‘di atas rumah’. Di negeri Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar dan
digunakan sebagaimana orang-orang Indonesiamenggunakan teras atau halaman rumah. ✡ 13:19
Dan. 12:1
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Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali✡
24 “Tetapi pada waktu kesusahan besar itu sudah selesai,

‘Matahari akanmenjadi gelap,
dan bulan juga tidak akan bersinar lagi.
25Dan bintang-bintang pun akan jatuh dari 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 dalamawan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. 27Lalu
Aku akan menyuruh para malaikat-Ku untuk mengumpulkan orang-orang
yang sudah dipilih 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-rantingnyamulai kelihatan, kalian tahu bahwamusimpanas sudah
dekat. 29Demikian juga, kalau kalian melihat tanda-tanda itu sudah mulai
terjadi, seharusnya kalian sudah tahu bahwa waktunya untuk Aku datang
kembali sudah dekat. 30 Apa yang Ku-katakan ini benar: Semua tanda itu
akan terjadi sementara orang-orang pada zaman ini masih ada yang hidup.
31Hal-hal ini pasti akan terjadi semua. Masih lebihmungkin langit danbumi
hilang lenyap, daripada ajaran-Ku ini tidak terjadi.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
32 “Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan harinya atau jamnya

Aku akan datang kembali ke dunia ini. Malaikat-malaikat di surga pun tidak
tahu, dan Aku sebagai Anak Allah juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang
tahukapanhal itu akan terjadi. 33 Jadi kalianharusberhati-hati danberjaga-
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 meninggalkan rumah, dia membagikan tugas
kepada setiap hambanya dan menjelaskan tanggung jawab dan tugasnya
masing-masing. Lalu dia berkata kepada penjaga pintu, ‘Jaga baik-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 selalu berjaga-jaga. 36 Jangan sampai Aku
kembali secara tiba-tiba dan tidak menemukan kalian siap siaga, tetapi
sedang tidur! 37 Apa yang Ku-katakan ini bukan hanya untuk kalian yang
sedangmendengarkan tetapiuntuk semuaorang: Teruslahbersiap-siapdan
berjaga-jaga!”

14
Pemimpin-Pemimpin Yahudimencari cara untukmembunuh Yesus

✡ 13:23 Mat. 24:29-31; Luk. 21:25-28 ‡ 13:25 Ayat 24-25 Hal-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.” ✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36
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1 Dua hari sebelum Hari Raya Paskah,* anggota imam-imam kepala dan
ahli-ahli Taurat mulai mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa dike-
tahui olehorangbanyak, supayamerekabisamembunuhDia. 2Lalumereka
berkata, “Kita tidak boleh menangkap Dia selama pesta ini berlangsung!
Nanti orang banyak akanmarah kepada kita dan bisa terjadi keributan.”

Seorang perempuanmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
3 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya pergi 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 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, mereka marah 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
yangbanyak sekali,‡ laluuang itubisakitabagi-bagikankepadaorang-orang
miskin.”

6 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “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. 8 Sebenarnya dengan menuangkan
minyakwangi keatas kepala-Ku, dia sudahmempersiapkan tubuh-Kuuntuk
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 Yesuskepadamereka. 11Waktumerekamendengarhal itu
mereka senang sekali, dan berjanji memberikan sejumlah uang kepadanya.
* 14:1 Paskah Secara harfiah, “Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Istilah ‘Perayaan Roti Tanpa
Ragi’merupakan terjemahandari satu kata dalambahasaYunani—yaitu “Azyma.” Perayaan tersebut
dimulai pada Hari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan hari— sehingga meliputi dua Hari
Sabat. Sebetulnya 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 dalam Mrk. 1:40. ‡ 14:5 uang yang
banyak sekali Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak
asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 300 dinar
hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu tahun. § 14:8 mempersiapkan tubuh-Ku
untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanyamenaruhminyak wangi dan rempah-rempah padamayat
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 menuangkan minyak wangi ke atas kepala Yesus karena dia
mengasihi-Nyadankarenadia inginberterimakasihkepada-Nya, karenaYesus sudahmenghidupkan
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’.
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Lalu Yudas mulai mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada
mereka.

Yesus dengan kedua belasmurid-Nyamakanmakanan Paskah bersama✡
12Hari pertama perayaan Paskah sudah tiba—† yaitu hari di mana semua

domba Paskah dipotong. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya,
“Guru, di mana kita akan makan makanan Paskah?— supaya kami pergi ke
sana untukmempersiapkannya.”

13Lalu Yesusmenyuruh dua orang darimurid-murid-Nya, “Kalian berdua
pergilah ke Yerusalem. Di sana kalian akanbertemudengan 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
kamimurid-murid-Nya?’ 15Dan orang itu akanmenunjukkan satu ruangan
besar di lantai atas lengkap dengan meja dan barang-barang lain yang
diperlukan. Di sanalahkalianakanmempersiapkanmakananPaskahuntuk
kita.” 16Maka keduamurid itu pergi ke Yerusalem danmerekamenemukan
tepat seperti apa yangYesus katakan kepadamereka. Lalumerekamemper-
siapkanmakanan Paskah di situ.

17Malam itu, Yesus datang bersama murid-murid-Nya. 18Waktu mereka
sedangmakan,Diaberkatakepadamereka, “ApayangKu-katakan inibenar:
Salah seorang dari kalian akanmenyerahkanAku kepada orang-orang yang
memusuhi-Ku. Orang itu sedangmakan bersama kita.”

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

20 Lalu Yesus berkata lagi, “Salah satu dari antara kalian yang dua belas
orang ini akan menyerahkan Aku untuk ditangkap. Sebentar lagi dia
itu akan mencelupkan rotinya ke dalam piring yang sama dengan Aku,
sepertinyadiamasih sahabat-Ku.‡ 21Karena sama seperti yang sudahditulis
dalam Kitab Suci, Anak Manusia—§ yaitu Aku, memang sudah ditetapkan
mati dibunuh. Tetapi kasihan sekali, dia yang menyerahkan Aku kepada
orang-orang yangmemusuhi-Ku! Dia akanmendapat hukumanyang sangat
berat 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 Diamenyobek-nyobek roti itu, dan
saat Diamemberikan supaya setiapmerekamakan dari roti itu Dia berkata,
“Ambillah roti ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

23-24 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu
Dia mengucap syukur kepada Allah. Saat Dia memberikan supaya setiap
mereka minum dari cawan itu Dia berkata, “Inilah darah-Ku— yang akan
ditumpahkan untuk banyak orang. Darah kematian-Ku menjadi tanda
bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah sah.” Lalu
mereka semuaminum. 25Dan Yesus berkata lagi, “Apa yang Ku-katakan ini
✡ 14:11 Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14, 21-23; Yoh. 13:21-30 † 14:12 Paskah Secara harfiah, “Perayaan
Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Mrk. 14:1. ‡ 14:20 seperti dia masih sahabat-Ku Makan dari
piring atau mangkuk makanan bersama-sama menandakan persahabatan yang akrab. Di sini Yesus
danmurid-murid-Nyamencelupkanroti dansayurpahitmerekakedalammangkukbesaryangsama.
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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benar: Aku tidak akanminum anggur seperti ini lagi sampai tiba waktunya
kerajaanyangAllah janjikan sudahnyata. Pada saat itulahAkuakanminum
air anggur baru.”

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

Petrus akanmenyangkal Yesus sebagai gurunya✡
27 Pada waktu mereka sedang berjalan, Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya, “Kalian semua akan larimeninggalkanAku, karenaAllah sudah
menetapkan bahwa akan terjadi kepada-Ku sesuai dengan yang tertulis
dalam Kitab Suci,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.
Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana kemari.’✡
28 Tetapi sesudah Allah menghidupkan Aku kembali dari kematian, Aku
akan duluan pergi ke daerah Galilea.”

29Lalu Petrus berkata, “Biarpun semua teman larimeninggalkan Engkau,
tetapi saya tidak!”

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 Engkau, saya siap! Karena saya tidak akan pernah berkata
bahwa saya tidak mengenal Engkau.” Dan semua murid yang lainnya
berkata seperti itu juga.

Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡
32 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya sampai di satu taman yang

bernama Getsemani, Dia berkata kepada mereka, “Kalian duduk di sini,
karena Aku mau pergi berdoa.” 33 Lalu Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan
Yohanes ikut bersama-Nya. Waktu ituYesus sangat sedih sekali danhati-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.”

35 Lalu Yesus berjalan sedikit jauh dari mereka, kemudian Dia berlutut
dan berdoa supaya Dia bisa lepas dari kesusahan yang sudah dekat— kalau
Allahmenghendaki. 36Dia berdoa seperti ini, “Abba,* Bapa, Engkaumampu
melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini dari-Ku! Tetapi
Akuminta jangankehendak-Kuyang jadi, tetapi biarlah kehendakBapa 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 rohmumau berbuat yang
baik, tetapi secara badani kamu lemah.”

39LaluYesuskembali lagi ke tempatyang samauntukberdoa, dandoa-Nya
untuk hal yang sama. 40Waktu selesai berdoa, Dia kembali danmenemukan
✡ 14:26 Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38 ✡ 14:27 Zak. 13:7 ✡ 14:31 Mat. 26:36-46;
Luk. 22:39-46 * 14:36 Abba Abba bukan 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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mereka sedang tertidur juga, karenamereka terlalumengantuk. Waktu Dia
menegurmereka,mereka diam saja. Merekamerasa sangatmalu sekali dan
tidak bisa memberikan alasan yangmasuk akal untukmenjawab-Nya.

41 Sesudah itu Yesus pergi lagi berdoa untuk yang ketiga kalinya, dan
waktuDiakembali lagi kepadamereka, Diaberkata, “Kalianmasih tidurdan
istirahat juga— ya?! Sekarang cukup! Waktunya sudah tiba. Lihatlah! Aku—
Anak Manusia, akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa.
42 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihatlah! Orang yang menyerahkan Aku
kepada orang-orang yangmemusuhi-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
43 Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yudas— yaitu salah satu dari

kedua belas murid-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 sudahmemberitahukan kepadamereka, “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 mengeluarkan parangnya dan menyerang seorang budak
imam agung. Tetapi dia hanya berhasil memotong salah satu telinganya
sampai putus.

48 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalian pikir Aku ini orang jahat—
kah?!— sehingga kalian harus membawa parang dan tongkat kayu ke sini!
49 Padahal 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
dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci.”

50Pada waktu itu semuamurid-Nya lari meninggalkan Dia.
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 dibawamenghadap sidangMahkamahAgama 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.
Bersamamereka, dia ikut menghangatkan badannya dekat api.

55-56Waktu itu imam-imam kepala dan semua anggota sidangMahkamah
Agama mencari cara untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya
mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada-Nya. Secara diam-diam,
beberapaorang sudahdisogok supayamerekamemberikankesaksianpalsu
tentang Yesus. Tetapi walaupun banyak orang yangmemberikan kesaksian
✡ 14:42 Mat. 26:47-53; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 † 14:45 peluk/memeluk Secara harfiah,
“mencium.” Ini carayangwajardi antaraorangYahudiuntukbersalaman. ‡ 14:51 pemudaBanyak
ahli tafsir berpendapat bahwakemungkinanbesar pemuda ini adalahMarkus 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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palsu, kesaksianduaorang sajapun tidakadayang sama. Karena itumereka
tidak berhasil membuktikan kesalahan apa pun tentang Yesus.

57Lalu beberapa orang berdiri dan memberikan kesaksian palsu tentang
Dia, 58 “Kamimendengar Dia berkata, ‘Aku akan bongkar RumahAllah yang
dibangun dengan tangan manusia ini, dan dalam waktu tiga hari aku akan
bangun kembali yang baru, yang tidak dibangun dengan tanganmanusia.’ ”
59Tetapi bahkan tentanghal itu kesaksianduaorang saja pun tidak ada yang
sama.

60Lalu imamagung berdiri di hadapanmereka danberkata 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 imamagungbertanya lagi kepadaDia, “ApakahkamuAnakAllahdan

Kristus?”§
62 Dan 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 akan melihat
Aku datang dalam awan.”

63 Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan kemarahannya, imam
agung merobek-robek baju 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 menjatuhkan hukuman mati

kepada-Nya.
65 Sesudah itu ada di antara mereka yang mulai meludahi Dia. Mereka

juga menutup mata-Nya dengan sepotong kain, dan sambil memukuli Dia
mereka berkata, “Kalau kamu seorang nabi, coba tebak, siapa nama orang
yang baru saja memukul kamu!” Kemudian penjaga-penjaga imam agung
itu punmemukuli Yesus sambil membawa Dia keluar.

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡
66 Waktu semua itu terjadi, Petrus masih menghangatkan badannya di

dekat api di halaman rumah imam agung. Lalu seorang pembantu perem-
puan dari imam agung itu datang. 67 Waktu 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 tidak mengerti apa yang
kamu katakan.” Lalu dia pergi ke pintu pagar masuk. Pada saat itu juga
ayam berkokok.

69Waktu pembantu perempuan itu melihat Petrus lagi, dia mulai berkata
kepada orang-orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah satu darimereka
yang ikut Yesus.” 70Tetapi Petrus menyangkal lagi, “Bukan!”

§ 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. † 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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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 mengin-
gat apa yang Yesus katakan kepadanyamalam itu, “Sebelumayamberkokok
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-pemimpin Yahudi, dan ahli-ahli Taurat, mengatur ren-
cana untuk membunuh Yesus dengan cara memperalat pejabat-pejabat
pemerintah Roma. Lalu mereka mengikat dan membawa Dia untuk diser-
ahkan kepada Gubernur Pilatus.

2 Sesudah mereka melaporkan tuduhan-tuduhan kepada Pilatus, dia
bertanya kepada Yesus, “Benarkah kamu ini raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Ya, begitulah.”
3Lalu 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.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
6Setiap tahundi YerusalempadaHari RayaPaskah, gubernur selalumem-

bebaskan 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, karena mereka
melakukan kerusuhan melawan pemerintah Roma. Dalam kerusuhan itu
Barabas sudah membunuh seseorang. 8 Jadi kebetulan pagi itu orang
banyakdatangkepadaGubernurPilatus danmeminta, “ApakahBapakakan
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?” 10Pilatus sengaja berkata
seperti itu karena dia tahu para imamkepala 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
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.’ ”
✡ 15: Mat. 27:1-2; Luk. 23:1-5; Yoh. 18:28-38 ✡ 15:5 Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16
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13Tetapi mereka berteriak, “Salibkan dia!”*
14 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, “Kenapa? Kesalahan apa

yang sudah dia perbuat?”
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
Yesus kepada tentara-tentaranya, supaya mereka mencambuki Dia dan
menyalibkan-Nya.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡
16 Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus masuk ke dalam markas

mereka yang berada di bagian istana gubernur, dan mereka memanggil
semua tentara yang lain untuk berkumpul di sana. 17Sesudahmencambuki,
mereka mulai mengejek Yesus. Mereka mengganti jubah yang Yesus pakai
dengan jubah komandanmereka yang berwarna ungu, karena warna yang
seperti itu biasa juga dipakai oleh raja. Dan mereka membuat mahkota
berduri dari cabang pohon berduri dan memasangnya pada kepala Yesus.
18Lalumereka pura-puramemberi hormat kepada Yesus dengan berteriak,
“Salam, hai raja orang Yahudi!” 19 Sesudah itu mereka memukul kepala
Yesus dengan tongkat dan ada juga yang meludahi Dia. Ada juga dari
antara mereka pura-pura memberi hormat dengan cara berlutut di depan
Yesus, seperti memberi hormat kepada raja. 20 Sesudah mereka 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 kembali
dari luar kota. Orang itu bernama Simon— bapak dari Aleksander dan
Rufus. Lalu tentara-tentara itu memaksa† Simon untuk memikul salib
Yesus. 22Mereka menggiring Yesus ke Golgota. Dalam bahasa Ibrani nama
tempat itu artinya “tempat tengkorak.”‡ 23Di sana mereka memberikan air
* 15:13 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk men-
jatuhkan hukuman mati 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 kenahukuman seperti itu selalu disalibkandalamkeadaan telanjang, dan orang-orang
yang melewati tempat itu akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan
tidak berlaku untuk warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang
dari negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 15:15 Mat. 27:27-31; Yoh. 19:2-3 ✡ 15:20
Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:17-27 † 15:21 memaksa menerjemahkan istilah khusus
dalam bahasa Yunani, bisa juga diterjemahkan “memerintahkan.” Dalam setiap provinsi di mana
pemerintah Roma menjajah rakyat, semua tentara Roma diperbolehkan memerintah masyarakat
untuk memikul barang mereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus 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 kebetulan ada batu besar yang menonjol
yang bentuknya seperti tengkorakmanusia.
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anggur yang dicampur dengan getah pohon mur kepada-Nya. Tetapi Yesus
menolaknya.

24 Lalu tentara-tentara itu menyalibkan Dia. Dan pakaian-Nya mereka
bagi-bagikan di antara mereka dengan cara membuang undi.§ 25 Mereka
menyalibkan Yesus sekitar jam sembilan pagi. 26 Kemudian 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 kiri-Nya.*

29Orang-orang yangmelewati tempat itumenghina Dia. Merekamengge-
lengkan kepala sambil berkata, “Hei, kamu yang dulu berkata bahwa kamu
akanmerobohkan Rumah Allah danmembangunnya 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, “Kasihan
sekali! Orang-orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa
dia selamatkan! 32Kalau dia benar-benar Kristus, Raja Penyelamat bangsa
Israel, biarlah dia turun dari salibnya itu! Dengan begitu kami bisa percaya
kepadanya.” Dan kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus ikut juga
menghina Dia.

Yesusmati✡
33Pada jamdua belas siang, tiba-tiba semua daerah itu gelap dan berlang-

sung sampai jam tiga sore. 34 Kira-kira jam tiga, Yesus berteriak dengan
suara yang keras, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Yang artinya, “Allah-Ku,
Allah-Ku, kenapa Engkaumeninggalkan Aku?”✡

35 Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar dan mereka
berkata, “Dengar! Dia memanggil Nabi Elia.” 36 Sesudah itu seseorang
lari untuk mengambil sepotong spons† dan menaruhnya di ujung sebatang
buluh. Lalu diamencelupkan spons itu ke dalam air anggur yang asam‡ dan
memberikannya kepada Yesus supaya Dia minum. Sambil melakukan hal
itu dia berkata, “Mari kita tunggu dan lihat apakah Elia akan datang untuk
menurunkan dia dari salib ini!”

37Lalu Yesus berteriak danmati. 38Waktu Yesus mati, gorden yang selalu
tergantung di pintu Ruang Kudus§ di dalamRumahAllah robek sendiri dari
atas ke bawahmenjadi dua bagian.

39Waktu komandan kompi* yang berdiri di situ melihat apa yang terjadi
pada Yesus saat Dia mati, dia langsung berkata, “Benar-benar, Orang ini
adalah Anak Allah!”
§ 15:24 bagi-bagikan … undi Markus sengaja menulis ayat ini supaya mirip dengan Mzm. 22:18.
Yesus menggenapi yang tertulis di ayat itu. * 15:27-28 Perbedaan salinan Beberapa salinan
kuno menambahkan kata-kata ini yang kemudian dihitung sebagai ayat 28: Jadi hal itu menepati
FirmanAllahyangdisampaikanoleh seorangnabi, “Diaakandiperlakukan samaseperti orang jahat.”
✡ 15:32 Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30 ✡ 15:34 Mzm. 22:2 † 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 dalamMzm.
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
yangmemisahkan Ruang Kudus dengan RuangMahakudus. 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’.



Markus 15:40 325 Markus 16:7

40Di situ juga ada perempuan-perempuan berdiri dan melihat dari jauh.
Mereka adalah Salome, Maria yang berasal dari kampung Magdala, dan
Maria— ibu dari Yoses dan Yakobus 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
perempuanyang lain, yangsudah ikutdenganrombonganYesusdariGalilea
sampai ke Yerusalem.

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

segeramenyelesaikan segala persiapanmereka untukHari Sabat. 43Karena
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
AgamaYahudi. Dia juga rindu sekali saatnyaAllahmulaimemerintah dunia
ini sebagai Raja.) 44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus mati
sebelummalam. Lalu dia menyuruh komandan kompi yangmelaksanakan
penyaliban hari itu datang untuk menanyakan kalau Yesus benar-benar
sudah mati. 45 Sesudah Pilatus mendengar laporan komandan itu bahwa
Yesus sudah mati, dia memberi izin kepada Yusuf untuk membawa mayat
Yesus. 46 Lalu Yusuf membeli kain putih untuk membungkus mayat-Nya.
Sesudah Yusuf dan beberapa orang lain menurunkanmayat-Nya dari salib,
mereka membungkus-Nya dengan kain itu, lalu membawa dan menaruh
mayat-Nya di dalam kuburan yang digali seperti gua di dalam bukit batu.
Sesudah itu pintu kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar
yang sudahdisediakan sebagai tutupnya. 47Waktumerekamengurusmayat
Yesus, kedua ibu yang bernama Maria itu ada di situ dan melihat tempat di
manamerekamenaruhmayat-Nya.

16
Berita tentang Yesus hidup kembali dari kematian✡

1-2Waktu hari Sabat sudah lewat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu saat
matahari baru terbit, Maria dari kampung Magdala, Salome, dan Maria
ibunya Yakobus pergi ke kuburan Yesus. Sebelum pergi, mereka membeli
minyakyangharumuntukmeminyakimayatYesus. 3Waktudi jalanmereka
saling bertanya, “Siapakah yang akanmenolong kita untuk menggulingkan
batu besar itu, supaya kita bisa masuk ke dalam kuburan?” 4 Tetapi waktu
mereka sampai di kuburan, merekamelihat batu besar itu sudah terguling.

5 Segera mereka masuk ke dalam kuburan itu, dan melihat satu malaikat
yang kelihatannya laki-laki muda. Dia berpakaian putih dan sedang duduk
di sebelah kanan kuburan itu. Mereka pun kaget sekali. 6 Tetapi malaikat
itu berkata kepadamereka, “Jangan kaget! Saya tahu kalian mencari Yesus,
Orang Nazaret yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena
Allah sudahmenghidupkan Dia kembali. Lihat saja tempat dimanamereka
menaruh mayat-Nya. 7 Jadi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada
murid-murid-Nya, khususnya kepada Petrus. Katakanlah, ‘Yesus sudah
† 15:40 Urutan nama diubah supaya Salome tidak dianggap saudara perempuan dari Yakobus dan
Yoses. Ada kemungkinanbahwaSalome ini adalah istri Zebedeus dan ibudari Yakobus danYohanes—
yaitukeduamuridYesus. Matiusmemakainama lainuntukYoses—yaituYusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41
Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42 ✡ 16: Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10
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duluan pergi ke Galilea dan kalian akan menemui Dia di sana— sesuai
dengan apa yang sudah pernah Dia beritahukan kepada kalian.’ ”

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

Tambahanyangkunokepada InjilMarkus: Yesusmemperlihatkandiri-Nya
kepadamurid-murid-Nya✡
[ 9Pada hariMinggu pagi-pagi sekali Yesus sudah hidup kembali. Pertama

sekali Dia memperlihatkan diri-Nya kepada Maria dari kampung Magdala.
(Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh roh jahat.) 10 Lalu Maria pergi
memberitahukan 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 memperlihatkan 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. 13 Waktu 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.

14 Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada kesebelas murid-Nya itu
waktu mereka sedang makan. Dia menegur mereka karena kekerasan hati
mereka sehingga— walaupun sudah beberapa orang saksi mata yang mem-
beritahukan, mereka masih tidak mempercayai bahwa Dia sudah hidup
kembali. 15 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Kabar Baik kepada semua orang. 16 Orang yang tidak mau
percaya kepada-Ku akan dihukum. Tetapi orang yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan. 17 Dan kepada setiap kalian yang percaya kepada-
Ku, Allah akan memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan keajaiban-
keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan

kamu akanmengusir setan-setan,
akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu
pelajari,

18 dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau minum
racun, kamu tidak akan sakit ataumati.

Dan kamu juga akan meletakkan 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 kepada murid-murid-Nya, Tuhan Yesus

terangkat ke surga, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah— yaitu di
tempat yang paling terhormat. 20Lalumurid-murid-Nya pergi kemana saja
mengabarkan berita keselamatan. Dan Roh Tuhan Yesus menyertai setiap
* 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 mengutusmereka pergi (ke semua tempat)
dari timur ke barat dengan Kabar Suci yang tidak akan pernah berubah— yaitu bahwamanusia bisa
diselamatkan danmenerima hidup yang selama-lamanya. ✡ 16:8 Mat. 28:9-10; Luk. 24:13-35; Yoh.
20:11-18 ✡ 16:18 Luk. 24:50-53; Kis. 1:9-11
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mereka dengan membuat banyak keajaiban sebagai bukti bahwa berita
keselamatan yangmereka kabarkan itu adalah benar. ]
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Injil Lukas
Prakata Lukas

1Kepada yang terhormat Bapak Teofilus.* Banyak orang sudah berusaha
menuliskan laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di antara kita.
2Mereka menuliskan laporan mereka sesuai dengan apa yang sudah dicer-
itakan oleh orang-orang yang menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa itu
dari sejak awal. Para saksi mata itu sudah melayani Tuhan dengan mem-
beritakan kabar itu ke mana-mana. 3 Jadi, karena sejak awal saya sudah
selidiki semua peristiwa itu dengan teliti dari para saksi mata, maka saya
berpikir, “Sebaiknya saya menuliskan laporannya secara teratur untuk
Bapak Teofilus.” 4 Dengan begitu, Bapak mengetahui bahwa apa yang
diajarkan kepada Bapak adalah benar sekali.

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis
5 Pada waktu Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Yudea di

bawah pemerintahan raja agung di Roma, ada seorang imam bernama Za-
karia. Dia adalah salah satu anggota dalam kelompok imam yang bernama
kelompokAbia.† Istrinya bernamaElisabet. Dia juga berasal dari keturunan
Harun— imam yang pertama. 6 Kehidupan Zakaria dan istrinya menye-
nangkan hati Allah, karena mereka selalu hidup benar menurut kemauan
Allah— yaitu selalu menaati semua perintah dan peraturan TUHAN tanpa
kesalahan. 7Tetapimereka tidakmempunyai anak karena Elisabetmandul,
danmereka juga sudah sangat tua.

8Pada suatu hari ketika kelompok Abiamendapat giliran untukmelayani
di Rumah Allah, Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam di hadapan
Allah. 9Dan seperti kebiasaan para imam, mereka membuang undi untuk
mengetahui siapa yang akan membakar kemenyan di bagian Rumah Allah
yangbernamaRuangKudus. Dan ternyataZakaria yang terpilihuntuk tugas
itu. 10 Ketika tiba waktunya untuk pembakaran kemenyan dan Zakaria
sudah masuk ke dalam Ruang Kudus, sesuai kebiasaan jam berdoa, di luar
di teras Rumah Allah banyak sekali orang sedang berdoa.

11 Lalu tiba-tiba dia melihat malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah
yang adalah tempat untuk membakar kemenyan. 12Ketika Zakaria melihat
malaikat itu, dia terkejut dan takut sekali. 13 Tetapi malaikat itu berkata
kepadanya, “Jangan takut, Zakaria. Allah sudahmendengar doamu: Istrimu
Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Hendaklah kamu
menamakan dia Yohanes. 14 Kamu akan bergembira dan bahagia karena
anakmu itu, dan banyak orang juga akan turut bergembira karena kelahi-
rannya. 15 Karena dia akan menjadi orang yang agung di hadapan Allah.
Sebagai tanda dia dikhususkan bagi Allah, dia tidak boleh minum anggur
atau minuman keras lainnya.‡ Dia akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus—

* 1:1 Teofilus Nama Teofilus berarti ‘orang yang mengasihi Allah’ atau ‘sahabat Allah’. Ada kemu-
ngkinan bahwa Lukas menulis Injil ini sebagai laporan kepada seorang terkemuka yang bernama
Teofilus. Tetapi karena arti nama itu, maka ada banyak penafsir yang berpikir bahwa laporan Lukas
ini ditujukan kepada semua orang yangmengasihi Allah. † 1:5 kelompok Abia Para imam terbagi
dalamduapuluhempatkelompok, untukmengaturwaktunyamerekabertugasdiRumahAllah setiap
tahun. Lihat 1Taw. 24. ‡ 1:15 Sebagai tanda… tidak bolehminumanggur…Perintah seperti ini juga
diberikan kepada orang tua Simson (Hak. 13:5, 7), jadi orang tua Yohanes pasti berpikir bahwa anak
mereka akanmenjadi nabi.
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bahkan sejak dalam kandungan ibunya. 16 Dia akan membimbing banyak
orang Israel supaya mereka kembali kepada TUHAN— Allah mereka. 17Dia
akanmenyiapkan umat Allah sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Roh
Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja seperti Nabi
Elia. Akibat pelayanannya, orang tua akan mengasihi anak-anak mereka
kembali. Dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat kepada
TUHANmenjadi taat kembali. Dan cara berpikir merekamenjadi bijaksana
kembali, sehinggamerekamau hidup benar.”

18 Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, “Bagaimana saya bisa yakin
bahwa apa yang engkau katakan itu benar-benar akan terjadi? Saya dan
istri saya sudah terlalu tua untuk bisa mendapatkan anak kandung!”

19Danmalaikat itu menjawab, “Nama saya Gabriel. Saya selalu berdiri di
hadapanAllahdanselalu siapmembawaberita-Nya. Dialahyangmenyuruh
saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 20 Dengarlah! Apa
yang sudah saya sampaikan kepadamu pasti akan terjadi pada waktunya.
Tetapi karena kamu tidak percaya kata-kata saya,maka kamuakanmenjadi
bisu dan tidak bisa bicara sampai pada saat semua ini menjadi kenyataan.”

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

24 Tidak lama kemudian istrinya Elisabet hamil. Selama lima bulan Elis-
abet tidak ke mana-mana dan tidak menampakkan dirinya kepada orang-
orang, 25 karena dia berpikir “Sudah begitu lama orang-orang menghina
sayakarenamandul, tetapi akhirnyaTUHANmengasihani saya. Jadi biarlah
orang-orang tahu bahwa saya sudah hamil ketika merekamelihat saya!”

Malaikat Gabriel memberitahukanMaria tentang kelahiran Yesus
26-27Ketika Elisabet hamil enam bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel

kepada seorang perawanmuda bernamaMaria yang tinggal di kotaNazaret
di provinsi Galilea. Maria bertunangan dengan Yusuf— seorang keturunan
Daud. 28 Begitu malaikat itu sampai, dia berkata, “Salam! TUHAN sungguh
baik hati kepadamu. Dia menyertaimu!”

29Maria sangat terkejutmendengar perkataanmalaikat itu dan bertanya-
tanya dalam hatinya tentang arti salam itu.

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

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

35 Dan malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan
kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus
yangkamu lahirkan ituakandisebutAnakAllah. 36 Juga, saudarimuElisabet
sedang hamil enam bulan dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
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padahal dia sudah tua sekali dan orang-orang berkata bahwa dia mandul.
37Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidakmungkin.”

38 Kata Maria, “Saya ini hamba TUHAN yang hina. Apa yang engkau
katakan itu hendaklah terjadi kepada saya.” Lalumalaikat itu pergimening-
galkan dia.

Mariamengunjungi Elisabet
39Tidak lama kemudian, dengan buru-buru Maria bersiap-siap dan pergi

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

Mariamemuji Allah
46KemudianMaria berkata,

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

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

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

49Karena YangMahakuasa sudahmelakukan hal-hal yang luar biasa untuk
saya.

Pujilah Allah, karena Dia kudus!
50Dan dari zaman ke zaman, Allah selalu mengasihani semua orang

yang takut dan hormat kepada-Nya.
51Zaman sekarang seperti zaman dulu,
Allah sekali lagi sudah mulai mengulurkan tangan-Nya dan menunjukkan

kuasa-Nya.
Di zaman dulu Dia mencerai-beraikan orang-orang yang tinggi hati
danmengacaukan semua rencanamereka.
52 Di zaman dulu juga Allah sudah menurunkan raja-raja dari jabatan
mereka,

dan Diameninggikan orang-orang yang rendah hati.
53 Dan di zaman dulu Allah pernah memberi makanan yang enak
kepada orang-orang lapar sampai kenyang,

tetapi Dia menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan kosong.
54 Jadi, sekali lagi seperti zaman dulu, Allah sedangmenolong Israel—

yaitu umat pilihan-Nya, supaya kita sungguh-sungguhmelayani Dia.
Dia tidak lupa akan janji-Nya untukmengasihani kita—

55 seperti janji-Nya kepada para nenekmoyang kita,
mulai dari Abraham sampai kepada kita keturunannya
sampai selama-lamanya.”
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56 Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira tiga bulan lamanya, lalu dia
pulang ke Nazaret.

Yohanes Pembaptis lahir
57 Ketika sudah cukup bulannya, Elisabet melahirkan. Dia melahirkan

seorang anak laki-laki. 58 Lalu para tetangga dan keluarganya mendengar
bahwa TUHAN begitu mengasihani Elisabet, dan mereka turut bersukacita
bersama dia.

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

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

63DanZakariaminta sebuah batu tulis, lalumenulis, “Namanya Yohanes.”
Maka mereka semua heran. 64 Dan saat itu juga Zakaria dapat berbicara
kembali, dan dia mulai memuji Allah. 65 Tetangga mereka semua menjadi
heran dan takut, dan kabar tentang semua kejadian itu tersebar ke mana-
mana di seluruh daerah pegunungan Yudea. 66 Semua orang yangmenden-
gar tentang kejadian itu bertanya-tanya dalam hati, “Apakah anak ini akan
menjadi orang penting?” Mereka bertanya seperti itu karena ternyata
TUHANmenyertai dia.

Zakariamemuji Allah dan bernubuat
67 Kemudian Zakaria— bapak Yohanes, dipenuhi Roh Kudus dan

bernubuat seperti ini,
68 “Terpujilah TUHAN, Allah Israel.

Karena Dia sudah kembali lagi untukmenolong umat-Nya
danmembebaskan kita dari musuh-musuh kita.

69Allah sudahmemberikan kepada kita seorang Penyelamat
yang siapmemerintah dengan penuh kuasa,
dan yang berasal dari keturunan hamba-Nya Daud.

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

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

dan dari kuasamereka yangmembenci kita.
72 Dan sekarang terbukti bahwa Allah tidak lupa untuk melakukan sesuai

dengan perjanjian-Nya yang suci
yang pernah Dia janjikan kepada nenekmoyang kita—
yaitu untukmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

73 Karena Allah sudah berjanji dengan bersumpah demikian kepada Abra-
ham— nenekmoyang kita,

74 supaya kita dibebaskan dari kuasamusuh-musuh kita,
supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa takut,

§ 1:59 seminggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia
disunat pada hari Senin berikutnya. Cara perhitungan orang Yahudi adalah denganmenghitung hari
pertama dan hari terakhir. Jadi dalam contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung,
jadi jumlahnya adalah delapan hari.



Lukas 1:75 332 Lukas 2:11

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

76Dan tentang kamu— anak kecil-ku,
kamuakandisebutnabiAllahYangMahatinggi, dankamuakanmendahului

Tuhan
mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan-Nya.

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

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

suatu hari yang baru— yaitu Hari Keselamatan dari surga, akan menyi-
nari kita.

79Dengan demikian Allah akanmenolong kita yang hidup dalam kegelapan
dan dalam ketakutanmaut.

Cahaya TUHAN itu akanmenuntun kita kepada jalan TUHAN,
supaya kita hidup dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.”

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

2
Kelahiran Kristus Yesus✡

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

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

Para gembalamendengar tentang Yesus
8 Pada malam itu beberapa gembala sedang menjaga kawanan domba

mereka di padang di luar kota Betlehem. 9 Tiba-tiba malaikat muncul di
depan mereka. Cahaya kemuliaan TUHAN bersinar di sekitar mereka, dan
mereka menjadi sangat takut. 10Kata malaikat itu kepada mereka, “Jangan
takut! Saya menyampaikan kabar baik kepada kalian— yaitu kabar yang
memberi kesukaan besar bagi semua orang. 11Hari ini di kota Daud, sudah

✡ 2: Mat. 1:18-25
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lahir Juruselamat kalian— yaitu Tuhan yang disebut juga Kristus.* 12 Dan
inilah yang akan menjadi tanda bagi kalian: Kalian akan menemukan
seorang Putera yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam
kotak kayu— tempat makanan ternak.” 13 Tiba-tiba bersama malaikat itu
tampaklah sangat banyak malaikat lain— yaitu batalion-batalion tentara
surgawi. Mereka sedangmemuji-muji Allah dan berkata,
14 “Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi!

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

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

16Lalumereka segerapergi ke sanadanbertemudenganMaria danYusuf.
Mereka juga melihat Anak itu terbaring di dalam kotak kayu itu. 17 Ketika
para gembala mengunjungi Bayi itu, mereka menceritakan kepada semua
yang hadir tentang apa yang sudah diberitahukan malaikat itu kepada
mereka tentang Anak itu. 18 Setiap orang yang mendengarkan cerita para
gembala itumenjadi heran. 19TetapiMariamenyimpansemuahal itudalam
hatinya dan terusmemikirkan arti semua itu. 20Kemudianpara gembala itu
kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan dan memuji-muji
Allah karena apa yang mereka lihat dan dengar. Semuanya tepat seperti
yang diberitahukan olehmalaikat itu kepadamereka.

21 Ketika Anak itu berumur seminggu,† Dia disunat dan diberi nama
Yesus— yaitu nama yang diberikan malaikat kepada-Nya sebelum Maria
mengandung Yesus.

Upacara penyucian Maria dan penyerahan Yesus di Rumah Allah di
Yerusalem

22 Empat puluh hari sesudah Yesus lahir, tibalah waktunya untuk Maria
dan Yusuf memberikan kurban penyucian di Rumah Allah— seperti yang
diperintahkan olehHukumMusa.✡ Pada kesempatan itumereka jugamem-
bawa Yesus ke Yerusalem dan menyerahkan Dia kepada Allah— 23 sesuai
denganaturanyang tertulis dalamHukumTUHAN, “Setiapanak sulung laki-
laki harus diserahkan bagi TUHAN.”✡ 24 Jadi ketika mereka berada di sana,
mereka juga mempersembahkan kurban “sepasang burung tekukur atau
dua ekor merpati muda” sebagai syarat penyucian diri Maria sesudah dia
melahirkan— sesuai dengan yang ditentukan dalamHukum TUHAN.✡

Simeon bernubuat tentang Yesus
25-26 Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang laki-laki bernama Simeon.

Dia orang yang hidupnya benar dan taat kepada TUHAN dengan sepenuh
* 2:11 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam
bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata
‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak
zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga
diurapi. Yesuspantasdisebut ‘YangDiurapi’karenaDiamempunyai jabatan sebagai nabi, RajaAgung,
dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur,
secara umumpada zamanYesus orang Yahudimengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat
yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan membebaskan
bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa
Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14;
Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. † 2:21 seminggu Lihat catatan di Luk. 1:59. ✡ 2:22 Im.
12:2-8 ✡ 2:23 Kel. 13:2, 12 ✡ 2:24 Im. 12:8
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hati. Roh Kudus menyertai dia. Dia sudah lama menunggu waktunya Allah
memulihkan umat Israel melalui pekerjaan Kristus— seperti yang dinubu-
atkan oleh para nabi. Roh Kudus sudah menyatakan kepadanya bahwa dia
tidak akan mati sebelummelihat Kristus. 27 Jadi pada saat Maria dan Yusuf
membawa Yesus masuk ke teras Rumah Allah untuk menyerahkan Anak
mereka kepada TUHAN sesuai dengan peraturanHukumTaurat, RohKudus
sudah menggerakkan hati Simeon untuk lebih duluan masuk ke teras itu.
28Lalu Simeonmemangku-Nya sambil memuji Allah, katanya,
29 “Ya TUHAN, biarlah sekarang hamba-Mu ini

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

30Denganmata saya sendiri, saya sudahmelihat
bagaimana Engkau akanmenyelamatkan umat-Mu
31 dan bagaimana caranya Engkau akan menyelamatkan orang-orang
dari setiap suku dan bangsa.

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

dan Dia akanmendatangkan kemuliaan kepada umat-Mu Israel.”
33 Yusuf dan Maria heran mendengar hal-hal yang dikatakan Simeon

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

Hanamelihat Yesus
36-37Di situ juga ada nabi perempuan yang bernama Hana— anak Fanuel

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

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39Sesudah Yusuf danMariamenyelesaikan semua syarat HukumTUHAN,

mereka kembali ke kota Nazaret di provinsi Galilea. 40 Anak itu semakin
besar dan kuat. Dia penuh dengan hikmat, dan kebaikan hati Allah selalu
menyertai Dia.

Masa kanak-kanak Yesus
‡ 2:36-37 berumur delapan puluh empat tahun…Banyak penafsir berkata bahwa yang Lukas tulis di
sini juga bisa diterjemahkan, “Hana sudah tua sekali. Waktu usia pernikahannya hanya tujuh tahun,
suaminya mati. Dan pada kejadian ini dia sudah janda selama delapan puluh empat tahun.” Jadi
menurut tafsiran ini umur Hana pada kejadian ini kira-kira 105 tahun. § 2:38 membebaskan
Yerusalem Ibukota Yerusalem mewakili semua kerajaan Israel— yang pada waktu itu dijajah oleh
kerajaan Roma. Di bawah kerajaan Roma, Israel dibagi menjadi provinsi Yudea dan Galilea.
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41 Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti
perayaan Paskah. 42 Ketika Yesus sudah berumur dua belas tahun, seperti
biasanya mereka pergi ke perayaan itu. 43-44 Sesudah perayaan selesai,
Yusuf dan Maria berangkat kembali ke Nazaret. Mereka berpikir Yesus
berada juga di tengah-tengah rombongan orang yang pulang. Tetapi Dia
masih tinggal di Yerusalem. Waktu rombongan mereka sudah berjalan
seharian, Yusuf dan Maria mulai mencari Dia di antara kaum keluarga dan
para kenalan mereka. 45 Ketika mereka tidak menemukan-Nya, mereka
kembali ke Yerusalem untukmencari Dia.

46 Sesudah tiga hari, mereka menemukan Dia di teras Rumah Allah. Dia
sedang duduk di antara ahli-ahli Taurat,* sambil mendengarkan mereka
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47 Semua orang
yang mendengarkan Dia sangat heran karena pengetahuan dan jawaban-
jawaban-Nya yang bijaksana— waktu Dia menjawab pertanyaan dari para
ahli Taurat. 48 Ketika orang tua-Nya melihat Dia, mereka juga heran. Kata
Maria kepada-Nya, “Kenapa Kamu lakukan hal ini kepada kami, Nak?!
Beberapa hari ini, saya dan bapak-Mu sangat kuatir denganmencari-Mu ke
mana-mana!”

49 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa kalian mencari Aku? Seharus-
nyakalian tahubahwaAkupasti beradadidalamRumahBapa-Ku.” 50Tetapi
mereka tidakmengerti jawaban-Nya itu.

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

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1-2 Ketika tahun kelima belas pemerintahan Tiberius— yaitu raja agung
kerajaan Roma, Allah memimpin Yohanes— anak Zakaria, untuk memulai
pelayanannya. Pada waktu yang sama juga,
Pontius Pilatus sedangmenjabat sebagai gubernur di provinsi Yudea;
Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Galilea;
Filipus— saudaranya, adalah raja di provinsi Iturea dan Trakonitis,
dan Lisanias memerintah sebagai raja di provinsi Abilene.
Dan di YerusalemHanas dan Kayafas menjabat sebagai imam agung.
Padawaktu itulahAllahmulaimenyampaikanpesan-Nyamelalui Yohanes—
yang tinggal di padang gurun. 3 Yohanes pun pergi berkeliling ke seluruh
daerah di sekitar Sungai Yordan dan memberitakan seperti ini, “Kalian
masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Allah mengam-
puni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu mau terus mengikuti
Tuhan, datanglah kepada saya supaya saya membaptis kamu.” 4 Jadi

* 2:46 ahli-ahli Taurat Secara harfiah, “guru-guru.” Di Luk. 5:17 kelompok yang sama disebut
“guru-guru Taurat.” Kelompok ini juga bertugas untukmenulis kembali buku-bukuMusa dan semua
Firman TUHAN. Pada zaman Alkitab, memang semua buku harus ditulis dengan tangan karena
belum ada alat cetak. Karena pendidikan dan keahlian mereka dalam buku-buku Firman Allah,
merekamenjadi guru-guru agama, ahli hukum, danhakimuntuk orangYahudi. Mereka jugamenjadi
kelompok agama yang sangat dihormati, dan yang ikut campur tangan juga dalam hal-hal politik.
Seperti kelompok Farisi, mereka juga tidak senang dengan Yesus. Yesus menegur kelompok Farisi
bersama ahli-ahli Taurat di Luk. 11:37-54 karena mereka hanya berpura-pura sebagai orang baik.
✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28
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Yohanes inilahyangdimaksudolehAllahdalamnubuatankitabNabi Yesaya
ketika dia menulis,
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini,

‘Siapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan! Luruskanlah jalan bagi-
Nya!’ ”*

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

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

6 Dengan demikian setiap orang akan mendapat kesempatan untuk
mengerti

bagaimana caranya dia dapat diselamatkan oleh Allah.”†
7Banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dia berkata

kepada mereka, “Hai kamu, keturunan ular berbisa! Janganlah kamu pikir
bahwa kamu bisa melepaskan diri dari hukuman Allah yang akan datang!
8 Karena itu, tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa kamu sungguh-
sungguh sudah bertobat. Dan janganlah berkata dalam hatimu, ‘Saya tidak
akan kena hukuman dari Allah karena saya adalah keturunan Abraham.’
Saya berkata kepadamu bahwa Allah sanggup mengubah batu-batu ini
menjadi keturunan Abraham! 9 Seperti petani menebang dan membakar
pohon yang tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang sudah
siapmelenyapkan bangsa kita danmembuangnya ke dalam api!”‡

10Kemudian orang banyak itu bertanya kepadanya, “Jadi apa yang harus
kami perbuat?— supaya Allah tidakmenghukum kami.”

11 Jawabnya kepada mereka, “Siapa di antara kamu yang mempunyai
dua baju, berikanlah satu kepada orang yang tidak punya. Kalau kamu
mempunyai makanan, bagikanlah juga kepada orang yang lapar.”

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

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

14Bahkanada tentara-tentara yangbertanya kepadanya, “Danbagaimana
dengan kami? Apa yang harus kami lakukan?”
Jawabnya kepada mereka, “Jangan memakai kekerasan, ancaman, atau

tuduhan-tuduhanpalsu kepada seseorang supaya kamumendapatkanuang
dari dia. Puaskanlah dirimu dengan gajimu.”

* 3:4 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan
Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3. † 3:6 Kutipan Nabi Yesaya Yohanes mengutip Yes.
40:3-5. Meratakan tanah dan meluruskan jalan menggambarkan bahwa semua yang menghalangi
pekerjaan TUHAN dalam hidup masing-masing hendaklah dihilangkan. ‡ 3:9 Ayat 9 Secara
harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yangmenggambarkan hukumanAllah) sudah disiapkan
untuk menebang pohon anggur (yang menggambarkan bangsa Israel) sampai ke akar-akarnya.
Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.”
Gambaran ini sudah wajar untuk pendengar Yohanes karena perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21,
Israel digambarkan seperti pohon anggur yang tidak hasilkan buah yang baik. Dan di Yeh. 15, Israel
digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna karena tidak setia kepada TUHAN. § 3:12
penagih uang pajak Pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi
menjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya sendiri.
Karena itu, para penagih pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang
lainnya. Mereka juga dibenci karenamereka sukamenagih pajakmelebihi yang sebenarnya. Karena
itu para penagih pajakmenjadi kaya.
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15 Karena pelayanan Yohanes, orang-orang menunggu dengan penuh
harapan dan bertanya-tanya dalam hati, “Apakah Yohanes adalah Kristus*
yang kita nanti-nantikan itu?”

16Yohanes menjawabmereka semua, “Saya hanya membaptis orang dari
antara kalian dengan air. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang yang
lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk melayani
Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah yang akan
membaptis masing-masing kalian. Ada yang dibaptis dengan Roh Kudus,
dan adadenganapi. 17Olehkarena itu bertobatlah! Karenadunia ini seperti
ladang besar yang siap dipanen, dan hasil yang baik dipisahkan dari yang
tidak baik! Karena Dia yang datang sesudah saya akan menghakimi dunia
ini dan memisahkan setiap kalian yang jahat dari tengah-tengah orang
benar. Yang benar itu akan hidup bersama-Nya. Tetapi semua orang jahat
akan dilemparkan ke dalam api neraka yang tidak pernah akan padam.”†
18 Dengan memberi banyak nasihat seperti itu Yohanes menyampaikan
Kabar Baik kepada orang banyak itu.

Pekerjaan Yohanes berakhir
19 Yohanes menegur Raja Herodes karena sudah merampas Herodiana—

istri saudaranya,‡ dan juga karena melakukan kejahatan-kejahatan yang
lain. 20 Lalu Herodes menambah kejahatannya lagi dengan memasukkan
Yohanes ke dalam penjara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21 Ketika Yohanes sedang membaptis orang banyak, dia juga membaptis

Yesus. DanketikaYesus sedangberdoa, langit pun terbuka, 22danRohKudus
turun ke atas Dia dalam bentuk burung merpati. Lalu terdengarlah suara
dari langit yang berkata, “Engkaulah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dan
Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Daftar para nenekmoyang Yesus✡
23-38 Yesus berumur tiga puluh tahun ketika Dia memulai pekerjaan-Nya.

Menurut dugaan orang, Dia adalah anak Yusuf. Inilah para nenek moyang
Yesus berdasarkan dugaan tersebut:§
(36-38) Allahmenciptakan Adam, jadi boleh dikatakan bahwa Adam adalah

anak Allah. Mulai dari manusia pertama— Adam, kemudian Set,
Enos, Kenan,Mahalaleel, Yared, Henok,Metusalah, Lamek, Nuh, Sem,
Arpaksad, Kenan,

* 3:15 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11. † 3:17 Ayat 17 Secara harfiah (dengan informasi tersirat)
dapat diterjemahkan seperti ini, “Alat lesung dan nyiru sudah di tangan-Nya (menggambarkan huku-
man dari Allah). Setelah panen (semua orang di dunia ini), Dia akan menggunakan alat-alat-Nya itu
untukmemisahkan gandum (menggambarkan orang-orang baik) dari kulit gandumdan kotoran lain
(menggambarkan orang-orang jahat). Lalu gandumakan disimpan-Nya di dalam gudang, sedangkan
yang lainnya akan dibakar-Nya di dalam api yang tidak pernah padam.” Yang diterjemahkan di atas
sebagai ‘lesung dan nyiru’, secara harfiah, “penampi”— yang adalah alat seperti sekop atau garpu
besaryangdipakaiuntukmemisahkangandumdarikulit arinya. Ayat inidapatdibandingkandengan
Why. 14:14-20 danMat. 25:31-46. ‡ 3:19 Herodiana … Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan
bahasa Indonesia sebagai ‘Herodias’. Pengejaan Herodiana dipilih supaya menjadi jelas bahwa ini
adalah nama perempuan. ✡ 3:20 Mat. 3:13-17; Mrk. 1:9-11 ✡ 3:22 Mat. 1:1-17 § 3:23-38
daftar para nenek moyang Yesus Daftar ini disusun sesuai cara yang biasa bagi orang Indonesia—
yaitu dimulai dari nenek moyang yang tertua lalu keturunan-keturunannya. Dalam teks asli, Lukas
menulis sebaliknya— yaitu dimulai dari Yusuf dan diakhiri dengan Adam. Daftar ini juga diberikan
tanpa pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari atas ke bawah, maka nama berikutnya adalah
nama anaknya.
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(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Isak,
Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Arni, Admin, Aminadab,

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

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

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

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1Waktu Yesus meninggalkan Sungai Yordan, Roh Allah sudah memenuhi
Dia. Dan RohAllahmemimpin Dia untuk pergi dan tinggal di padang gurun.
2 Di situlah Yesus dicobai oleh iblis selama empat puluh hari. Sepanjang
waktu itu Dia tidak makan sama sekali, dan sesudah itu Dia sangat lapar.
3 Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Kamu ini Anak Allah*— bukan?! Jadikan-
lah batu ini menjadi roti!”

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

5Lalu dengan cara ajaib iblismembawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
dandalamsekejapmata diamenunjukkankepada-Nya setiap kerajaan yang
ada di dunia ini. 6 Iblis berkata kepada-Nya, “Saya akan memberikan
semua kekuasaan dan kemuliaannya kepadamu. Karena semuanya sudah
diberikan kepada saya, dan saya bisa berikan kepada siapa saja yang saya
mau. 7 Jadi, kalau kamu† sujud dan menyembah saya sekarang, semua itu
akanmenjadimilikmu.” 8Yesusmenjawabnya, “DidalamKitab Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan hanya Dia sajalah yang harus kamu layani.’ ”✡
9 Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis mengangkat Yesus ke

Yerusalemdanmenempatkan-Nya di puncakRumahAllah. Katanya, “Kalau
kamu benar-benar Anak Allah, lompatlah ke bawah! 10Karena dalam Kitab
Suci tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu.’✡
11Dan juga dikatakan,
‘Mereka akanmenangkap engkau dengan tanganmereka

sehingga kakimu tidak sampai terluka karena kena batu.’ ”✡
12Tetapi jawab Yesus kepadanya, “Dalam Kitab Suci juga tertulis,

‘Janganlah kamu sengaja mencobai TUHAN Allahmu dengan melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Nya.’ ”✡

✡ 4: Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah
sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan
bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Barumengatakan (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 Mahatinggi 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 dilahirkan ke dunia ini, dan
kitamenyebut-Nya ‘Anak Allah’ sesuai dengan Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa
Maria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh
karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 4:4 Ul. 8:3 † 4:7 kamu Walaupun iblis tahu bahwa
Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil karena iblis tidak menghormati-Nya
sebagaimana seharusnya. ✡ 4:8 Ul. 6:13 ✡ 4:10 Mzm. 91:11 ✡ 4:11 Mzm. 91:12 ✡ 4:12 Ul.
6:16
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13 Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara seperti itu, iblis pergi
meninggalkan Dia. Tetapi iblis sedang mencari kesempatan lain untuk
mencobai Dia.

Yesusmengajar orang banyak✡
14 Kemudian Yesus kembali ke Galilea. Dia dipenuhi dengan kuasa Roh

Kudus, dan berita tentang Dia tersebar ke seluruh daerah itu. 15 Dia
mengajar di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi‡ yang ada di situ, dan
Dia dipuji oleh semua orang sebagai orang baik.

Yesus ditolak di desa asal-Nya✡
16 Kemudian Yesus pergi ke Nazaret— tempat Dia dibesarkan. Seperti

kebiasaan-Nya, Dia pergi ke rumah pertemuan pada Hari Sabat. Lalu Dia
diberi kesempatan berdiri di hadapan jemaat untuk membacakan Firman
Allah. 17Kebetulangulungankitabyangdiberikankepada-Nyaberisi tulisan
Nabi Yesaya. Kemudian Yesus membuka gulungan kitab itu dan mene-
mukan tulisan ayat-ayat seperti ini,
18 “Roh TUHAN ada pada-Ku,

danAllahsudahmelantik§Akuuntukmemberitakankabarbaikkepada
orang-orangmiskin.

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

bahwa lewat pelayanan-Kumereka akan segera dibebaskan,
dan kepada orang-orang buta—
bahwamatamereka akan disembuhkan,

dan kepada orang-orang yang tertindas—
bahwamereka akan dibebaskan.
19Dan TUHANmengutus Aku untukmengumumkan seperti ini:
‘Sekaranglah waktu yang dijanjikan Allah untuk menunjukkan ke-
baikan hati-Nya kepada kita!’ ”✡

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

22Awalnya semuaorangmengatakanhal-hal yangbaik tentangYesus. Ada
yang berkata, “Setiap ajarannya sangat bagus dan enak didengar.” Dan ada
juga yang heran dan berkata, “Wah, bagaimana mungkin anak Yusuf bisa
mengajar seperti ini?!”*

23KemudianDia berkata kepadamereka, “Tentu kalian akanmengatakan
kepada-Ku apa yang sering dikatakan orang— yaitu ‘Dokter, sembuhkanlah
✡ 4:13 Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14-15 ‡ 4:15 rumah-rumah pertemuan … Dalam bahasa Yunani
disebut “sinagoge.” PadazamanPerjanjianBaru, rumah-rumahpertemuandipakaiuntukpertemuan
umum orang Yahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman Allah.
Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait
Allah. Persembahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah
pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. ✡ 4:15 Mat.
13:53-58; Mrk. 6:1-6 § 4:18 melantik Secara harfiah, “mengurapi (dengan minyak).” Kata dasar
untuk kata mengurapi juga sama dengan nama jabatan Yesus— yaitu “Kristus.” Lihat catatan di Luk.
2:11. ✡ 4:19 Yes. 61:1-2 * 4:22 Wah, bagaimana anak Yusuf … Secara harfiah, “Bukankah dia
anak Yusuf?!” Orang-orang yang berkata demikian adalah orang dari desa Yesus yang pastimengenal
Dia dan mengingat Yusuf— yang dianggap bapa-Nya. (Kemungkinan besar pada waktu kejadian ini
Yusuf sudahmeninggal.) Tetapi mereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya ketikamengajar.
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dirimu sendiri.’ Dandenganperkataan itu kalian bermaksud akanmeminta
seperti ini: ‘Kami mendengar bahwa kamu melakukan berbagai keajaiban
di Kapernaum. Lakukanlah juga seperti itu di sini di desamu sendiri.’ ”
24Lalu Yesus berkata, “Apa yang Aku beritahukan ini benar: Tidak ada nabi
yang dihargai di kampung halamannya sendiri. 25Dan hal ini juga sungguh
benar: Ada banyak janda di Israel pada zaman Nabi Elia— yaitu pada
waktu hujan tidak turun selama tiga tahun enambulan dan terjadi bencana
kelaparan di seluruh negeri ini. 26 Tetapi Elia tidak diutus kepada salah
satu dari janda-janda di negeri dan bangsanya sendiri, tetapi hanya untuk
menolong seorang janda di desa Sarfat— di dekat kota Sidon. 27 Dan pada
zaman Nabi Elisa, ada banyak orang yang sakit kusta di Israel. Tetapi Elisa
tidak menyembuhkan seorang pun dari antara mereka. Hanya Naaman—
orang dari negeri Siria, yang disembuhkannya.”

28Ketika mereka mendengar ajaran Yesus tersebut, mereka sadar bahwa
Yesus tidak akan membuat keajaiban untuk mereka. Lalu orang banyak di
rumah pertemuan itu menjadi sangat marah. 29Kemudian mereka berdiri
danmengusir-Nyadaridesa itu. Nazaretdibangundiatasbukit. Jadimereka
menggiring Dia sampai di pinggir jurang dan mau menjatuhkan-Nya ke
jurang itu. 30Tetapi Yesus lewat saja dari antaramereka lalu pergi.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum✡

31 Yesus pergi ke Kapernaum— sebuah kota di provinsi Galilea. Pada
Hari Sabat Dia mengajar orang-orang di rumah pertemuan yang ada di
situ. 32 Ketika mendengar ajaran-Nya, mereka menjadi heran, karena Dia
berbicara seperti seorang raja yang mempunyai kuasa untuk memerintah.
33 Di rumah pertemuan itu ada seorang yang kerasukan setan. Orang itu
berteriak dengan keras, 34 “Hai, Yesus orang Nazaret! Jangan ganggu kami!
Apakah kamu† datang untukmembinasakan kami?! Saya sudah tahu kamu
ini siapa! Kamu adalah utusan yang suci dari Allah!” 35 Yesus langsung
menyuruh setan itu, “Diam! Keluar dari orang itu!” Kemudian roh jahat itu
membantingorang itu ke lantai di hadapanorang-orangyanghadir itu. Lalu
dia keluar dari orang itu tanpamenyakitinya.

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

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
38Yesusmeninggalkan rumah pertemuan itu dan pergi ke rumah Petrus.‡

Ibumertua Petrus sakit demam tinggi, danmerekamemohon supaya Yesus
menyembuhkannya. 39Lalu Dia berdiri di samping ibu itu dan membentak
demam itu, “Sembuhlah.” Saat itu juga ibu itu sembuh, kemudian dia
bangun danmelayani mereka.

✡ 4:30 Mrk. 1:21-28 † 4:34 kamuDiayat ini, katagantinamaYesusmemakaihurufkecil. Walaupun
roh jahat ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak menghormati dan tunduk kepada-Nya.
Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 4:37 Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34 ‡ 4:38 Petrus Secara harfiah, “Simon.”
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40Ketikamatahari mulai terbenam,§ setiap orang sakit di kota itu dibawa
kepada Yesus oleh anggota keluarganya. Dia menyembuhkan orang-orang
sakit itu dari penyakit apa saja yang mereka derita dengan meletakkan
tangan-Nya pada setiapmereka. 41Dan setan-setan juga keluar dari banyak
orang. Setan-setan itu berteriak-teriak, “Engkau adalah Anak Allah!” Tetapi
dengan tegas Yesus menegur mereka. Dia tidak mengizinkan* mereka
berbicara karenamereka tahu bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesus pergi ke kota-kota lain✡
42 Besok paginya, Yesus pergi ke tempat yang sepi. Tetapi orang banyak

mencari Dia, dan ketika merekamenemukan-Nya, mereka berusahamena-
han Dia supaya tidak meninggalkan mereka. 43 Tetapi Dia berkata kepada
mereka, “Aku juga harus membawa Kabar Baik tentang kerajaan Allah‡ ke
kota-kota lain, karena untuk itulah Aku diutus ke dunia ini.” 44 Jadi Dia
pun pergi dan memberitakan Kabar Baik itu di rumah-rumah pertemuan
di provinsi Yudea.

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1 Pada suatu hari Yesus berdiri di tepi Danau Galilea,* dan banyak orang
berkumpul dan saling berdesakan di sekeliling Dia, karena mereka mau
mendengarkan ajaran-Nya tentang Firman Allah. 2Dia melihat dua perahu
di pinggir pantai itu. Nelayan-nelayannya sudah turun dari perahu itu dan
sedang membersihkan jala mereka. 3 Yesus naik ke salah satu perahu itu—
yaitu perahu Petrus.† Dia mengajak Petrus bertolak sedikit jauh dari pantai
supaya ada jarak. Lalu Dia duduk di atas perahu itu dan mengajar orang
banyak dari situ.

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

5 Jawab Petrus kepada-Nya, “Guru, sudah sepanjang malam kami bek-
erja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang
mengatakannya, saya akan tebarkan jala-jala kami.” 6 Ketika mereka
melakukannya,merekamendapat banyak sekali ikan, sehingga jalamereka
hampir robek. 7Lalu mereka memanggil teman-temanmereka yang punya
perahu yang satu lagi untuk datang membantu. Lalu teman-teman itu
datang dengan perahu itu dan membantu Petrus dan teman-temannya
§ 4:40 Ketika matahari mulai terbenam Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari terbenamnya
matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari 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
disediakan sebelum Hari Sabat, karena menurut Hukum Taurat tidak boleh menyalakan api dan
memasak pada Hari Sabat. * 4:41 tidak mengizinkan Walaupun teriakan setan-setan itu benar,
Yesus tidak menghendaki kesaksian dari para setan. † 4:41 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11.
✡ 4:41 Mrk. 1:35-39 ‡ 4:43 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’ atas semua orang yang
taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya
sendiri sebagai kurbanpersembahan,makasetiapumatAllah jugaharusmenyerahkandirinyauntuk
mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan begitu kita membuktikan bahwa
kita sudahmenjadiwargakerajaanAllahdan layakuntukmenerimasemuayangAllahsudah janjikan
untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah akan memerintah dengan
nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga. Lihat Dan. 7:13-14 dan Mat. 6:10.
✡ 5: Mat. 4:18-22;Mrk. 1:16-20 * 5:1 DanauGalilea Lukasmenulis namakeduauntuk danau yang
sama— yaitu “Genesaret.” † 5:3 Petrus Secara harfiah, “Simon.”
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untuk mengisi ikan-ikan itu sampai kedua perahu itu penuh dan hampir
tenggelam.

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

kamu tidak lagi menjala ikan, tetapi Aku akan mengajari kamu untuk
menjaring orang-orang supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

11 Sesudah mereka menarik perahu-perahunya ke pinggir danau, lalu
merekameninggalkan segala sesuatunya danmengikut Dia.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kulit yang menu-
lar✡

12 Pada suatu hari Yesus berada di satu kota. Di situ tinggal seorang yang
tubuhnya penuh dengan penyakit kulit yang menular.‡ Ketika dia melihat
Yesus, dia sujud menyembah-Nya dan memohon, “Tuan! Kalau Tuan mau,
Tuan sanggupmenyembuhkan saya.”

13 Yesus mengulurkan tangan-Nya dan menjamah dia sambil berkata,
“Aku mau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakitnya hilang. 14 Lalu Yesus
berkata, “Jangan ceritakan kejadian ini kepada siapa pun, tetapi pergi dan
tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah kurban karena
kesembuhanmu— seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa.§ Hal ini
kamu lakukansebagaibukti bagi semuaorangbahwakamusudahsembuh.”

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

Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡
17 Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar orang banyak, dan di situ juga

ada orang-orang dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi* dan be-
✡ 5:11 Mat. 8:1-4; Mrk. 1:40-45 ‡ 5:12 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang
dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Juga, pada
zamanYesus, tidak ada pengobatan yang bisamenyembuhkanpenyakit kulit yangmenular. Menurut
Hukum Taurat para penderita penyakit kulit semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh
mendekati orang-orang sehat, tidak bolehmasuk rumah pertemuan Yahudi dan harus tinggal di luar
kampung atau kota. Lihat Im. 13. § 5:14 seperti diperintahkan oleh Musa Perintah tersebut
terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu
harus datang kembali denganmembawa dua ekor burung yangmasih hidup ke RumahAllah, supaya
seorang imamdi situ bisamengadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong
di atas piring yang penuh dengan air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imam
yang bertugas memercikkan air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (Dan mayat burung
itu kemungkinan dibakar di atas mezbah TUHAN.) Lalu burung yang kedua dicelupkan ke dalam
air yang sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini Yesus bermaksud bahwa orang
yang disembuhkan itu harus pergi ke RumahAllah di Yerusalem, karena persembahan-persembahan
seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah pertemuan di kampung-kampung mereka. ✡ 5:16
Mat. 9:1-8; Mrk. 2:1-12 * 5:17 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu
mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan semua peraturan yang ditambah oleh nenek
moyang orang Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka berbangga
begini, “Kami ini yang sangat berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakan
mereka juga tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan mereka
menjadi iri hati karena banyak orangmengikuti Dia.
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berapa ahli Taurat.† Parapemimpin agama itu sudahdatangdari setiap kota
di provinsi Galilea dan Yudea dan dari kota Yerusalem. Pada hari itu kuasa
Allah ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. 18 Lalu datanglah
beberapa orang membawa seorang yang lumpuh total yang terbaring di
atas kasurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk danmeletakkannya
di hadapan Yesus. 19 Tetapi mereka tidak bisa membawanya masuk oleh
karena orang banyak yang ada di situ. Jadi, mereka naik ke atas atap
rumah itu, membuka atapnya dan menurunkan orang lumpuh itu dengan
kasurnya ke tengah-tengahorangbanyak— tepat di hadapanYesus. 20Ketika
Yesus memperhatikan bahwa mereka percaya penuh bahwa Dia berkuasa
untukmenyembuhkan orang lumpuh itu, Dia berkata, “Saudara, Aku sudah
mengampuni dosa-dosamu.”

21 Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai berkata dalam hati
mereka, “Terlalu berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah
menghina Allah! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa manu-
sia— selain Allah sendiri.”‡

22 Saat itu juga Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Dia menegur
mereka, “Aku tahubahwakalian ragu-ragudalamhati tentangapayangAku
katakan itu! 23TentukaliansulitmenerimaketikaAkuberkatakepadaorang
lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah lebih mudah
kalian terima kalau Aku berkata kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu
dan pulanglah’?! 24Tetapi melalui perkataan ini Aku membuktikan kepada
kalian bahwa Aku— sebagai Anak Manusia,§ berhak untuk mengampuni
dosa manusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Bangunlah,
angkatlah kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”

25 Saat itu juga orang itu berdiri di depan mereka. Dia mengambil
kasurnya, lalu pulang sambil memuji-muji Allah. 26 Semua orang itu sangat
herandanmemujiAllah. Denganpenuhhormatdan rasa takut kepadaAllah
mereka berkata, “Hari ini kita sudahmenyaksikan hal-hal yang luar biasa!”

Matiusmengikut Yesus✡
27Sesudah itu Yesus keluar danmelihat seorang petugas pemerintah yang

sedang duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih
pajak* dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama
orang itu Matius.† Yesus berkata kepadanya, “Mari, ikutlah Aku.” 28Matius
pun berdiri, meninggalkan segala sesuatu yang ada di tempat kerjanya, dan
ikut Yesus dalam perjalanan.

29 Matius mengadakan perjamuan makan besar bagi Yesus di rumah-
nya. Banyak penagih pajak dan orang-orang lain makan bersama mereka.
30Melihat hal itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut
† 5:17 ahli Taurat Lihat catatandi Luk. 2:46. ‡ 5:21 Berani sekali… Secaraharfiah, “Siapakahorang
ini? Dia menghina Allah! Siapa yang berhak mengampuni dosa selain Allah?” Kedua pertanyaan
retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan. § 5:24 AnakManusiaWaktu
Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan
mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus
menyebutdiri-Nyaseperti ituuntukmengingatkanparapendengar-Nya tentangapayangNabiDaniel
saksikan dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di
surga dalam bentuk seperti ‘anakmanusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah
melantikDia sebagai Raja atas semuayang ada. Dalampenerjemahan ini, ‘yaituAku’ seringditambah
supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ✡ 5:26 Mat. 9:9-13; Mrk.
2:13-17 * 5:27 penagih pajak Lihat catatan di Luk. 3:12. † 5:27 Matius Lukas menulis nama
lain untuk Matius— yaitu “Lewi.” Sekarang kita lebih mengenal dia sebagai Matius, seperti tertulis
dalamMat. 9:9-13; 10:3.
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kepadamurid-murid-Nya, “Kenapakalianmakandanminumbersamapara
penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain?”

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

Hal berpuasa✡
33Lalu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, “Paramurid Yohanes

sering berdoa dan berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga begitu.
Tetapi murid-muridmu terus makan danminum.”

34 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan per-
samaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan dis-
uruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka!
Begitu juga selamaAkumasih bersamamurid-murid-Ku,mereka tidak akan
berpuasa. 35Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin
laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya. Hal itulah yang akan terjadi
kepada-Ku, dan pada waktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

36 Yesus juga memberi dua contoh ini kepada mereka: “Kalau seseorang
mempunyai baju lama yang sudah robek, tidakmungkin dia menambalnya
dengan kain yang diambil dari baju yang baru. Karena dia tidak mau
merusakbajubarunya itu, dankainbaru itu tidakakancocokuntukmenam-
bal baju lama itu. 37 Begitu juga dengan air anggur yang baru.‡ Anggur
baru tidak mungkin diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Karena waktu
air anggur itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan
menjadi rusak. Akhirnya air anggur akan tumpah dan kantong kulit itu pun
jadi terbuang. 38Oleh karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke dalam
kantong kulit yang baru juga. 39 Tetapi, orang yang sudah pernah minum
anggur yang lama tidak akanmau lagiminumanggur yang baru, karena dia
akan berkata, ‘Anggur yang lama lebih enak.’ ”§

6
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

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

3 Yesus menjawab, “Kalian tentu sudah tahu cerita tentang Daud, waktu
dia dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan membutuhkan
makanan. 4 Daud masuk ke Kemah Allah dan menerima roti yang setiap
minggu ditaruh di Ruang Suci. Kemudian Daud membawanya kepada
orang-orang yangmengikuti dia, lalumerekamemakan roti itu. Sedangkan
✡ 5:32 Mat. 9:14-17; Mrk. 2:18-22 ‡ 5:37 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang
baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam
waktu tertentu akanmengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan
semakin tinggi. Pada zaman Alkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol, tetapi
tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. § 5:39 Ayat 36-39 Dalam kedua contoh ini, Yesus
membandingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia
ditanya tentang kebiasaan dari nenekmoyang orang Yahudi tentang berpuasa. Seperti kain baru dan
anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang lama dari nenek moyang.
✡ 6: Mat. 12:1-8; Mrk. 2:23-28
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menurut peraturan HukumTaurat, sebenarnya hanya para imam saja yang
boleh memakannya.✡ Tetapi, karena mereka membutuhkan makanan,
maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu tidak dianggap berdosa.”

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

Yesusmenyembuhkan orang sakit padaHari Sabat✡
6 Pada Hari Sabat lain, Yesus pergi mengajar di rumah pertemuan orang

Yahudi. Di situ ada seorang laki-laki yang tangan kanannya lumpuh. 7 Di
situ juga ada beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedang
mengawasi Yesus dengan baik, karena mereka mencari alasan untuk bisa
melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Jadi mereka ingin
tahu apakah Dia akan menyembuhkan orang pada Hari Sabat. 8 Yesus
mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka lalu Dia berkata kepada
laki-laki yang tangannya lumpuh itu, “Bangkitlah dan berdiri di depan sini.”
Orang itu pun bangkit dan berdiri. 9 Yesus berkata kepada mereka, “Coba
kalian pikir: Menurut Hukum Taurat, apa yang boleh kita buat pada Hari
Sabat? Apakahkitadiizinkanberbuatbaik, atauberbuat jahat? Atauapakah
kita diizinkanmenyelamatkan nyawa orang, ataumembunuh?”

10Dia melihat ke sekeliling orang-orang itu dan akhirnya berkata kepada
orang sakit itu, “Luruskan tanganmu ke depan.” Dia melakukannya, dan
tangannya pun langsung sembuh. 11Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi
sangatmarah. Kemudianmerekaberbicara satu sama lain, “Apayangharus
kita lakukan kepada Yesus?”

Yesusmemilih dua belas rasul✡
12Pada suatu hari, Yesus pergi berdoa ke sebuah bukit. Sepanjangmalam

Dia berdoa di sana. 13 Besok paginya, Dia memanggil orang banyak yang
sedang mengikuti-Nya, lalu memilih dua belas dari antara mereka untuk
menjadi murid-murid-Nya. Dia juga mengangkat mereka sebagai rasul-
Nya.† Nama-namamereka adalah:
14 Simon— yang Yesus berikan nama baru “Petrus.”
Andreas— adik kandung Petrus,
Yakobus, Yohanes,
Filipus, Bartolomeus,
15Matius, Tomas,
Yakobus— anak Alfeus,
dan Simon— yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang berjuang

supaya Israel bebas dari penjajahan Roma.
16 Juga dua orang bernama Yudas. Yang pertama Yudas— anak Yakobus,
dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudianmengkhi-

anati Yesus.
Yesusmengajar danmenyembuhkan orang-orang sakit✡

17Lalu Yesus turun dari bukit itu bersamamurid-murid-Nya dan berhenti
di suatu tempat yang datar. Sejumlah besar orang-orang yang mengikuti-
Nya sudahberada di situ. Juga banyak orang lain— yang datang dari seluruh
provinsi Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai di sekitar Tirus dan Sidon.
18Mereka datang untukmendengarkan Yesus danminta disembuhkan dari
penyakit-penyakit mereka. Dan ada banyak orang yang disembuhkan dari
✡ 6:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 6:5 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24. ✡ 6:5 Mat. 12:9-14;
Mrk. 3:1-6 ✡ 6:11 Mat. 10:1-4; Mrk. 3:13-19 † 6:13 rasul Lihat catatan tentang ‘rasul’ dalamMat.
10:2. ✡ 6:16 Mat. 4:23-25; 5:1-12
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gangguan roh-roh jahat. 19 Semua orang itu berusaha menjamah Yesus,
karena dari diri-Nya keluar kuasa sehinggamereka semua disembuhkan.

20Diamemandang khusus kepada paramurid-Nya dan berkata,
“Sungguh diberkati Allah setiap kalian yangmiskin,

karena kamulah yang akanmenjadi warga kerajaan Allah.
21 Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini lapar,

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

karena kamu akan tertawa.
22 Sungguh diberkati Allah kamu yang dibenci, dihina, ditolak, dan difitnah

karena kamumenjadi pengikut Aku— AnakManusia. 23Waktu kamu
dibuat susah seperti itu, bersukacitalah dan menarilah dengan gem-
bira, karena upahmu besar di surga!

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

24Tetapi celakalah setiap kalian yang sekarang ini kaya,
karenakesenanganyangkamunikmatididunia tidakakan terulang lagi
di dalam kerajaan Allah.

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

Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berdukacita danmenangis.

26Celakalah kamu kalau semua orangmemujimu.
Karena ingatlah: Nabi-nabi palsu yang hidup pada waktu dulu juga
dipuji seperti itu oleh nenek moyang orang-orang yang sekarang ini
memujimu.”

Kasihilahmusuh-musuhmu✡
27 “Tetapi inilah perintah-Ku kepada kalianmasing-masing yangmenden-

garkan ajaran-Ku ini: Kasihilah orang-orang yang memusuhimu dan
berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. 28 Mintalah Allah
memberkati orang-orang yang mengutukmu, dan berdoalah bagi mereka
yang berbuat jahat terhadap kamu. 29 Misalnya kalau ada orang yang
menamparpipi kirimu, berikanlah jugapipi kananmu. Dankalauadaorang
merampas jubahmu, biarkanlah dia juga mengambil bajumu. 30Kalau ada
orang yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu kepadanya. Dan
kalau ada orang yang merampas milikmu, jangan memintanya kembali.
31 Dan sebagaimana kalian masing-masing inginkan supaya orang-orang
lain lakukan kepadamu, lakukanlah seperti itu juga kepadamereka.

32 “Kalau kamu hanya berbuat kasih kepada teman yang mengasihimu
saja, jangan berharap bahwa Allah akanmemberkatimu karena perbuatan
kasihmu itu. Karena orang-orang berdosa juga berbuat kasih kepada orang
yang mengasihi mereka. 33 Atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada
teman yang berbuat baik kepadamu saja, jangan berharap bahwa Allah
akan memberkatimu karena perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang
berdosa punmelakukan hal yang sama seperti itu. 34Dan kalau kamumem-
injamkan uang hanya kepada orang-orang yang bisa mengembalikannya,
jangan berharap bahwa Allah akan memberkatimu karena perbuatanmu
itu. Karena orang-orang berdosa pun memberi pinjaman kepada sesama
✡ 6:26 Mat. 5:38-48; 7:12
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orang berdosa— yaitu orang yang akan sanggup mengembalikan pinjaman
itu dalam jumlah yang sama.

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

Periksalah dirimu sendiri✡
37“Janganlahmenjadikandirimuhakimataskesalahanorang lain, supaya

kamu juga tidak akan dihakimi dengan cara yang sama.‡ Maafkanlah
orang lain, maka Allah akan mengampunimu. 38 Berilah pertolongan
kepada orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Bahkan Allah
akan menambah lebih dari apa yang kamu butuhkan saat Dia membalas
kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu, Dia akan memakai ukuran
yang lebih besar, danmembuat takaran itu penuh dan padat sekali— sampai
ada yang tumpah di samping kiri dan kanannya. Karena ukuran yang kamu
pakai untuk memberi kepada orang lain akan dipakai oleh Allah waktu Dia
membalas kebaikanmu itu.”

39 Yesus menceritakan kepada mereka contoh ini, “Kalau orang buta
menuntun sesama orang buta, pastilah keduanya akan jatuh ke dalam
lubang.✡ 40 Seorang murid tidak bisa melebihi gurunya, tetapi murid yang
menyelesaikan semua didikan akanmenjadi seperti gurunya.

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

Contoh duamacam pohon✡
43 “Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik—

bukan? Begitu juga, pohon yang dikenal sebagai pohon yangmenghasilkan
buah yang tidak bisa dimakan tidak akan menghasilkan buah yang enak.
44Karena setiap pohondikenal dari buahnya. Semakberduri tidakmungkin
menghasilkan buah ara, dan tumbuhan berduri lainnya tidak mungkin
menghasilkan buah anggur. 45 Manusia juga seperti pohon: Orang baik
selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena seluruh per-
buatannya itu berasal dari apa yang tersimpan dalam hatinya. Tetapi
orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat, karena kejahatan
yang tersimpan dalam hatinya. Karena apa saja yang tersimpan dan selalu
dipikirkan di dalam hati pasti akan keluar melalui mulut.”
✡ 6:36 Mat. 7:1-15 ‡ 6:37 Ayat 37a Secara harfiah, “Janganlah kamu menghakimi, dan
kamu pun tidak akan dihakimi.” Ayat ini dan Mat. 7:1 terkenal sebagai ayat yang secara umum
salah dipergunakan. Larangan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang
menunjukkan berbagai cara umat Allah perlumenentukan kalau perbuatan orang-orang lain adalah
salah atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus selanjutnya dalam pasal ini.
✡ 6:39 Mat. 15:12, 14 ✡ 6:41-42 Mat. 7:17-20; 12:34-35
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Contoh duamacam orang✡
46 “Buat apa kalian memanggil Aku, ‘Tuhan, Tuhan,’ padahal apa yang

Ku-perintahkan tidak kalian lakukan! 47 Biarlah Aku memberi contoh ini
untuk menggambarkan semua orang yang datang kepada-Ku, menden-
garkan ajaran-Ku, dan melakukannya: 48 Mereka sama seperti seseorang
yang membangun rumah. Pertama, dia menggali lubang di tanah yang
dalam, sampai menemukan sebuah batu keras dan sangat besar. Batu
itu digunakan sebagai fondasi untuk batu-batu lain. Ketika banjir dan air
sungai meluap lalu menghantam rumah itu, maka rumah itu tidak akan
goyang karenadibangundi atas fondasi batu yangutuh. 49Sedangkanorang
yangmendengarkan ajaran-Ku tetapi tidakmelakukannya, dia sama seperti
orang yangmembangun rumah tanpa fondasi dan di atas tanah saja. Ketika
banjir dan air sungai meluap lalu menghantam rumah itu, rumah itu pun
rubuh dan rusak berat.”

7
Yesusmenyembuhkan seorang budak✡

1Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu kepada orang banyak,
Dia bersama murid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. 2 Di sana ada
seorang komandan kompi Romawi* yang budaknya sakit keras dan hampir
mati. Budak itu sangat dikasihi oleh komandan itu. 3Ketika komandan itu
mendengar tentang Yesus, dia mengutus beberapa penatua Yahudi mene-
mui Yesus dan meminta-Nya datang untuk menyembuhkan budaknya itu.
4 Sesudah mereka bertemu dengan Yesus, mereka meminta dengan sangat
supayaDiamenolongkomandan itu. Merekaberkata, “Bapak, orang itupan-
tas mendapatkan pertolongan darimu, 5 karena dia mengasihi dan berbaik
hati kepada bangsa kita. Dan dialah yang sudah membiayai pembangunan
rumah pertemuan kita.”

6 Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Ketika mereka hampir tiba di
rumah itu, komandan itu mengutus beberapa orang sahabatnya menemui
Yesus dengan pesan ini, “Bapak, tidak usah repot-repot datang ke rumah
saya. Saya tidak pantas menerima Bapak di rumah saya. 7 Bahkan saya
sendiri merasa tidak layak datang menemui Bapak. Tetapi saya mohon
supaya Bapak mengucapkan saja, ‘Sembuhlah,’ dan budakku itu pasti akan
sembuh. 8Karena saya sendiri juga adalah seorang bawahan yang tunduk
pada perintah atasan, dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya.
Kalau saya berkata kepada salah satu dari mereka, ‘Pergi ke sana,’ maka dia
pun pergi. Dan kalau saya berkata kepada yang lain, ‘Datang,’ maka dia pun
datang. Dan kalau saya katakan kepada budak saya, ‘Lakukan ini,’ maka
dia punmelakukannya. Seperti itu jugalah keyakinan saya tentang engkau,
bahwa semua perintahmu akan jadi.”

9Ketika Yesus mendengar jawabannya itu, Dia merasa heran sekali. Lalu
Dia berkata kepada orang banyak yang sedang mengikuti Dia, “Perhatikan-
lah yang Ku-katakan ini: Di antara bangsa Israel Aku belum pernah mene-
mukan seorang pun yang mempunyai keyakinan sebesar keyakinan orang
ini.”

10Ketikamereka yang diutus itu kembali ke rumahkomandan itu,mereka
menemukan budak itu sudah sembuh.
✡ 6:45 Mat. 7:24-27 ✡ 7: Mat. 8:5-13; Yoh. 4:43-54 * 7:2 komandan kompi Romawi Secara
harfiah dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari
seratus tentara’.
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Yesusmenghidupkan kembali anak seorang janda
11Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke desa yang bernama Nain. Murid-

murid-Nya dan banyak sekali orang ikut bersama juga dalam perjalanan
itu. 12Ketika Yesus sudah dekat gerbang desa, ada rombongan orang sedang
ke luar mengusung mayat seorang pemuda.† Pemuda itu adalah satu-
satunya anak seorang janda. Banyak orang dari desa itu menyertai janda
itu. 13 Ketika Tuhan melihat janda itu, Dia merasa kasihan lalu berkata
kepada ibu itu, “Jangan menangis.” 14 Lalu Dia mendekati usungan itu
dan menjamahnya. Mereka yang membawa usungan itu pun berhenti
kemudian Dia berkata, “Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, hiduplah
kembali!” 15Dan orang mati itu pun hidup kembali lalu duduk serta mulai
berbicara. Kemudian Yesus menyerahkan dia kepada ibunya.

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

17Maka tersebarlahberita tentangapayangdiperbuatYesus ituke seluruh
Yudea dan daerah sekitarnya.

Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesus mengajar tentang
pelayanan Yohanes✡

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

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

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

24Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesusmulai berbicara kepada
orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-Ku dimu-
lai, kenapakalian seringberjalan jauhkeluarmasukpadanggurun? Apakah
untuk melihat sesuatu yang biasa saja?— seperti melihat sehelai rumput
yang bergoyang karena ditiup angin. Tentu tidak! 25 Sesungguhnya kalian
mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak pergi untuk melihat
seorang yang berpakaian sangat indah. Karena orang-orang yang hidup
mewah dan memakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi
† 7:12 pemuda Secara harfiah, “orang (laki-laki yang) mati.” Kata yang digunakan Yesus untuk
memanggil pemuda ini pada ayat 14 menunjukkan orang dewasa yang umurnya antara 24-40.
✡ 7:17 Mat. 11:2-19
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di istana raja. 26 Jadi, apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi— kah?! Ya,
Aku katakan kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih penting
daripada seorang nabi. 27Karena dialah yang dimaksudkan oleh ayat Kitab
Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmengutus utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
28 Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes lebih besar dari semua orang yang
pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah mulai
dirikan, semua orang yang menjadi warga kerajaan-Nya itu akan dianggap
lebih besar dari Yohanes— bahkan orang yang berkedudukan paling ren-
dah.”

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

31 Yesus berkata, “Aku akan memakai contoh untuk menggambarkan
sebagian besar orang yang hidup pada zaman sekarang: 32Mereka seperti
dua kelompok anak yang bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru
kepada kelompok yang lain,
‘Setiap kali kami mengajak kalian bermain sesuatu, kalian tetap tidak mau!

Kalau kamimeniup lagu tarian dengan suling,
kalian tidakmaumenari.

Tetapi waktu kami bermain seperti berkabung,
kalian tidakmau bermain seperti menangis.’

33Artinya begini: Kalian selalu menolak pekerjaan Allah— bagaimana pun
bentuknya. Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani TUHAN di
antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi
kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 34 Lalu Anak Manusia— yaitu Aku,
juga datang, dan Aku makan dan minum air anggur seperti orang pada
umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia makan dan minum dengan
rakus! Dia juga temanparapenagihpajakdanorang-orangberdosa lainnya.’
35Meskipun begitu, kebijaksanaanAllah selalu terbukti benarmelalui hasil-
hasilnya.”

Waktu Yesus diminyaki olehwanita pelacur
36Lalu seorangFarisi bernamaSimonmengundangYesusmakanbersama

dia di rumahnya. Maka Yesus punpergi ke sana danmengambil tempat-Nya
di meja makan.

37 Di kota itu ada seorang wanita pelacur. Ketika wanita itu mendengar
bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu
dengan membawa sebuah botol yang sangat bagus‡ yang berisi minyak
wangi. 38 Ketika Simon dan para tamu sedang makan, sambil menangis
karena menyesali dosa-dosanya wanita itu datang berlutut di belakang
Yesus— dekat kaki-Nya. Air mata wanita itu jatuh membasahi kaki-Nya,
lalu diamengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudianwanita itu
berulang-ulang mencium serta meminyaki kaki-Nya dengan minyak wangi
itu.
✡ 7:27 Mal. 3:1 ‡ 7:37 botol sangatbagusSecaraharfiah, “buatan (batu)pualam.” Botol yangdibuat
dari batu putih itu dibeli dengan hargamahal, danminyak yang diisi dalam botol itu jugamahal.
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39 Ketika Simon— orang Farisi itu, melihat hal itu, dia berkata dalam
hatinya, “Kalau Yesus betul-betul nabi, tentu dia tahu wanita macam apa
yangmenyentuhnya! Perempuan ini adalah pelacur!”

40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Simon, Aku mau mengatakan sesuatu
kepadamu.”
Jawab Simon, “Katakanlah Guru!”
41LaluYesusmenceritakanperumpamaan ini: “Adaduaorangyangmem-

punyai utang kepada seseorang yang biasamemberi pinjamanuangdengan
bunga. Yang seorang utangnya lima ratus keping uang perak, sedangkan
yang seorang lagi utangnya limapuluhkepinguangperak.§ 42Karenakedua
orang itu tidak sanggup membayar utangnya itu, maka dengan murah hati
si pemberi pinjaman itu menghapuskan utang mereka. Siapakah di antara
kedua orang itu yang akan lebihmengasihi dia?”

43 Simonmenjawab, “Menurut pendapat saya, orang yang utangnya lebih
banyak dihapuskan.”
Yesus berkata kepada Simon, “Pendapatmu itu betul.” 44 Sambil melihat

perempuan itu Yesus berkata kepada Simon, “Kamu tentu sudah melihat
apa yang dilakukan perempuan ini! Ketika Aku masuk ke rumahmu, kamu
tidak memberikan air untuk membasuh kaki-Ku. Tetapi perempuan ini
membasuh kaki-Ku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan
rambutnya. 45 Waktu Aku masuk rumahmu, kamu tidak memberi salam
yang hangat kepada-Ku.* Tetapi sejak Aku masuk ke sini, perempuan ini
tidak henti-hentinya menciumi kaki-Ku. 46Kamu tidak meminyaki kepala-
Ku dengan minyak zaitun, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak
wangi. 47 Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa dosa-dosanya—
yang begitu banyak, sudah diampuni. Dan itulah sebabnya dengan cara
yang begitu luar biasa dia menunjukkan kasihnya terhadap Aku. Tetapi
orang yang diampuni dari dosanya yang sedikit, sedikit jugamengasihi.”

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

49 Lalu para tamu yang lain yang sedang makan bersama di situ mulai
berkata dalamhatimerekamasing-masing, “Berani sekali orang ini berkata
begitu! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa manusia selain
Allah sendiri.”†

50Tetapi Yesus berkata lagi kepadaperempuan itu, “Karena kamupercaya
kepada-Ku maka kamu diselamatkan. Pergilah dengan perasaan tenang
dalam perlindungan Allah.”

8
Perempuan-perempuan juga terlibat dalam pelayanan Yesus

1 Tidak lama kemudian, Yesus pergi berkeliling ke banyak kota dan desa
untuk berkhotbah dan mengumumkan berita keselamatan dari Allah—
yaitu Kabar Baik tentang kerajaan Allah. Dan kedua belas murid-Nya ikut
bersama Dia. 2Bersamamereka ada juga beberapa perempuan yang sudah
Yesus sembuhkandari berbagai penyakit dan dilepaskan dari roh-roh jahat.
Di antaranya
§ 7:41 keping uang perak Secara harfiah, “dinar.” Pada zaman Roma, uang dinar dibuat dari perak
asli. Nilai satu dinar sama dengan gaji seorang petugas untuk satu hari penuh. * 7:45 memberi
salam yang hangat … Secara harfiah, “menciumAku.” Menciumorang-orang yang datang bertamu ke
rumah adalah kebiasaan orang Yahudi. † 7:49 Berani sekali … Secara harfiah, “Siapakah orang ini
sehingga dia berani mengampuni dosa-dosa?” Pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya
sebagai kalimat pernyataan.
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Maria— yang berasal dari desa Magdala dan yang sudah dilepaskan dari
tujuh setan,*

3Yohana istri Kuza (Kuza sebagai kepala urusan istana Herodes),
Susana, danmasih banyak lagi perempuan-perempuan lain.
Semuaperempuan itu seringmembantukeperluanYesus danmurid-murid-
Nya dengan danamereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡
4 Ketika orang-orang dari setiap kota terus saja berdatangan kepada

Yesus dan jumlahmereka sudah banyak, Yesus punmenyampaikan kepada
mereka perumpamaan ini:

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

telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur✡
9 Sesudah itu, murid-murid-Nya bertanya kepada Yesus, “Apa arti pe-

rumpamaan itu?”
10LaluDiaberkata, “Dulumanusia tidakdiizinkanuntukmengerti ajaran-

ajaran tentang kerajaan Allah.† Tetapi sekarang kalian sudah diberikan izin
untuk mengerti hal-hal rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang lain, Aku
mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan. Karena Allah mau supaya
terjadi seperti yang ditulis oleh nabi— waktu Allah berkata,
‘Biarpunmerekamelihat banyak keajaiban,

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

mereka tidak akanmengerti.’ ”✡
11 “Inilah arti persamaan-persamaan dalam perumpamaan itu:
Bibit adalah ajaran dari Allah.
12 Dan bibit yang jatuh di jalan menggambarkan orang-orang yang

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

13Bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-
orang yang ketikamendengarkan ajaran dari Allahmenerimanya dengan
senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa tumbuh di dalam hati mereka.
Mereka percaya hanya sebentar saja. Ketika mereka mendapat kesulitan
dalam hidupmereka, merekameninggalkan ajaran itu.

* 8:2 setan Bahasa Yunani mempunyai tiga istilah yang memiliki arti sama, dan ketiga-tiganya
dipakai dalam pasal ini. Dalam TSI ‘setan’ dipakai untuk menerjemahkan “daimonion” (bahasa
Inggris, ‘demon’), sedangkan ‘roh jahat’ menerjemahkan “pneumati poneras/pneumati akathartos”
(bahasa Inggris, ‘evil spirit/unclean spirit’). ✡ 8:3 Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-10 ✡ 8:8 Mat. 13:10-23;
Mrk. 4:10-20, 24-25 † 8:10 kerajaan Allah Lihat catatan di Luk. 4:43. ✡ 8:10 Yes. 6:9
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14 Bibit yang jatuh di antara rumput berduri menggambarkan orang-
orang yang sudah mendengarkan ajaran Allah, tetapi dalam menjalani
hidup sehari-hari, mereka kuatir, serta mengejar kekayaan dunia dan
kesenangan dunia. Semua hal itu menghambat pertumbuhan ajaran itu,
sehingga tidakbisamenghasilkan sesuatu yangbaikdalamhidupmereka.

15 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-
orangyangpada saatmendengarkanajaranAllahmenyimpannyadengan
baik di dalam hati mereka yang tulus, lalu mereka taat dengan tetap
bertekun kepada ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur yang
menghasilkan banyak buah.”‡
Hendaklah kitamengerti ajaran-ajaran Yesus✡

16 Lalu Yesus menambah perumpamaan ini: “Orang tidak mungkin
menyalakan pelita lalu menutupnya dengan ember! Juga tidak mungkin
dia menaruh itu di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di
tempat yang tinggi, supaya orang-orang yang masuk ke dalam rumah dit-
eranginya. 17Begitu juga semua ajaran yang Aku ajarkan dengan perumpa-
maan kepada orang banyak: Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti
semuanya akan terbuka. Yang tidak jelas sekarang nanti akan menjadi
jelas. 18Olehkarena itu, perhatikanlahbaik-baik carakalianmendengarkan
ajaran-ajaran-Ku. Karenabagi setiaporangyangmenerimaajaran-Ku,Allah
akanmenambahkan kemampuan kepadanya supaya lebihmengerti. Tetapi
bagi setiap orang yang tidakmenerima ajaran-Ku—biarpundia pikir bahwa
diamengerti sedikit, Allahakanmengambil kemampuanuntukmengerti itu
darinya.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
19 Kemudian ibu dan saudara-saudara-Nya datang menemui Yesus,

tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan-Nya karena orang banyak yang
mengelilingi-Nya. 20Lalu seseorangmemberitahukankepada-Nya, “Pak, ibu
dan saudara-saudarimu sedang menunggu di luar. Mereka mau berbicara
dengan kamu.”

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

Yesusmenghentikan badai✡
22 Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya “Mari kita

pergi ke seberang danau.” Jadi mereka pun naik perahu dan berangkat.
23 Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba angin badai
bertiup di danau itu. Banyak air masuk ke dalam perahu itu, sehingga
mereka berada dalam bahaya dan hampir tenggelam. 24 Lalu para murid-
Nya mendekati Dia dan membangunkan-Nya serta berkata, “Guru, Guru!
Mampuslah kita!”
Yesus pun bangun dan dengan suara keras berkata kepada angin badai

dan ombak itu, “Diam!” Lalu angin badai dan ombak itu pun diam dan
‡ 8:15 menghasilkan banyak buah Dalam Firman Allah yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranya
manusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, Kabar Baik dari Allah membuat manusia bisa percaya.
Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’ kalau dia melakukan apa yang Allah
perintahkan kepadanya dengan setia. (Mat. 5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang
keluar dari mulut kita baik di mata Allah. (Mat. 12:31-37) Dan juga, kita ‘menghasilkan buah’ kalau
kita memimpin orang lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yang merupakan
buah-buah yang baik di mata Allah. ✡ 8:15 Mat. 13:12; Mrk. 4:21-25 ✡ 8:18 Mat. 12:46-50; Mrk.
3:31-35 ✡ 8:21 Mat. 8:18, 23-27; Mrk. 4:35-41
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danau menjadi tenang kembali. 25 Kemudian Dia berkata kepada mereka,
“Kenapa kalianmeragukan Aku?!”
Mereka merasa heran dan takut terhadap Yesus, lalu berkata satu sama

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

Yesusmengusir setan-setan dari seorang Gerasa✡
26Mereka terus berlayar dan sampailah mereka di daerah kota Gerasa—

yang terletak di sebelah tenggara Danau Galilea. 27Sesudah Yesus berada di
darat, seorang laki-laki dari kota itu yang dirasuki bermacam-macam setan
menemui-Nya. Orang itu sudah lama telanjang dan tidak mau tinggal di
rumah. Dia hanya tinggal di dalam gua-gua lokasi pekuburan.§

28-29 Roh-roh jahat itu sering menyeret orang itu. Waktu orang-orang
kota itu masih berusaha menjaganya, kedua tangannya dirantai dan kedua
kakinya dipasung. Tetapi dia selalu bisa memutuskan segala pengikat itu,
laludi bawahpengaruh setan-setan itudiapergi ke tempat-tempat terpencil.
Ketika orang itu bertemudengan Yesus, dia berteriak dan sujud di hadapan-
Nya. Lalu Yesus memerintahkan roh-roh jahat itu keluar dari orang itu.
Dan dengan suara keras orang itu berkata, “Hei, Yesus— Anak Allah Yang
Mahatinggi! Kamumau apa dengan saya? Sayamohon, jangan siksa saya!”

30Lalu Yesus bertanya kepadanya, “Siapa namamu?”
Jawabnya, “Batalion.”* Dia menjawab begitu karena banyak sekali setan

yangmasuk ke dalam dirinya. 31Lalu setan-setan itu berkali-kali memohon
supaya Yesus tidakmengusir merekamasuk ke dalam jurangmaut.

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

34 Sesudah para penjaga babi melihat apa yang terjadi, mereka lari dan
pergi menceritakan kejadian itu ke kota Gerasa dan ke daerah sekitarnya.
35Laluorang-orangyangmendengarberita itupergimelihat apayang sudah
terjadi. Waktu mereka tiba di tempat Yesus berada, mereka melihat orang
yang ditinggalkan setan-setan itu sudah berpakaian dan sedang duduk den-
gan tenang dekat Yesus sambil mendengarkan-Nya.† Pikirannya juga sudah
sehat. Melihat kejadian itu takutlah mereka kepada Yesus. 36Dan para pen-
jaga babi yang sudah melihat hal itu sendiri menceritakan kembali kepada
orang-orangyangbarudatang itu—bagaimanaorangyangkerasukan setan-
setan itu disembuhkan. 37 Lalu penduduk daerah Gerasa meminta Yesus
meninggalkan daerahmereka, karenamereka sangat ketakutan.
Karena itu Yesus dan murid-murid-Nya kembali naik perahu mening-

galkan daerah itu. 38 Orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan itu
berkali-kalimemintakepadaYesus supayadiabisa ikutbersama-Nya. Tetapi

✡ 8:25 Mat. 8:28-34; Mrk. 5:1-20 § 8:27 lokasi pekuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering
menguburkanmayat orangmati di dalamguaataudi ruangankecil yangdigali di dalamgunungbatu.
Kejadian ini banyakberbicara tentanghal-hal yangnajis— roh jahat, kuburan, babi, dandaerahorang
yangbukanYahudi. Hal ini semuadianggapnajis oleh orangYahudi. * 8:30 BatalionDalambahasa
Yunani, namanya “Legion.” Pada waktu itu, yang disebut legion adalah satu batalion militer yang
jumlah anggotanya bisa sampai 6826. † 8:35 duduk…mendengarkan-Nya Secara harfiah, “(duduk)
di kaki Yesus.” Kata-kata ini sering dipakai dengan arti ‘dudukmendengarkan ajaran seorang guru’.
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Yesus menyuruh orang itu pulang dengan berkata, 39 “Pulanglah dan ceri-
takanlah bagaimana Allah sudah menolongmu.” Dia pun pergi ke seluruh
kota Gerasa dan menceritakan caranya Yesus dengan begitu luar biasa
menolong dia.

Yesusmenyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan danmenghidup-
kan anak perempuan Yairus✡

40 Ketika Yesus kembali dari seberang danau, orang banyak menyambut
Dia, karenamereka semuamenanti-nantikanDia. 41Laludatanglah seorang
kepala rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Yairus. Dia langsung
sujud di hadapan Yesus dan meminta-Nya dengan sangat untuk datang ke
rumahnya. 42Karena anaknya yang satu-satunya— yaitu anak perempuan,
sedang sakit keras dan hampir mati. Umurnya dua belas tahun.
Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang banyak berdesak-desakan di

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

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

banyak orang yang berdesak-desakan di sekeliling-Mu.”
46 Tetapi Yesus berkata, “Ada seseorang yang menyentuh Aku, karena

Aku merasa ada kuasa yang keluar dari diri-Ku.” 47 Ketika perempuan itu
melihat bahwa perbuatannya sudah ketahuan, dengan gemetar dia maju
dan sujud di hadapan-Nya. Lalu di hadapan semua orang yang ada di
situ, dia menceritakan kenapa dia menyentuh jubah-Nya dan bagaimana
dia menjadi sembuh saat itu juga. 48 Kata Yesus kepadanya, “Anak-Ku,
karena kamu sudah percaya kepada-Ku, kamu menjadi sembuh. Sekarang
pulanglah dengan hati yang tenang.”

49Ketika Yesus masih bicara dengan perempuan itu, datanglah seseorang
dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anak Bapak sudah meninggal.
Jadi tidak usahmerepotkan Guru lagi.”

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

51SesudahYesus tiba di rumahYairus, Dia tidakmengizinkanorang-orang
lain masuk bersama-Nya ke dalam rumah itu— kecuali Petrus, Yohanes,
Yakobus, dan ibu-bapak anak itu. 52 Semua orang sedang menangisi
dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Berhenti
menangisi dia! Karena dia tidakmati. Dia hanya tidur saja.”

53Orang-orang itumenertawakanDia karenamereka tahu anak itu sudah
mati. 54Tetapi Yesusmemegang tangan anak itu dan berkata, “Hai anak-Ku,
bangunlah.” 55Maka anak itu hidup kembali dan saat itu juga dia berdiri.
Lalu Yesus menyuruh orang tua anak itu memberi makanan kepadanya.
56 Mereka sungguh sangat heran melihat apa yang terjadi dengan anak
mereka, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan tentang hal itu
kepada siapa pun.
✡ 8:39 Mat. 9:1, 18-26; Mrk. 5:21-43 ‡ 8:43 Ayat 43b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani
menambah kata-kata: “Dia sudah menghabiskan segala miliknya untuk berobat ke banyak dokter.”
Kemungkinan besar kata-kata itu diambil dari Mrk. 5:26. § 8:44 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah
orang Yahudi mempunyai rumbai seperti diperintahkan Musa sebagai peringatan untuk mengikuti
seluruh perintah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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9
Yesusmengutus pengikut-Nya✡

1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya untuk berkumpul. Lalu Dia
memberikan kuasa kepada mereka masing-masing untuk mengusir setan-
setan dan menyembuhkan bermacam-macam penyakit. 2 Kemudian Dia
mengutusmereka pergi untukmemberitakan kabar tentang kerajaan Allah
danmenyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa TUHAN. 3Dia berkata
kepada mereka, “Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan— termasuk
tongkat, tas, roti, uang, maupun pakaian ganti. 4 Saat kamu masuk ke satu
kota atau desa dan satu keluarga menerima kamu tinggal di rumahnya,
tinggallah di rumah itu saja sampai kamu melanjutkan perjalanan lagi.
5 Tetapi kalau kamu datang ke kota atau desa lain dan orang-orang di
situ tidak mau menerima kamu, tinggalkanlah tempat itu dan lepaskanlah
kotoran tempat itudari kakidan sandalmusebagai tandaperingatankepada
mereka.”*

6 Lalu mereka berangkat dan pergi berkeliling ke desa-desa. Di setiap
tempat yangmerekakunjungi,merekamemberitakanKabarBaikdariAllah
danmenyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa TUHAN.

Herodes bingung tentang Yesus✡
7 Ketika Raja Herodes mendengar kabar tentang semua keajaiban yang

dilakukan Yesus, dia menjadi bingung dan gelisah. Karena ada beberapa
orang berkata, “Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orang
mati, tetapi sekarang dia menyebut dirinya Yesus.”† 8 Tetapi ada orang
lain yang berkata, “Dia adalah Nabi Elia— yang dulu terangkat ke surga
dalam keadaan hidup, dan sekarang dia kembali dan menyebut dirinya
Yesus.” Dan yang lain lagi berkata bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi-
nabi zaman dahulu yang sudah hidup lagi dari kematian. 9 Tetapi Herodes
berkata, “Saya sudah suruh potong leher Yohanes. Jadi siapa orang itu
sebenarnya?— yang saya sering dengarmelakukan hal-hal yang luar biasa!”
Oleh karena ituHerodes berulang-ulang berusahauntukbisamelihat Yesus.

Yesusmemberikanmakanan kepada lima ribu orang✡
10 Sesudahmurid-murid itu kembali, merekamenceritakan kepada Yesus

semua yang mereka lakukan. Kemudian Yesus mengajak mereka pergi
untuk menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. 11 Tetapi
orang banyak mengetahui hal itu, lalu mereka mengikuti-Nya. Lalu Yesus

✡ 9: Mat. 9:35–11:1; Mrk. 6:7-13 * 9:5 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah, “ke-
baskan debu.” Pada waktu itu, sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi— kalau terpaksa melakukan
perjalanan di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah itu, mereka harus
membersihkan telapak kaki dan pakaianmereka. Itu dilakukan karenamerekamenganggap 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 sudah menunjukkan bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras
kepala seperti itunajis. Itu jugamenjadi tandabahwamerekaakandihukumolehAllahkalaumereka
tidakbertobat. Lihat contoh lain tentanghal ini di Kis. 18:6. ✡ 9:6 Mat. 14:1-12;Mrk. 6:14-29 † 9:7
…menyebut dirinyaYesus Padawaktu iniHerodes baru sajamenyuruh tentaranyauntukmembunuh
Yohanes (Mat. 14:3-12; Mrk 6:17-29). Lalu tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang
yang membuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal
Yesus berpikir bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan menyebut dirinya
dengan nama baru. Pada zaman Yesus ada banyak orang lain yang juga bernama Yesus. Nama Yesus
dalambahasa Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalambahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti
“Yahweh Penyelamatku.” ✡ 9:9 Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14
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menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah
danmenyembuhkan semua orang yang sakit.

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

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

kepadamereka, berarti kami harus pergimembelimakanan untukmereka!
Karena kami hanyamempunyai lima roti dan dua ikan.” 14 (Ada sekitar lima
ribu laki-laki di sana.)
Lalu kata Yesus, “Suruhlah mereka duduk dalam kelompok-kelompok,

dan setiap kelompok kira-kira lima puluh orang.”
15 Murid-murid melakukan apa yang diperintahkan-Nya, lalu semua

orang duduk. 16Sambil memegang lima roti dan dua ikan itu, Yesusmelihat
ke langit danmengucap syukurkepadaAllahuntukmakanan itu. Kemudian
Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia
berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-ulang sambil mereka
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 17 Semua orang makan sampai
kenyang. Dan waktu para murid mengumpulkan kelebihan roti dan ikan
itu, ternyata ada dua belas keranjang.

Petrus berkata kepada Yesus, “Engkau adalah Raja Penyelamat!”✡
18Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian dan paramurid-

Nya juga ada di sekitar situ, Dia bertanya kepada mereka, “Menurut orang
banyak, Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”‡

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

20Dan Dia bertanya, “Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang Aku?”
Jawab Petrus, “Engkau adalah Kristus§ yang diutus Allah.”
21 Dan dengan keras Yesus melarang mereka supaya tidak memberi-

tahukan hal itu kepada siapa pun.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

22 Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak Manusia,* sudah ditentukan
Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh para pemimpin Yahudi,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Aku akan mati di-
bunuh, tetapi pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali.”

23 Kemudian Dia berkata lagi kepada semua murid-Nya, “Setiap orang
yang maumengikut Aku, dia harus meninggalkan kepentingannya sendiri†
dan mengikut Aku setiap hari dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati
pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akanmundur!’ 24Karena
✡ 9:17 Mat. 16:13-20; Mrk. 8:27-30 ‡ 9:18 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini
siapa?” Maksud pertanyaan ini bukan untukmenanyakan tentang nama-Nya, karena tentu jawaban
mereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu Yesus.” Bandingkan Luk. 9:7-9. § 9:20 Kristus
Lihat catatan di Luk. 2:11. ✡ 9:21 Mat. 16:21-28; Mrk. 8:30–9:1 * 9:22 Anak Manusia Lihat
catatan di Luk. 5:24. † 9:23 meninggalkan kepentingannya sendiri Secara harfiah, “menyangkal
dirinya.” Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33. ‡ 9:23 sampai
mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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setiap orang yang berjuang untukmempertahankan nyawanyamasih akan
tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut
Aku, dia akan hidup selama-lamanya. 25 Coba pikir: Apa gunanya kamu
menjadi kaya?—bahkan sampaimemiliki semuaharta di dunia, kalau kamu
tidakmemiliki hidup selama-lamanya dan dirimumenjadi binasa. 26 Setiap
orang yang malu mengakui seperti ini, ‘Saya mengikut Yesus dan ajaran-
Nya,’ Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku ketika Aku
dalam kemuliaan-Ku sebagai Anak Manusia, dan kemuliaan Bapa-Ku, dan
kemuliaan para malaikat surgawi. 27 Yang Ku-katakan ini benar: Di antara
kalian yang berada di sini, beberapa orang tidak akanmati sebelummelihat
saat Allahmulai mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”§

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
28Kira-kira seminggu kemudian sesudah Yesus berbicara tentang hal-hal

itu, Dianaikke sebuahgunungbersamaPetrus, Yohanes, danYakobusuntuk
berdoa. 29 Ketika Dia sedang berdoa, wajah-Nya berubah, dan pakaian-
Nya menjadi putih bersinar. 30Dan tiba-tiba nampaklah dua orang sedang
berbicara dengan Dia— yaitu Musa dan Elia. 31 Mereka nampak bersinar
dengan kemuliaan surgawi dan sedang berbicara dengan Yesus tentang
bagaimana Dia akan menggenapi rencana Allah dengan kematian-Nya di
Yerusalem. 32 Pada waktu itu Petrus dan kedua murid yang lain sedang
tertidur dengan nyenyak.* Ketika mereka terbangun, mereka melihat
Yesus bersinar dengan kemuliaan surgawi dan kedua orang yang berdiri di
dekat-Nya. 33 Pada saat Musa dan Elia sedang meninggalkan Yesus, Petrus
berkata kepada-Nya, “WahGuru, hebat sekali kita berada di sini! Kami akan
membuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan
satu lagi untuk Elia.” (Petrus berkata seperti itu tanpamemikirkan apa yang
tepat untuk dikatakannya.)

34 Sementara Petrus masih berbicara, turunlah awan menutupi mereka.
Lalumerekamenjadi takut waktu awan itumenutupimereka. 35Kemudian
terdengarlah suara dari awan itu, yang berkata, “Inilah Anak-Ku— yang Ku-
pilih. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

36 Sesudah suara itu diam, mereka hanya melihat Yesus sendirian di situ.
Setelah kejadian tersebut dan untuk jangka waktu yang panjang, ketiga
murid itu tidak menceritakan kepada siapa pun tentang apa yang sudah
mereka saksikan di situ.

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
37 Besok harinya ketika Yesus dan ketiga murid-Nya turun dari gunung,

orang banyak datang berbondong-bondong menemui Yesus. 38 Tiba-tiba
§ 9:27 tidak akanmati sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu
menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian.
Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan
kemuliaan dari surga (Luk. 9:28-36). Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi Romawi mengenal
Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti Yesus layakmemerintah (Mrk. 15:39). Dan kebangkitan Yesus
(Luk. 24) sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini. Hal-hal
seperti itu menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru sudah mulai dan nyata di dunia ini.
✡ 9:27 Mat. 17:1-8; Mrk. 9:2-8 * 9:32 tertidur dengan nyenyak Kejadian mereka tertidur tidak
menunjukkan bahwa ini terjadi pada malam hari. Kemungkinan hal ini terjadi siang atau sore hari,
dan ketigamurid Yesus tertidur karena Allah tidakmaumerekamendengar semua yang dibicarakan
antara Yesus,Musa, dan Elia. Dengan keadaanmasih ada terangmatahari, maka awan terlihatwaktu
‘menaungi/menutupi’ mereka di ayat 34. Tetapi ada yang jugamasih berpikir ini terjadi padamalam
hari, karena di Matius 17:5 awan itu ‘sangat terang’. ✡ 9:36 Mat. 17:14-18; Mrk. 9:14-27
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seorang laki-laki dari antara orang banyak itu berteriak, “Guru, tolonglah
anak saya! Hanya dialah anak saya. 39 Dia berulang kali diserang oleh
roh jahat, sehingga dia berteriak-teriak, badannya menjadi kejang-kejang,
dan mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang sekali meninggalkannya dan
terus sajamenyiksadia. 40Saya sudahmintakepadamurid-murid-Muuntuk
mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa mengusirnya.”

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

42 Pada waktu anak itu sedang mendekati Yesus, roh jahat itu membant-
ingnya ke tanah dan membuatnya kejang-kejang. Tetapi Yesus memer-
intahkan roh jahat itu keluar dari anak itu dan menyembuhkannya, lalu
menyerahkannya kembali kepada bapaknya. 43 Semua orang sangat heran,
karena mereka menyadari bahwa mereka sudah melihat kuasa Allah yang
luar biasa.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya✡
Sementara orang-orang masih terheran-heran atas semua yang Dia

lakukan, berbicaralahYesuskepadamurid-murid-Nya, 44“Pasanglah telinga
baik-baik: Anak Manusia— yaitu Aku, akan segera diserahkan kepada para
penguasa dunia.” 45 Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti apa maksud
perkataan Yesus itu. MemangAllah yangmerahasiakannya kepadamereka,
dan karena itu mereka tidak dapat mengertinya. Tetapi mereka juga takut
menanyakan kepada Yesus tentang arti perkataan-Nya itu.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
46 Suatu hari terjadilah perselisihan di antara murid-murid Yesus ten-

tang siapa yang menjadi nomor satu di antara mereka. 47 Tetapi Yesus
mengetahui isi hati mereka. Lalu Dia mengajak seorang anak berdiri di
samping-Nya. 48 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau kamu menerima
danmelayani† anak kecil seperti ini dengan tujuan untukmemuliakan Aku,
berarti kamu sudah menerima dan melayani Aku. Dan kalau kamu sudah
melayani Aku, berarti kamu sudah melayani Allah yang mengirim Aku ke
dunia ini. Karena siapa yang menjadi nomor terakhir di antara kalian,
dialah yang akanmenjadi nomor satu.”

49Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseorang yang mengusir setan-
setan dengan memakai nama-Mu. Lalu kami melarang dia, karena dia
bukan termasuk kelompok kita.”

50Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Jangan larang dia. Karena siapa yang
tidakmelawan kita, berarti dia ada di pihak kita.”

Yesusmemutuskan untuk ke Yerusalemmelalui provinsi Samaria
51 Ketika sudah dekat waktunya Yesus terangkat ke surga, keputusan-

Nya sudah bulat untuk tetap pergi ke Yerusalem. 52 Jadi Yesus mengutus
beberapa orang mendahului-Nya untuk mempersiapkan beberapa hal bagi
Dia. Maka pergilah mereka, tetapi ketika mereka masuk ke sebuah desa
di daerah Samaria, 53 orang-orang desa itu tidak mau menerima Yesus,
✡ 9:43 Mat. 17:22-23; Mrk. 9:30-32 ✡ 9:45 Mat. 18:1-5; Mrk. 9:33-40 † 9:48 menerima dan
melayani Secara harfiah, “menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari kata ini adalah untuk
terima tamu yang belum dikenal di rumahmu.
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karena ternyata Dia dalam perjalananmenuju ke Yerusalem.‡ 54Ketika dua
murid-Nya— yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata,
“Tuhan, maukah Engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit
membinasakanmereka?”§

55 Lalu Yesus menoleh dan menegur mereka.* 56 Kemudian Yesus dan
murid-murid-Nyamelanjutkan perjalananmereka ke desa yang lain.

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57 Pada suatu hari ketika mereka dalam perjalanan, seseorang berkata

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

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

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

bapak sayamati lalu dikuburkan† saya akanmengikut engkau.”
60 Lalu Yesus berkata kepada orang itu, “Biarkanlah orang-orang mati

secara rohani menunggu kematian sesama mereka! Tetapi kamu pergilah
dan teruslah beritakan kemana-mana tentang kerajaan Allah.”

61 Seseorang yang lain lagi berkata, “Bapak, saya mau mengikut Bapak,
tetapi biarkanlah saya pamit dulu kepada keluarga saya.”

62 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mulai membajak
di ladang— tetapimasihmelihat ke belakang, tidak berguna dalam kerajaan
Allah.”

10
Yesusmengutus tujuh puluh dua orang pengikut-Nya

1 Sesudah itu Yesus memilih tujuh puluh orang pengikut yang lain,
lalu diutus-Nya pergi berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang akan
dikunjungi-Nya. 2Yesus berkata kepadamereka, “Semua ladang gandum ini
sudah siap dipanen, tetapi orang yang memanennya hanya sedikit. Karena
itu, berdoalah supaya TUHAN yang punya ladang-ladang ini mengirim para
pekerja untukmemanen semua gandum itu.*

3 “Sekarang, pergilah! Dan perhatikanlah! Aku mengutus kalian masing-
masing ke dalamkeadaan yang berbahaya— seperti keadaan domba-domba
‡ 9:53 karena…YerusalemPada zamanYesus, orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Orang
Yahudi menganggap para penduduk Samaria najis, karena mereka bukan orang Yahudi asli, tetapi
keturunan perkawinan campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Ajaran Musa,
AllahmemberikanperintahkepadaorangYahudi supaya tidakkawin campurdengan suku-suku lain.
Tetapi suku-suku itu kebanyakan pindah ke daerah Palestina waktu orang Yahudi dibawa ke negeri
Babel. Orang Yahudi juga tidak senang kepada penduduk Samaria karena agama mereka bukan
agama Yahudi asli. Ajaran agama mereka sudah tercampur dengan adat-adat suku-suku lain yang
masuk ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel. § 9:54 Ayat 54b Beberapa
salinan kuno dalam bahasa Yunani menambahkan, “seperti yang dilakukan oleh Elia.” * 9:55
Ayat 55b-56 Beberapa salinan Yunani menambahkan: Dan Dia berkata, ‘Kalian tidak tahu roh apa
yang mengarahkan hati kalian. (56) Anak Manusia— yaitu Aku, datang bukan untuk membinasakan
orang-orang, tetapi untuk menyelamatkan mereka.’ ✡ 9:56 Mat. 8:19-22 † 9:59 mati lalu
dikuburkan Secara harfiah ayat ini berkata, “Ijinkanlah saya pergi dahulu untuk menguburkan
bapakku.” Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan kebudayaan Yahudi dan tafsiran bahwa bapaknya
belum meninggal. Ternyata kewajiban kepada keluarganya lebih penting daripada mengikut Yesus.
Ada jugayangberkatabahwaorang itumaumenerimawarisannyasebelummengikutYesus. * 10:2
Ayat 2 Untukmengerti kiasan dalam ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38.
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yang diserang kelompok serigala. 4 Janganlah membawa dompet, tas, atau
sandal cadangan. Dan janganlah berhenti untuk berbicara dengan orang-
orang yang kamu temui dalam perjalanan. 5 Sebelum kamu masuk ke
dalam rumah seseorang, ucapkanlah terlebih dahulu, ‘Salam semuanya!
Hendaklah kalian sekeluarga merasa tenang dalam perlindungan TUHAN!’
6 Kalau di dalam rumah itu ada seseorang yang ingin ketenangan TUHAN,
maka dia akan menerima kamu dan Tuhan akan memberkati dia dan
keluarganya sesuai dengan perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ tidak ada
orang yang mau ketenangan Tuhan, maka ucapan berkatmu itu tidak akan
terjadi di antaramereka. 7Tinggallahdengankeluarga itu saja sampai kamu
pergi meninggalkan desa itu. Janganlah berpindah-pindah. Makan dan
minumlah apa saja yang mereka hidangkan untuk kalian. Karena setiap
pekerja berhakmendapat upahnya.

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

10 “Tetapi kalau kalian masuk ke suatu kota dan orang-orang di kota itu
tidakmenerima kalian, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah,
11 ‘Bahkandebukota ini yang lengket padakaki kami, kami lepaskan sebagai
peringatan bagi kalian bahwa Allah akan menghukum kalian! Tetapi
ketahuilah: Tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaan-Nya di
dunia ini!’ 12 Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu bahwa pada Hari
Pengadilan, hukumanyangakandijatuhkankepadapendudukkota ituakan
jauh lebihberatdaripadahukumanyangakandijatuhkankepadapenduduk
kota Sodom!”

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

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

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

Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡
17Tidak lamakemudianketujuhpuluhpengikut itu kembali kepadaYesus.

Dengan gembira mereka berkata, “Tuhan, demi nama-Mu setan-setan pun
taat kepada kami.”
✡ 10:12 Mat. 11:20-24 † 10:15 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu tempat para orang jahat
sesudahmeninggal. Lihat Luk. 16:23; Why. 20:13-14. ✡ 10:16 Mat. 11:25-27; 13:16-17
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18 Dan kata Yesus kepada mereka, “Benar! Pada waktu kalian mengusir
setan-setan, seolah-olah Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat.‡
19Perhatikanlah! Aku sudahmemberikankuasakepadakalian,makaketika
kalian menginjak ular atau kalajengking— ataupun berhadapan dengan
kekuatan penguasa-penguasa gelap, tidak akan ada yang mencelakakan
kalian. 20 Sekalipun begitu janganlah bersukacita karena roh-roh jahat taat
kepada perintah kalian. Melainkan bersukacitalah karena nama kalian
sudah terdaftar di surga.”

21 Pada waktu yang sama, Roh Kudus memberikan sukacita yang luar bi-
asa kepada Yesus, lalu Dia berkata, “Akumemuji Engkau— ya Bapa, TUHAN
langit dan bumi! Karena Engkau sudah merahasiakan ajaran-ajaran ten-
tangkerajaan-Mudari orang-orangyangbijakdanyangmempunyai banyak
pengetahuan. Tetapi Engkaumenyatakan hal-hal itu kepada siapa saja yang
bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos seperti anak-anak
kecil. Ya, benar Bapa, karena itulah yangmenyenangkan hati-Mu!

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

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

Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati
25 Lalu seorang ahli Taurat berdiri di antara orang banyak itu. Dia

bermaksud menguji Yesus dengan pertanyaannya. Katanya, “Guru, apa
yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

26Yesusmenjawabnya, “Apayang tertulis dalamHukumTaurat? Jawaban
apa yang kamu lihat di situ?”

27 Jawab orang itu, “ ‘Kasihilah TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu,
dengan segenap hidupmu,§ dengan segenap pikiranmu, dan dengan selu-
ruh kekuatanmu.’ Dan, ‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi
dirimu sendiri.’ ”✡

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

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

30 Lalu Yesus menjawab dia dengan perumpamaan ini: “Adalah seorang
laki-laki turundariYerusalemkeYeriko. Dalamperjalanandiadiserangoleh
‡ 10:18 Ayat 18 Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa Yesus menjelaskan suatu kenyataan
rohani— bukan yang Dia lihat dengan mata-Nya. Dalam tafsiran lain, Yesus menceritakan apa yang
Dia pernah lihat— entah pada waktu para utusan sedang bekerja atau sebelum itu. Tafsiran itu bisa
diterjemahkan, “Sudah Ku-lihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat.” § 10:27 segenap hidupmu
menerjemahkan kata yang biasanya diterjemahkan ‘jiwa’ atau ‘soul’ dalam bahasa Inggris. Arti
kata ini dalam bahasa Yunani cukup luas— sampai bisa meliputi ‘napas’, ‘kehidupan’, dan semua
kepribadian— termasuk kehidupan jasmani dan rohani. Dalam TSI tidak memakai ‘jiwa’ di ayat ini
karena sulit untuk dimengerti bagaimana dalam hidup ini seorang bisa sengaja melakukan sesuatu
dengan jiwa. Untuk kebanyakan orang jiwa hanya adalah bagian orang yang masih hidup setelah
meninggal dunia ini. ✡ 10:27 Ul. 6:5; Im. 19:18
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beberapaperampokyangmerampas semuamiliknya—bahkanpakaiannya.
Merekamemukuli dia sampai setengahmati. Sesudah itumereka pergi lalu
meninggalkan dia sendirian di situ.

31 “Kebetulan ada seorang imam— yaitu salah seorang yang bertugas di
Rumah Allah, yang turun melalui jalan itu. Ketika dia melihat orang itu,
diamenghindar danmelewatinyadari seberang jalan. 32Begitu jugadengan
seorang dari suku Lewi— yaitu pelayan Rumah Allah. Dia lewat di situ dan
melihat orang itu, lalu dia punmenghindar danmelewatinya dari seberang
jalan.

33 “Kemudian seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati
jalan itu. Ketika diamelihat orang itu, diamerasa kasihan kepadanya. 34Dia
mendekati orang itu, lalu luka-lukanya dia bersihkan denganmenyiramnya
dengan air anggur, lalu dituangkan minyak zaitun sebagai obat lukanya,
kemudian dia membalutnya. Sesudah itu dia menaikkan orang itu ke
atas keledainya dan membawanya ke rumah penginapan, dan di sana dia
merawatnya. 35 Lalu hari berikutnya orang Samaria itu memberikan dua
keping uang perak* kepada pemilik penginapan itu. Katanya, ‘Rawatlah
dia. Kalau biayanya masih kurang, akan saya bayar ketika saya datang
kembali.’ ”

36 Yesus mengakhiri cerita-Nya itu dengan bertanya, “Menurut pendap-
atmu, di antara ketiga orang itu siapakah yang merupakan sesama dari
kurban perampokan itu?”

37 Kata ahli Taurat itu, “Orang yang berbelas kasihan kepadanya dan
menolongnya.”
Kata Yesus kepadanya, “Pergilah dan lakukanlah seperti itu.”

YesusmengunjungiMaria danMarta
38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan, tibalah

mereka di sebuah desa. Seorang perempuan desa itu yang bernama Marta
menerimaDiadi rumahnya. 39SaudariMarta— yangbernamaMaria, duduk
di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan ajaran-Nya. 40 Sedangkan
Marta terus sibuk karena banyak yang dia kerjakan untuk melayani. Jadi
dia datangkepadaYesusdanberkata, “Tuhan, tidakpedulikahEngkaukalau
perempuan ini membiarkan saya bekerja sendirian?! Tolong suruh dia
membantu saya.”

41 Jawab Tuhan kepadanya, “Marta, Marta, kamu kuatir dan membuat
susah diri sendiri dengan banyak hal! 42 Padahal hanya satu yang penting.
Maria sudah memilih hal yang penting dan yang terbaik. Itu merupakan
berkat yang tidak bisa diambil oleh siapa pun daripadanya.”

11
Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡

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

2Yesus berkata kepadamereka, “Hendaklah kalian berdoa seperti ini:

* 10:35 keping uang perak Lihat catatan di Luk. 7:41. ✡ 11: Mat. 6:9-15
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‘Bapa kami* yang di surga, biarlah semua orang menghormati Engkau†
sebagai Allah yang kudus.

Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja.
Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,

sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.
3Berikanlah kami setiap hari makanan yang kami butuhkan.
4Dan ampunilah kamimasing-masing dari dosa-dosa kami,

karena kami jugamemaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,

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

5 Lalu Yesus memberi contoh ini kepada mereka, “Misalkan kamu mem-
punyai seorang sahabat, dan pada tengahmalamkamumendatangi rumah-
nya dan berkata kepadanya, ‘Sobat, berikanlah saya tiga roti. Nanti saya
ganti. 6Karena seorang sahabat saya yang sedang mengadakan perjalanan
sudah mampir di rumah saya. Tetapi saya tidak mempunyai apa-apa
untuk dihidangkan kepadanya.’ 7 Dan seandainya sahabatmu itu men-
jawab dari dalam rumahnya, ‘Tolong jangan ganggu saya! Pintu sudah
terkunci. Saya dan anak-anak saya sudah di tempat tidur. Saya tidak bisa
bangun untuk memberikan sesuatu kepadamu!’ 8 Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu: Sekalipun dia tidak mau bangun untuk memberikan
roti kepadamu karena hubungan persahabatan kalian, tetapi karena kamu
memohon terus tanpa rasa malu, maka dia akan bangun dan memberikan
apa saja yang kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah terus kepada Allah, maka
kamuakanmenerimanya. Carilah terus,maka kamuakanmenemukannya.
Ketuklah terus, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. 10 Karena setiap
orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta.
Setiap orang yangmencari dengan tekun akanmendapat apa yang dia cari.
Dan setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan
baginya.

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

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
14PadasuatuhariYesusmengusir setanyangmembuat seseorangmenjadi

bisu. Ketika setan itu keluar, orang itu bisa berbicara. Lalu orang banyak
yangmelihat kejadian itumenjadi heran. 15Tetapi beberapa orang di antara
mereka berkata, “Iblis— pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut
Beelzebul,‡ memberi kekuatan kepada Yesus supaya bisa mengusir setan-
* 11:2 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini, bisa saja pembaca
menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama dalam kebaktian. Anggapan itu salah.
Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima dengan senang hati kalau kita berdoa dengan mengikuti
contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang
di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya ...” dan seterusnya. † 11:2 Engkau
Secara harfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama-Mu’ artinya
seluruh kepribadian Allah. ✡ 11:4 Mat. 7:7-11 ✡ 11:13 Mat. 12:22-30; Mrk. 3:20-30 ‡ 11:15
Beelzebul adalahnama lainuntukLusifer atau iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat termasuk
setan-setan.
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setan.”
16Dan beberapa orang lain mencari alasan untuk menyalahkan Dia, lalu

mereka menyuruh-Nya melakukan keajaiban untuk membuktikan bahwa
Allah sudahmengutus Dia.§ 17-18Tetapi Yesusmengetahui apa yangmereka
pikirkan. Jadi Dia berkata kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir
roh-roh yang berpihak kepadanya. Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah
dan saling bermusuhan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Sama halnya
seperti dalam suatu negara. Kalau penduduk negara itu saling bermusuhan
dan berperang, berarti negara itu akan hancur. Begitu juga, kalau per-
pecahan terjadi di antara anggota keluarga. Jadi tidak masuk akal kalau
kalian berkata Akumengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul. 19Tetapi
seandainya benar Akumengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita
harusbertanya, ‘Dengankuasa siapaanggota-anggotakelompokkalianyang
lain mengusir setan-setan?’ Anggota-anggota kalian itu tentu akan berkata
bahwa tuduhankalian terhadapAku itu salah. 20Tetapi kalauAkumengusir
setan-setan dengan kuasa Allah, itu artinya Allah sudah mulai mendirikan
kerajaan-Nya dengan penuh kuasa di antara kalian.

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

23 “Siapa saja yang tidak berpihak kepada-Ku, berarti dia memusuhi-Ku.
Dan siapayang tidakmembantumenggembalakankawanandomba, berarti
dia mencerai-beraikan.”

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
24 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh

itu terpaksamencari orang lain ke sana kemari— bahkan sampai ke padang
gurun supaya bisa dimasukinya. Karena roh jahat itu ingin memasuki
seseorang supaya roh jahat itu bisa tenang. Ketika dia tidak berhasil
menemukan orang lain yang bisa dimasukinya, lalu dia berpikir, ‘Saya
kembali saja ke orang yang hari itu saya tinggalkan.’ 25Ketika dia kembali,
ditemukannya orang itu sudah menjadi seperti rumah yang sudah disapu
bersih dan teratur rapi. 26Kemudian dia pergi dan mengajak tujuh roh lain
yang lebih jahat dari dia untuk bergabung dengannya. Ketika roh-roh itu
masukdanmenguasai orang itu, keadaanorang itumenjadi lebihparahdari
keadaan sebelumnya.”*

Orang-orang yang benar-benar diberkati
27Ketika Yesus sedang berbicara tentang hal-hal itu, seorang perempuan

dari antara orang banyak itu berseru kepada-Nya, “Ibumu sungguh sangat
diberkati Allah karenamelahirkan engkau!”†

§ 11:16 sebagai bukti … mengutus Dia Secara harfiah, keajaiban “dari surga.” Dalam kebudayaan
Yahudi, ‘surga’ dipakai untuk menghindari ucapan ‘Allah’ secara langsung. ✡ 11:23 Mat. 12:43-45
* 11:26 Ayat 24-26 Mat. 12:45 menambah kalimat yang menunjukkan arti pelajaran ini kepada
orang-orang yang memusuhi Yesus: “Hal yang seperti itu juga akan terjadi kepada kalian yang
hidup pada zaman yang jahat ini.” Tafsiran ayat-ayat ini juga berarti bahwa ketika setan diusir
dari seseorang, orang itu tidak boleh membiarkan dirinya kosong seperti rumah kosong yang tak
berpenghuni. Maksudnya, kalau dia tidak mengundang Roh Allah tinggal di dalam dirinya, maka
roh-roh jahat tentu akan memasukinya lagi. † 11:27 ibumu Secara harfiah, “Kandungan yang
mengandung kamu dan buah dada yangmenyusuimu.”
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28TetapiDia berkata, “Jauh lebih diberkati lagi orang-orang yangmenden-
garkan Firman Allah danmelakukannya!”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
29Ketika semakin banyak orang berkumpul, Yesus berkata, “Kalian orang

yang hidup pada zaman ini begitu jahat! Biarpun kalian melihat semua
yang Aku lakukan, kalian tetap berkata bahwa keajaiban perlu ditambah
lagi supaya kalian percaya kepada-Ku. Tetapi keajaiban apa pun tidak akan
ditambahkan bagi kalian kecuali yang ini— yaitu suatu keajaiban seperti
yang terjadi pada Nabi Yunus:‡ 30 Karena sama seperti apa yang terjadi
kepada Yunusmenjadi keajaiban bagi pendudukNiniwe, begitu jugalah apa
yang terjadi pada Anak Manusia— yaitu Aku, akan menjadi keajaiban bagi
setiap kalian yang hidup pada zaman sekarang.§

31 “Dan pada Hari Pengadilan, ratu dari selatan* akan berdiri untuk
bersaksi melawan sebagian besar dari kalian yang hidup pada zaman
sekarang. Karena ratu itu datang dari tempat yang sangat jauh untuk
mempelajari kebijaksanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku— yang lebih
besar daripada Salomo, ada di sini di hadapan kalian! Tetapi kebanyakan
kalian tidakmaumendengarkan Aku.

32 “Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan berdiri untuk
bersaksi melawan sebagian besar dari kalian yang hidup pada zaman
sekarang. Karena pada waktu Yunus memberitakan pesan Allah kepada
mereka, mereka bertobat. Padahal Aku— yang lebih besar dari Yunus, ada
di sini, tetapi kalian tetap tidakmau bertobat!”

Jagalah supayamata rohanimu tetap terbuka kepada terang✡
33 “Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menyembunyikannya,

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

Yesusmengajarkan agar janganmeniru perbuatan ahli-ahli Taurat✡
37 Sesudah Dia menyampaikan ajaran-Nya, seorang Farisi mengundang

Yesusmakandi rumahnya. LaluYesusmasukkerumahorang itudanmakan
✡ 11:28 Mat. 12:38-42; Mrk. 8:12 ‡ 11:29 Nabi Yunus Cerita tentang Nabi Yunus terdapat dalam
kitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus diutus Allah ke kota Niniwe. § 11:30 Ayat 30 Arti ayat ini
dijelaskan di Mat. 12:40. * 11:31 ratu dari selatan Yaitu ratu negara Syeba, yang menempuh
jarak kira-kira 1.500 kilometer untuk mengetahui hikmat yang sudah Allah berikan kepada Salomo.
Kisahnya dalam 1Raj. 10:1-13. ✡ 11:32 Mat. 5:15; 6:22-23 † 11:34 matamu rusak Secara harfiah,
“matamu jahat/berpenyakit.” Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin Yahudi— termasuk
para anggota Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam konteks pasal ini, kita melihat bahwa mereka
sudahmelihat banyak keajaiban yangmembuktikan bahwa Yesus diutus Allah, tetapimereka seperti
menjadi buta terhadap semua keajaiban itu (11:29-30)— bahkan mereka berkata bahwa Dia bekerja
dengankekuatandari iblis. Mata yang rusak juga sering ditafsirkan sebagaimata duitan— sesuaiMat.
6:19-24. Lihat juga Luk. 16:14. ✡ 11:36 Mat. 15:1-3; 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 20:45-47
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bersama dia dan juga bersama orang-orang Farisi yang lain dan beberapa
orang ahli Taurat.‡ 38 Orang Farisi itu heran ketika melihat Yesus tidak
membasuh tangan dulu sesuai dengan adat orang-orang Farisi.§ 39 Tetapi
Tuhan berkata kepadanya, “Cara kalian orang Farisi mengikuti perintah
Allah bisa digambarkan seperti orang yang hanya mencuci mangkuk dan
piring pada bagian luarnya saja, tetapi lupa mencuci bagian dalam yang
sangat kotor. Begitu jugalah hati kalian masing-masing penuh dengan
kotoran!— yaitu berbagai pikiran serakah dan keinginan yang jahat. 40Hai
kalian, orang-orang bodoh! Yang menciptakan bagian luar manusia juga
tahu apa yang ada di dalam hatimu! 41 Jadi hartamu itu— yang sudah
menguasai dirimu, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, barulah
kamu akan menjadi seperti mangkuk yang bersih di mata Allah— baik
bagian luar maupun bagian dalam.

42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi! Kalian hanya mengikuti semua
peraturan Hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa melakukan per-
intah Allah yang paling penting. Misalnya kalian masing-masing mem-
berikan persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah hasil ke-
bunmu— seperti selasih, inggu, dan jenis-jenis hasil tanaman bumbu yang
lain.* Tetapi kalian lupa mengikuti perintah Allah yang paling penting—
yaitumelakukanyangadil kepada sesamadanmengasihiAllah. Seharusnya
kalian melakukan hal-hal yang paling penting itu, dan juga jangan melu-
pakan hal-hal yang enteng.

43 “Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi! Kalian suka duduk di deretan
kursi paling depan di rumah-rumah pertemuan, dan suka menerima hor-
mat dari orang-orang saat berjalan di pasar. 44 Celakalah kalian! Karena
kalian masing-masing seperti kuburan yang tidak bertanda. Orang-orang
yang berjalan di atas kuburan itu tidak menyadari bahwa mereka sudah
menjadi najis karena bersentuhan dengan kuburan itu. Demikian juga
dengan kalian: Waktu orang lain mengikuti kalian, tanpa sadar mereka
ketularan sifat kalian yang seperti kenajisan di hadapan Allah!”†

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

46Dia berkata, “Celaka jugalah kalian, hai ahli-ahli Taurat! Kalianmembe-
bani orang-orang laindenganaturan-aturanagamayangbegitu sulit diikuti.
Tetapi kalian sendiri hanya berpura-pura sebagai orang baik dan sama
sekali tidak berusaha mengikuti aturan-aturan itu. 47 Celakalah kalian!
‡ 11:37 dia dan orang-orang Farisi … Secara harfiah, ayat ini tidak menyebut “orang-orang Farisi
yang lain dan beberapa ahli Taurat.” Sesuai yang wajar dalam bahasa Indonesia, orang-orang lain
yang hadir ditulis pada permulaan kisah ini— sesuai dengan informasi yang terdapat di ayat 45 dan
53. § 11:38 membasuh tangan … adat orang-orang Farisi Secara harfiah, “membaptis (tangan).”
Adat ini tidak tertulis dalam Perjanjian Lama, dan ternyata hanya dilakukan orang-orang Farisi saja.
Merekamencelupkan tangan ke dalamair, atau seorang hambamenyiramair ke atas tanganmereka.
Jadi tidak seperti yang biasa dilakukan orang pada zaman sekarang— yaitu mencuci tangan pakai
sabun. Hal ini dilakukan sebagai syarat agama. Lihat Mrk. 7:3-4. * 11:42 persepuluhan …
Hukum Taurat mengatakan agar orang Israel memberikan persepuluhan dari bahan makanan hasil
ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak termasuk hasil tumbuhan kecil seperti
yang disebut dalam ayat ini. Berarti orang-orang Farisi sudah memberikan lebih daripada tuntutan
Taurat untukmenunjukkan betapa hebatnyamerekamelaksanakan Taurat. † 11:44 Orang-orang
… Secara harfiah, “dan orang yang berjalan di atasnya tidak menyadari bahwa mereka berjalan di
atas kuburan.” Dalam penerjemahan TSI, informasi dari kebudayaan Yahudi yang dimengerti oleh
pembaca pertama ditambah untukmembantu pembaca zaman sekarang. BandingkanMat. 23:27-28.
Lihat Bil. 19:11-20.
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Karena kalian kembali membangun dan menghiasi kuburan-kuburan para
nabi, padahal nenek moyang kalianlah yang sudah membunuh mereka!
48 Dengan cara seperti itu kalian menunjukkan bahwa sebenarnya kalian
setuju dengan kelakuan nenek moyang kalian. Mereka yang sudah mem-
bunuh para nabi, dan kalian kembali membangun kuburan para nabi
tersebut.

49 “Karena itu, dari dulu Allah dengan hikmat-Nya sudah memutuskan,
‘Berulang kali Aku akan mengutus nabi dan rasul kepada bangsa Yahudi.
Dan bangsa yang keras kepala itu akan membunuh sebagian dari mereka
dan menyiksa sebagian yang lain.’ 50-51 Sebagai akibatnya, sekarang Allah
juga sudah memutuskan untuk menanggungkan hukuman yang paling
berat kepada kalian bangsa Yahudi atas darah semua utusan-Nya yang
sudah kalian bunuh itu. Kalian yangmasih hidup pada sekarang dan sudah
menyaksikan pelayanan-Ku akan menanggung hukuman atas semua pem-
bunuhan nabi sepanjang sejarah— mulai dari pembunuhan Habel sampai
pembunuhan Zakaria!‡ (Zakaria adalah orang yang dibunuh di antara
Ruang Kudus danmezbah di Rumah Allah.)

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

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

12
Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡

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

4 “Sahabat-sahabat-Ku, Aku berkata kepada kalian, janganlah takut
kepada manusia. Karena mereka hanya bisa membunuh tubuhmu saja.
Sesudah itu tidak ada hal jahat apa pun yang bisa lagi mereka perbuat
kepadamu. 5 Tetapi sekarang Ku-beritahukan kepada kalian siapa yang
seharusnya kalian takuti: Takut dan hormatlah kepada Allah. Dia yang
mempunyai kuasa bukan hanya untuk membunuh tubuhmu saja tetapi
berkuasa juga untukmelemparkan kamu ke dalam neraka. Ya, Dialah yang
seharusnya kamu takuti dan hormati!
‡ 11:50-51 Habel…ZakariaHabel adalahorangyangpertamasekali dibunuhdalamPerjanjianLama,
dan Zakaria orang yang terakhir dibunuh (Kej. 4:8; 2Taw. 24:21). ✡ 12: Mat. 10:19-20, 26-31;
12:31-32; 16:6; Mrk. 3:28-29; 8:15, 38; 13:11
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6 “Ingatlah contoh ini: Lima ekor burung pipit dijual seharga dua uang
logam yang nilainya paling kecil. Biarpun begitu, seekor pun tidak akan
pernahdilupakanolehAllah. 7Karena itu janganlah takut! Kalian jauh lebih
berharga dari banyak burung pipit— bahkan jumlah helai rambut di kepala
kalian, TUHAN tahu.”

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

11 “Waktu kamu ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin
rumah-rumah pertemuan atau para pejabat pemerintah, janganlah kamu
kuatir tentang bagaimana seharusnya kamu membela dirimu di hada-
pan mereka, atau bagaimana kamu menjawab semua pertanyaan mereka.
12 Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu
apa yang seharusnya kamu katakan.”

Perumpamaan tentang seorang yang kaya
13Lalu seseorang di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, “Guru,

tolong suruh saudara saya untukmembagi hartawarisan yang ditinggalkan
bapak kami dengan saya.”

14 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak pernah diangkat men-
jadi hakim atas bangsa kita atau sebagai penengah untuk menyelesaikan
perkara kalian berdua.” 15 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Waspadalah
dan berjaga-jagalah! Jangan sampai kalian serakah— baik serakah akan
uang maupun harta. Karena hidup kalian tidak hanya tergantung kepada
uang atau harta kekayaan.”

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

18 “Lalu dia berpikir lagi, ‘Aku tahu apa yang akan kulakukan! Aku akan
membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun
lumbung-lumbung yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan se-
mua gandum dan barang-barangku yang lain. 19 Sesudah itu aku akan
merasa puas dan berkata, “Hartaku sangat banyak dan tidak akan habis

* 12:10 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang dosa menghina Roh Kudus karena
orang-orang Farisi yang sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (Luk. 11:15) Hati
mereka begitu tertutup kepada Yesus sampai hal-hal baik yang diperbuat-Nya melalui kekuatan
Roh Allah mereka anggap sebagai kejahatan. Jadi, orang-orang yang berpikiran seperti itu tidak
mungkin bisa bertobat. Berarti mereka seolah-olah menghina Roh Allah karena kekerasan hati
mereka. Keadaanmereka bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanes menulis tentang
“dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita orang Kristen
sekarang, kita tidak perlu takut dengan berpikir, “Apakah saya pernahmenghina RohAllah danAllah
tidak akan mengampuni saya lagi?” Kalau hati kita masih ada perasan sedih dan mau minta ampun
kepada Tuhan ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan kalau kitamasih ingin hidup dengan baik di mata
Allah, sudah jelasbahwaRohAllahmasihbekerjadi dalamhati kita. Ituberarti kitabelummelakukan
dosa yangmenghina Roh Allah.
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sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanyamakan,minum,
dan bersenang-senang saja!” ’

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

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

Utamakanlah kerajaan Allah✡
22 Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Oleh karena itu

Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir tentang kebutuhan hidupmu
sehari-hari— seperti makanan atau pakaian. 23 Karena tujuan hidupmu
yang sebenarnya† jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian.
24 Perhatikanlah cara hidup burung-burung gagak. Mereka tidak perlu
menabur atau menuai dan tidak perlu membangun gudang atau lumbung.
Tetapi Allah menyediakan makanan untuk burung-burung itu. Maka ke-
tahuilah: Dimata Allah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung
itu! 25Untuk apa kamu selalu kuatir?! Karena orang yang kuatir sama sekali
tidak sanggupmenambah sesaat saja padaumurnya. 26 Jadi, hal kecil seperti
itu saja tidak bisa kamuperbuat,maka tentang hal apa punkamu tidak usah
kuatir!

27 “Perhatikanlah bunga-bunga tumbuhan liar. Bunga-bunga itu tumbuh
tanpabekerja dan tanpamembuat pakaiannya sendiri. TetapiAku sungguh-
sungguh berkata kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia yang terkaya dari
segala raja yang pernah hidup, tidak memakai pakaian seindah salah satu
dari bunga-bunga itu. 28 Kalau Allah memberi keindahan yang seperti itu
kepada tumbuhan liar— padahal tumbuhan itu hidup hanya sebentar saja
kemudian layu dan dibuang ke dalam api, jadi pastilah Allah lebih mem-
perhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan memberikan
pakaian kepadamu— hai kamu yang kurang percaya!

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

Bagaimana seharusnya kita hidup sambil menantikan kerajaan Allah✡
32 “Hai kalian semua pengikut-Ku, janganlah kuatir!— walaupun dalam

pandangan-Ku kalian bagaikan kawanan kecil domba-Ku. Janganlah kuatir,
karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akanmenyambut setiap
kalian sebagai warga kerajaan-Nya. 33 Juallah semua harta bendamu dan
sumbangkanlah uangnya kepada orang-orangmiskin. Dengan begitu kamu
menyediakan bagi dirimu harta kekayaan yang tidak akan pernah lapuk—
yaitu harta surgawi yang tidak akan pernah habis. Hartamu akan aman
di sana, karena pencuri tidak bisa mencurinya dan ngengat tidak bisa
merusaknya. 34 Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan
pikiranmu berada.
✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34 † 12:23 tujuan hidupmu … Yang Yesus maksudkan dinyatakan di ayat
31. ✡ 12:31 Mat. 6:20-21; 24:45-51
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35-36 “Hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah! Hendaklah
kalian seperti para hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari
pesta pernikahan. Siang dan malam, mereka selalu siap sedia menyambut
dia dengan lampu-lampu yang tetap menyala. Dengan begitu, ketika tuan
itu pulang danmengetuk pintu,mereka siap dan segeramembukakan pintu
baginya. 37 Sungguh diberkati para hambanya yang ditemukan tuannya
masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali! Yang Ku-katakan ini benar:
Tuan itu akanmempersilakanmereka dudukmakan. Lalu dia sendiri akan
memakai pakaian sederhana seperti seorang hamba dan akan melayani
mereka. 38 Para hamba itu akan lebih diberkati lagi kalau tuan itu kembali
pada tengah malam atau pagi-pagi buta dan masih menemukan mereka
tetap berjaga-jaga!

39 “Dan ingatlah contoh ini: Kalau tuan rumah mengetahui jam berapa
pencuri datang, dia akan selalu siap siaga, supaya pencuri itu tidak sampai
membongkarrumahnya. 40Begitu jugalahdengankalian! Hendaklahkalian
tetapbersiap siaga, karenaAku—AnakManusia, akandatangpada saat yang
tidak kalian sangka-sangka.”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia✡
41Lalu Petrus bertanya, “Tuhan, dalamperumpamaan tadi, apakahBapak

bermaksud bahwa hamba-hamba yang harus tetap berjaga-jaga itu kami
murid-murid-Mu saja atau semua pengikut-Mu?”

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

45 “Sedangkan kalau hamba itu berkata dalam hatinya, ‘Tuan saya masih
lama baru pulang,’ kemudian dia mulai memukuli hamba-hamba yang
lain— baik laki-laki maupun perempuan. Dan dia juga tidak bekerja lagi,
hanya makan danminum sampai mabuk. 46Tetapi tanpa memberitahukan
sebelumnya pada hari dan jam yang tidak disangka-sangkanya Tuannya
tiba-tiba pulang. Lalu Tuan hamba yang jahat itu akan membinasakan dia
danmembuat dia senasib denganorang-orang yangmenolakuntukpercaya
kepada-Nya.

47 “Setiap hamba yang tahu kehendak Tuannya dan tidakmempersiapkan
dirinya maupun tidak melakukan kehendak Tuannya, dia akan dipukuli
banyak kali. 48Tetapi setiap hamba yang tidak tahu kehendak Tuannya dan
melakukan sesuatu yang salah, dia akan dipukuli beberapa kali saja. Setiap
hamba yang dipercayakan oleh Tuannya untuk mengusahakan banyak hal
akan diperiksa tentang seluruh tanggung jawabnya itu. Dan setiap hamba
yang diberi tanggung jawab yang besar akan dituntut juga tanggung jawab
yang besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡

✡ 12:40 Mat. 24:45-51; 25:29 ‡ 12:42 Tuannya … Sesudah penjelasan Yesus di ayat 40 dan
pertanyaan Petrus di 41, Yesus masih menggunakan bahasa kiasan seperti ayat 35-39, tetapi mulai
ayat ini sudah jelas bahwa Dialah ‘Tuan’ yang dimaksudkan. ✡ 12:48 Mat. 10:34-36
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49 “Kedatangan-Ku ke dunia ini bisa digambarkan seperti api— yaitu api
yang akanmembakar dunia ini.§ Betapa baiknya kalau api itu sudahmulai
menjalar! 50 Tetapi sebelum hal itu terjadi, Aku sudah ditetapkan untuk
memikul kesusahan yang besar.* Dan betapa susahnya hati-Ku sampai tiba
saatnya nanti Aku mengalaminya! 51 Janganlah kalian pikir bahwa Aku
datang ke dunia ini untukmembawa damai. Aku sungguh-sungguh berkata
kepada kalian: Bukan damai yang Ku-bawa! Tetapi kedatangan-Ku justru
membawa banyak pertentangan. 52 Karena mulai sekarang akan terjadi
pertentangan tentang Aku di antara keluarga-keluarga. Kalau keluarga
terdiri dari lima orang, maka yang tiga orang akan menentang yang dua
orang, atauyangduaorangakanmenentangyang tigaorang— sesuaidengan
yang dinubuatkan di dalam ayat Kitab Suci ini:
53 ‘Anak laki-laki dan bapaknya akan salingmenentang,

anak perempuan dan ibunya akan salingmenentang,
danmenantu perempuan dan ibumertuanya akan salingmenentang.’ ”✡

Kita bertanggung jawab untukmemperhatikan tanda-tanda zaman✡
54 Pada hari lain Yesus juga menggunakan contoh ini waktu mengajar

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

Berdamailah dengan Allah, karena Dia siapmengadili✡
57 “Dan kenapa kalian masing-masing tidak membuka matamu sendiri

dan memilih jalan yang benar?! 58 Kalau orang yang memusuhimu
mengadukan kamu ke pengadilan, maka selagi kamu berdua masih
dalam perjalanan ke tempat pengadilan, berusaha keraslah menyelesaikan
masalahmu dengan dia. Kalau tidak, dia akan menyeretmu ke pengadilan,
lalu hakim akanmenyerahkan kamu kepada petugas penjara supaya kamu
dipenjarakan. 59 Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu: Kamu tidak
bisa keluar dari penjara itu sampai kamu melunasi semua utangmu dan
membayar denda yang sudah ditetapkan oleh hakim!”

13
Bertobatlah

1 Pada waktu Yesus mengajar hal-hal itu, ada orang-orang yang hadir
yang memberitahukan kepada Yesus tentang beberapa orang dari provinsi
Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Mereka dibunuh ketika sedang mem-
persembahkan hewan kurban kepada Allah, lalu darah mereka sendiri ter-
campur dengan darah hewan-hewan kurban yang mereka persembahkan.
2Mendengar berita itu, Yesus berkata kepadamereka, “Lalu karenamereka
dibunuh dengan cara seperti itu, apakah kalian pikir dosa mereka lebih

§ 12:49 api … Gambaran api di ayat ini sering ditafsirkan dengan tiga cara, dan maksud Yesus bisa
menyangkut ketiga-tiganya. 1) Api menggambarkan perlawanan yang akan terjadi di dunia karena
Yesus, seperti terlihat dalam ayat 51. 2) Api menggambarkan caranya Allah akan menguduskan
umat-Nyamelalui Yesus. 3)Api jugamenggambarkanhukumanAllahatas orang-orangyangmenolak
untuk percaya kepada Yesus. * 12:50 memikul kesusahan yang besar Secara harfiah, “Aku harus
dibaptis dengan baptisan.” ✡ 12:53 Mik. 7:6 ✡ 12:53 Mat. 16:2-3 ✡ 12:56 Mat. 5:25-26
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banyakdaripadadosa semuaorangGalileayang lain? 3Tidak! Akusungguh-
sungguh berkata kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu
bukansajakenabencana sepertimereka tetapimasukneraka! 4Ataucontoh
lain, ketika menara penjagaan Siloam roboh dan delapan belas orang mati
tertimpa, kalianmungkin berpikir dosamereka lebih banyak daripada dosa
semuaorang laindi Yerusalem. 5Sama sekali tidak! Sekali lagiAku sungguh-
sungguh berkata kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu
bukan saja kena bencana seperti mereka tetapi masuk neraka!”

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat berbuah
6LaluYesusmenceritakanperumpamaan ini, “Adalah seorang yangmem-

punyai satu pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan dia sudah
beberapa kali datang untukmencari buah pohon itu, tetapi tidak ada. 7 Jadi,
dia berkata kepada tukang kebunnya, ‘Lihat, sudah tiga tahun saya datang
mencari buah pohon ara ini tetapi belum pernah ada. Karena itu tebanglah
pohon ini. Tidak ada gunanya pohon ini tumbuh di tanah ini.’

8“Tetapi tukangkebun itumenjawab, ‘Tuan, biarkanlahpohon ini tumbuh
satu tahun lagi. Saya akanmenggali tanahdi sekelilingnyadanmenaburkan
pupuk kandang. 9Mudah-mudahan tahun depan pohon ini berbuah. Kalau
tidak, kita tebang saja.’ ”

Pada Hari Sabat Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang pung-
gungnya bungkuk

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

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

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

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

ini yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. 19Kerajaan Allah adalah
✡ 13:17 Mat. 13:31-33; Mrk. 4:30-32
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seperti biji sawi.* Adalahbiji sawi yangdiambil oleh seseorangdanditanam
di kebunnya. Kemudian biji itu tumbuh sampai menjadi pohon. Lalu
burung-burung di udaramembuat sarang pada cabang-cabangnya.”

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

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

kota dan desa-desa. Di setiap tempat yang dilewati-Nya itu Dia menyam-
paikan ajaran-Nya. 23Lalu seseorang bertanya kepada-Nya, “Tuhan, apakah
sedikit orang yang akan diselamatkan?”
Kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ, 24 “Berjuanglah terus

supaya kamumasing-masing masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pintu
yang sempit. Sesungguhnya Aku berkata seperti itu kepadamu: Karena
banyak orang yang akan berusaha masuk ke situ, tetapi tidak mampu
melakukannya. 25 Pada suatu hari nanti Pemilik rumah— yaitu Aku, akan
menutup pintu rumah-Ku— yaitu kesempatanmasuk kerajaan Allah. Kamu
semua yang masih berdiri di luar akan mulai mengetuk-ngetuk pintu itu
sambil berkata, ‘Pak, tolong bukakan pintu untuk saya.’ Tetapi Aku akan
berkata kepadamu, ‘Aku tidak pernahberkata bahwakamuadalah sahabat-
Ku.’ 26 Lalu kamu akan berkata, ‘Tetapi saya sudah makan dan minum
bersama Bapa. Saya juga sudah mendengar ajaran Bapa di jalan-jalan kota
kami!’ 27 Dan Aku akan berkata kepadamu, ‘Aku tidak pernah berkata
bahwa kamu adalah sahabat-Ku. Hei kamu dan semua pelaku kejahatan,
pergilah dari hadapan-Ku!’

28 “Di luar sana, kamu akanmenangis dan sangatmenderita‡ ketika kamu
melihat Abraham, Isak, dan Yakub, serta semua nabi sedang menikmati
hidup yang selama-lamanya di dalam kerajaan Allah, sedangkan kamu
sendiri dilarang masuk. 29Dan banyak juga orang yang bukan Yahudi akan
datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Lalu mereka semua akan ikut
merayakan pesta makan pembukaan kerajaan Allah. 30 Dan ketahuilah:
Orang-orang yang sekarang ini mempunyai kedudukan yang rendah, nanti
akanmendapat kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang sekarang ini
mempunyai kedudukan yang tinggi, nanti akanmendapat kedudukan yang
rendah.”

Yesusmerasa kasihan kepada penduduk Yerusalem✡
31 Saat itu juga beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata,

“Pergilah dan tinggalkanlah tempat ini, karena Raja Herodes mau mem-
bunuhmu.”

32 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Pergilah dan katakanlah kepada
anjinghutan§ itu, ‘Hari ini danbesokAkuakanmenjalankan tugas-Kuuntuk
* 13:19 biji sawi Tanaman sawi (atau sesawi) yang tumbuh di tanah Israel bukanlah seperti sawi
yang dikenal di Indonesia. Sawi di Indonesia tidak bisa “menjadi besar seperti pohon” dan bu-
rung-burung juga tidakbisa “bersarangdi cabang-cabangnya.” Yang terpentingdalamperumpamaan
ini adalah bahwa sesuatu yang dimulai dari yang sangat kecil akan tumbuh menjadi sangat besar.
Kejadian itulah yang disamakan dengan kerajaan Allah. † 13:21 sangat banyak Secara harfiah,
“tiga sata.” Satu sata sama dengan tiga belas liter. ✡ 13:21 Mat. 7:13-14, 21-23 ‡ 13:28 sangat
menderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 13:30 Mat. 23:37-39 § 13:32 anjing hutan Herodes
digambarkan seperti rubah, karena menurut pemikiran orang Yahudi, orang yang licik disamakan
seperti rubah.
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mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan pada
hari ketiga tugas-Ku akan selesai.’ 33 Tetapi hari ini, besok, dan lusa Aku
akan terus menjalankan tugas-Ku ini sampai Aku tiba di Yerusalem. Sebab
tidak mungkin Aku dibunuh di kota lain, karena nabi-nabi selalu dibunuh
di Yerusalem.

34 “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalumembunuh para nabi
dan utusan-utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama Bapa-Ku!
Adayangkalianbunuhdenganpedang, danadayangkalian lempari dengan
batu sampai mati. Aku sudah sering mengulurkan kedua tangan-Ku untuk
memeluk dan melindungimu— seperti induk ayam mengumpulkan dan
melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidakmau Aku
peluk. 35 Ingatlah: Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi berdiam di dalam
Rumah-Nyayangadadi situ. Percayalahbahwamulai sekarang, kalian tidak
akan melihat Aku lagi sampai tiba saatnya Aku datang kembali dan kalian
berkata, ‘Diberkatilah Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

14
Yesusmenyembuhkan orang sakit lagi padaHari Sabat

1 Pada suatu Hari Sabat, Yesus pergi ke rumah seorang Farisi yang terke-
muka dan makan di sana. Para anggota kelompok Farisi terus mengamati-
amati Dia karena mereka mau mencari-cari kesalahan yang bisa mereka
pakai untukmenuduh-Nyamelanggar peraturanHari Sabat. 2Dan hal yang
aneh terjadi: Seorang laki-laki yang sakit busung— tangan dan kakinya
bengkak, sedang duduk tepat di depan Yesus! 3Lalu Yesus bertanya kepada
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hadir, “Menurut Hukum
Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan orang sakit pada Hari Sabat?”
4Tetapimerekadiamsaja. LaluYesusmenjamahdanmenyembuhkanorang
sakit itu, dan menyuruhnya pergi. 5 Kemudian Dia berkata kepada setiap
mereka, “Kalauanakmuatau sapimu jatuhkedalamsumurpadaHari Sabat,
pasti kamu juga akanmengangkatnya dari sumur itu— bukan?!” 6Siapa pun
di antaramereka tidak ada yang sanggupmelawan pernyataan Yesus itu.

Janganlah tinggi hati
7 Yesus melihat bagaimana para undangan berusaha duduk di tempat-

tempat yang terhormat. Oleh karena itu Diamenyampaikan perumpamaan
ini kepada mereka masing-masing. 8 “Ketika seseorang mengundang kamu
ke pesta pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat yang terhormat.
Karena ada kemungkinan tuan rumah sudah mengundang seseorang yang
lebih terhormat daripadamu. 9 Kalau hal itu terjadi, tuan rumah itu akan
datang dan berkata, ‘Tolong berikan tempat ini kepada sobat saya ini.’ Dan
denganrasamalukamuakanpindahke tempatyangpaling jauhdari tempat
terhormat.

10 “Tetapi ketika kamudiundang ke pesta pernikahan, duduklah di tempat
yang jauh dari tempat terhormat. Sehingga orang yang mengundangmu
mungkin akan datang dan berkata kepadamu, ‘Sobat, duduklah di tempat
yang lebih terhormat!’ Dengan begitu kamu akanmendapat penghormatan
di depan semua orang yang hadir di situ. 11Karena siapa yangmeninggikan
dirinyaakandirendahkanolehAllah. Dan siapayangmerendahkanhatinya
akan ditinggikan-Nya.”
✡ 13:35 Mzm. 118:26
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12 Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang-Nya itu,
“Ketika kamu mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya men-
gundang teman-temanmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau
tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena pada kesempatan yang lain,
mereka akanmembalasnya dengan balikmengundangmu ke pestamereka.
13Tetapi ketika kamumengadakan pesta, undanglah juga orang-orang yang
miskin, cacat, lumpuh, dan buta. 14Mereka itu tidak akanmampumembal-
asnya. Tetapi Allah-lah yang akan membalasnya dan memberkatimu. Dan
balasannya juga akan kamu terima ketika orang-orang benar dihidupkan
kembali.”

Perumpamaan tentang pestamakan yang besar✡
15 Ketika salah satu tamu yang duduk makan di situ mendengar hal itu,

dia berkata kepada Yesus, “Sungguh diberkati Allah setiap orang yang nanti
diundang ke pesta makan yang diadakan di dalam kerajaan Allah.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatu waktu adalah seorang kaya
yang mengundang banyak orang kepada suatu pesta makan yang sangat
besar. 17Ketika pesta itu sudah siap dimulai, dia menyuruh budaknya pergi
kepada para undangan dengan berkata, ‘Mari datanglah karena semuanya
sudah siap.’ 18 Tetapi setiap mereka mempunyai alasan sehingga mereka
tidakbisadatang. Orangyangpertamaberkata, ‘Saya sudahmembeli ladang
dan harus pergi melihatnya. Saya minta maaf.’ 19 Yang lain berkata, ‘Saya
sudah membeli sepuluh sapi jantan.* Sekarang saya mau berangkat untuk
mencobanya. Maaf!’ 20Dan yang lain lagi berkata, ‘Saya baru saja menikah.
Karena itu saya tidak bisa datang. Maaf!’

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

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

Tekad orang-orang yangmaumenjadi pengikut Yesus✡
25 Sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan bersama Yesus. Dia

berbalik melihat kepada mereka dan berkata, 26 “Setiap orang yang datang
kepada-Ku dan mau menjadi pengikut-Ku, dia harus mengasihi-Ku lebih
daripada† ibu-bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan
saudarinya— bahkan dirinya sendiri. 27 Kamu tidak mungkin menjadi
pengikut-Ku kalau tidak mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini,
‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akan
mundur.’
✡ 14:14 Mat. 22:1-10 * 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam bahasa Yunani menunjukkan sapi
jantan yang sudah dikebiri. Sapi yang sudah dikebiri menjadi lebih gampang dikendalikan untuk
menarikbajak. Biasanya satubajakditarik olehdua sapi jantan. Kemungkinanbesar orang ini adalah
orang kaya, karena dia sanggup membeli sepuluh ekor. ✡ 14:24 Mat. 5:13; 10:37-39; Mrk. 8:34-38;
9:50; Luk. 9:23 † 14:26 mengasihi-Ku lebih daripada Secara harfiah, “benci kepada.” ‡ 14:27
sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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28 “Keputusanmu untuk mengikut Aku dapat digambarkan seperti con-
toh berikut ini: Seandainya ada orang yang berencana membangun satu
menara, pastilahdia lebihdulumenghitungbiayanya, supayadia tahukalau
dananya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29 Jangan sampai dia
hanya bisa membangun fondasinya dan tidak mampu menyelesaikannya.
Karena setiap orang yangmelihatnya nanti akanmengejek dia, 30 ‘Orang ini
mulai membangun, tetapi tidak sanggupmenyelesaikannya!’

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

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

34 “Setiap kalian yang mengikut Aku adalah seperti garam. Garam me-
mang dipakai untuk membuat makanan menjadi lebih enak. Tetapi kalau
rasa asinnya sudah hilang, garam itu tidak berguna sama sekali— 35 baik
untuk ladangmaupun untuk pupuk. Akhirnya garam itu dibuang saja.

“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

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

3 Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka:
4 “Kalau di antara kalian ada orang yang mempunyai seratus ekor domba
lalu dari antara domba-domba itu hilang seekor, tentu orang itu akan
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang rumput lalu
pergi mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. 5 Sesudah dia mene-
mukan domba yang hilang itu, dengan senang hati dia mengangkat domba
itu, meletakkannya di atas kedua bahunya dan membawanya pulang.
6Sesudah tibadi rumah, diamemanggil teman-temandanpara tetangganya.
Katanya kepadamereka, ‘Bersukacitalah bersama saya, karena domba saya
yang hilang itu sudah saya temukan!’ 7Aku berkata kepadamu, begitu juga
Allah dan seluruh penduduk surga akan lebih bersukacita ketika melihat
seorang berdosa yang bertobat, daripada atas sembilan puluh sembilan
orang benar yang tidak perlu bertobat.”

Perumpamaan tentang sekeping uang perak yang hilang
8 “Atau kalau seorang perempuan yang mempunyai sepuluh keping

uang perak dan satu keping hilang, tentu dia akan menyalakan pelita
dan menyapu rumahnya, supaya dia bisa mencarinya dengan teliti sam-
pai menemukannya. 9 Sesudah dia menemukannya, dia akan memanggil
teman-teman dan para tetangganya dan berkata, ‘Bersukacitalah dengan

§ 14:33 Ayat 33 Secara lebih harfiah, Yesus mengatakan, “Untuk menjadi pengikut-Ku, kamu harus
meninggalkan semuamilikmu.” ✡ 15: Mat. 18:12-14
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saya, karena saya sudah menemukan uang saya yang hilang itu!’ 10 Aku
berkata kepadamu, begitu juga para malaikat di hadapan Allah Bapa selalu
bersukacita saat menyaksikan seorang berdosa yang bertobat!”

Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan seorang bapak yang
sangat berbelas kasihan

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

13 “Beberapa hari kemudian, si bungsu itu menjual semua hartanya itu
lalu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan
uangnya dengan segala macam kesenangan duniawi. 14Akhirnya habislah
semua uangnya itu. Dan terjadilah bencana kelaparan yang luar biasa di
seluruh negeri itu. Dan dia pun mulai miskin dan kelaparan. 15 Lalu si
bungsu itu pergi kepada salah seorang penduduk negeri itu untukmeminta
pekerjaan. Orang itu punmemberi pekerjaan kepadanya— yaitumenyuruh
dia untuk memberikan makanan kepada babi-babinya di ladang. 16Dan si
bungsu itu begitu lapar sampai dia mau makan makanan babi itu— yaitu
tumbuh-tumbuhan keras yang diberikan kepada babi, karena tidak ada
orang yangmemberikanmakanan kepadanya.

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

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

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

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

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

31 “Lalu bapak itu berkata, ‘Benar, Nak, kamu selalu bersama saya, dan
semuamilik saya,milikmu juga. 32Tetapi sudahseharusnyakitabersukacita
dan merayakan kepulangan adikmu! Karena dulu saya pikir adikmu ini
seperti sudah hilang danmati, tetapi ternyata diamasih hidup dan bertemu
kembali dengan kita di sini.’ ”

16
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur

1Yesus berkata lagi kepadamurid-murid-Nya, “Adalah seorang kaya yang
mempunyai seorang bendahara yang mengurus hartanya. Orang kaya
itu mendengar berita bahwa bendaharanya itu menghambur-hamburkan
kekayaannya. 2Lalu orang kaya tersebut memanggil bendaharanya itu dan
berkata, ‘Saya sudah mendapat laporan yang jelek tentang pekerjaanmu.
Karena itu saya akan memecat kamu sebagai bendahara saya. Tetapi
sebelumnya berikanlah dulu laporan tentang semua harta saya yang sudah
kamu urus itu.’

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

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

“Lalu bendahara itu berkata, ‘Sobat, inilah surat utangmu. Duduklah dan
segeralah tulis di situ menjadi lima puluh tempayan saja!’

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

menjadi delapan ratus saja!’
8 “Lalu, ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya yang

tidak jujur itu, dia berkata, ‘Wah, cerdik juga dia— ya?!’ ”
Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya, “Memang biasanya

orang-orang yang hidupnya hanyamemikirkan dunia ini lebih cerdik men-
gurus masalah duniawi daripada orang-orang yang sudah menjadi warga
negara Kerajaan Terang— yaitu kerajaan Allah. 9 Karena itu Aku sungguh-
sungguh berkata kepada setiap kalian: Gunakanlah kekayaan dunia ini
untuk mencari sahabat— yaitu sahabat duniawi dan surgawi, supaya pada
waktukekayaanmu ituhabis, kamuakanditerimadi dalamberbagai rumah
yang selama-lamanya.

* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter. † 16:7 seribu keranjang Secara
harfiah, ukuran “seratus kor.” Setiap kor berisi sepuluh atau sebanyak dua belas keranjang besar.
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10 “Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa
dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam
hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. 11 Jadi, kalau kamu
ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur,
maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. 12 Dan
kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang
sebenarnya bukan milikmu— tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan
diizinkanmemiliki apa pun di surga.

13 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorangmempunyai dua
majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik.
Tentu dia akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi benci
dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak
bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang.”

Yesusmenunjukkan berbagai kesalahan orang-orang Farisi✡
14Ketika orang-orang Farisi mendengar ajaran-Nya itu, merekamengejek

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

16 “Hukum Taurat dan tulisan para nabi sudah berlaku untuk menga-
jarkan kehendak Allah tentang bagaimana cara hidup manusia yang se-
harusnya— sampai pada saat Yohanes Pembaptis mulai mengajar. Sejak
saat itu, Kabar Baik tentang kerajaan Allah mulai diberitakan. Hendaklah
setiap orang berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu.
17 Tetapi langit dan bumi lebih gampang hilang lenyap daripada satu titik
dari Hukum Taurat batal.

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

Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus
19Yesus juga mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan ini:

“Adalah seorang kaya yang selalu memakai jubah yang indah dan dibuat
dari kain halus. Setiap hari dia memuaskan keinginannya dengan hidup
serba mewah. 20Adalah juga seorang pengemis bernama Lazarus.‡ Setiap
hari dia terbaring di pintu gerbang rumah orang kaya itu. Badan Lazarus
penuh dengan luka bernanah dan busuk. 21Lazarus sangat lapar dan hanya
berharap bisa makan sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang dari meja
makan orang kaya itu. Tetapi hal yang lebih menjijikkan lagi, anjing-anjing
biasa datangmenjilati luka-lukanya itu.

22 “Kemudian matilah Lazarus, lalu para malaikat mengantarnya ke tem-
pat yang terhormat di samping Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu
dikuburkan. 23 Sementara orang kaya itu tersiksa di dalam neraka,§ dia
melihat keatas. Dari jauhdiamelihatAbrahamdanLazarus. Lazarusduduk
di tempat yang terhormat di samping Abraham. 24Kemudian orang kaya itu
berteriak, katanya, ‘Bapak Abraham, kasihanilah saya! Saya sangat tersiksa
✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13 ‡ 16:20 Lazarus Orang miskin Lazarus dalam perumpamaan
ini berbeda dengan Lazarus— sahabat Yesus yang dihidupkan oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11).
§ 16:23 neraka Secara harfiah, “Hades.” Hades mempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’ dalam
bahasa Ibrani— yaitu tempat pemberhentian orangmati sementaramenunggu penghakiman. Tetapi
dalam konteks cerita ini, ternyata Lazarus dan si orang kaya sudah dihakimi.
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di dalam api ini! Jadi tolonglah saya. Suruhlah Lazarusmencelupkan ujung
jarinya ke dalam air lalu datang ke sini untukmembasahi lidah saya.’

25 “Tetapi jawab Abraham, ‘Anakku, ingatlah! Kamu sudah puas mener-
ima hal-hal yang baik ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan Lazarus
hanya menerima hal-hal yang buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia
terhibur di sini sedangkan kamu tersiksa di situ. 26Selain itu, di antara kami
dan kamu dibuat jurang yang sangat dalam, sehingga tidak ada orang yang
bisa menyeberang dari sini ke situ dan dari situ ke sini.’

27 “Kata orang kaya itu, ‘Kalau begitu, saya mohon kepada Bapak untuk
menyuruh Lazarus ke rumah orang tua saya. 28 Karena lima saudara saya
ada di sana. Suruhlah Lazarus pergi memperingatkan mereka, supaya
mereka jangan sampai ikut masuk ke tempat yang penuh penderitaan ini!’

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

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

31 “Tetapi Abrahammenjawabnya, ‘Kalaumereka tidakmenaati apa yang
tertulis dalam buku-buku Taurat Musa dan tulisan para nabi, mereka tetap
tidak akan percaya sekalipun ada orang yang mati hidup kembali dan
datangmemperingatkanmereka.’ ”

17
BeberapaNasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di dalam dunia ini, pasti akan
selalu ada godaan-godaan sehingga orang-orang jatuhkedalamdosa. Tetapi
celakalah orang yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. 2 Kalau ada orang
yangmenyebabkan orang yang belumdewasa secara rohani— seperti anak-
anak ini, untuk berdosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat
sekali dari Allah. Daripada dia melakukan dosa besar itu, lebih baik
lehernya dikalungkan batu besar* lalu dibuang ke laut dalam. Kesusahan
itu jauh lebih ringan daripada hukuman selama-lamanya dari Allah yang
akan dialaminya kalau dia menyebabkan orang yang belum dewasa secara
rohani jatuh ke dalam dosa! 3 Karena itu berjaga-jagalah terhadap diri
kalian! Jangan sampai kalianmelakukan hal yang seperti itu!

“Kalau saudaramu seimanmelakukankesalahankepadamu, tegurlahdia.
Kalau dia menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. 4 Bahkan kalau dia
melakukan kesalahan lagi kepadamu tujuh kali dalam sehari, dan tujuh kali
juga dia datang kepadamu dan berkata, ‘Sayamenyesali kesalahan saya itu,
dan karena itu sayaminta maaf,’ hendaklah kamumemaafkan dia.”

Keyakinan yang bisamemindahkan pohon
5 Lalu kedua belas rasul itu berkata kepada Tuhan, “Tolonglah kami

supaya kami lebih percaya lagi kepada Allah.”
6 Lalu Tuhan berkata, “Kalau keyakinanmu sebesar biji sawi, kamu bisa

berkata kepadapohon† ini, ‘Tercabutlahdari tanahdan tertanamlahdi laut,’
maka pohon itu akan taat kepada perintahmu.”

Jadilah budak Allah yang rendah hati
✡ 17: Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42 * 17:2 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan.” Maksudnya
batu besar yang diputar dengan tenaga manusia atau keledai untuk menggiling biji gandum untuk
mengolahnyamenjadi tepung terigu. † 17:6 pohonSecaraharfiah, “pohonmurbei.” Buahnyakecil,
manis, dan agak hitam.



Lukas 17:7 382 Lukas 17:24

7 “Kalau di antara kalian ada seseorang yang mempunyai seorang budak
yang membajak di ladang atau menggembalakan domba-dombamu, ketika
budak itu pulang dari ladang pastilah kamu tidak akan berkata kepadanya,
‘Marimasuk danmakan.’ 8Melainkan kamuakan berkata kepada budakmu
itu, ‘Siapkanmakanan untuk saya. Pakailah pakaian yang disediakan untuk
tugas dalam rumah. Layanilah saya di meja makan sampai saya selesai
makan. Sesudah itu kamu boleh makan.’ 9Dan kamu tidak perlu berterima
kasih kepada budak itu ketika dia sudah selesai melakukan hal-hal yang
diperintahkan olehmu. 10Hendaklah kamumasing-masing juga seperti itu.
Ketika kamu sudahmelakukan semua yang diperintahkanAllah kepadamu,
hendaklah kamu berkata, ‘Saya hanyalah seorang budak yang biasa saja.
Saya hanyamelakukan apa yang sudahmenjadi tugas saya.’ ”

Sepuluhorangdisembuhkan, tetapihanyasatuorangyangberterimakasih
11 Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia berjalan melewati

daerah perbatasan Samaria dan Galilea. 12 Waktu Dia memasuki sebuah
desa, sepuluh orang laki-laki yang sakit kulit yang menular datang kepada-
Nya, tetapi mereka berdiri agak jauh. 13 Lalu mereka berseru kepada-Nya,
“Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”

14SambilmelihatmerekaYesus berkata, “Pergilahdanperlihatkanlahdiri
kalianmasing-masing kepada imam.”
Lalu mereka pun pergi dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka

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

Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20 Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, “Kapan Allah datang

untukmendirikan kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akan mulai didirikan dengan tanda-

tanda yang bisa dilihat. 21 Orang-orang tidak akan berkata, ‘Ibukota kera-
jaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah sudah mendirikan kerajaan-Nya di sana.’
Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan.”§

22 Kemudian Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Akan datang wak-
tunya nanti, kalian akan sangat merindukan-Ku seperti ini, ‘Oh, alangkah
baiknya kalau Yesus kembali hari ini dan memerintah sebagai Anak Manu-
sia!’* Tetapi itu tidak akan terjadi. 23 Orang-orang akan berkata kepada
kalian, ‘Lihat, sekarang Yesus ada di sini!’ atau ‘Dia ada di sana!’ Tetapi jan-
ganlah kalian percaya atau jangan pergi ke tempat yangmereka sebutkan.”
24Karena seperti kilat memancar di langit dan menerangi langit dari ujung
yang satu ke ujung yang lain, begitu jugalah nanti keadaannya pada hari
‡ 17:16 orangSamariaOrangSamaria ini tidakmungkinmenunjukkandirinyakepada imamYahudi,
karena semuaorangSamariaditolakdandianggapnajis olehorangYahudi. Lihat catatandi Luk. 9:53.
✡ 17:19 Mat. 16:25; 24:23-28, 37-41 § 17:21 Ayat 21b Kalimat terakhir juga dapat diterjemahkan,
“Karena Allah memerintah sebagai Raja di dalam diri kalian masing-masing.” * 17:22 Anak
Manusia Lihat catatan di Luk. 5:24.
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kedatangan-Ku— Anak Manusia, kembali. 25 Tetapi sebelumnya Aku harus
banyakmenderita dan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang akan
menolak Aku.

26“Samaseperti keadaanorang-orangyanghiduppadazamanNuh, begitu
jugalah yang akan terjadi pada hari kedatangan-Ku. 27 Karena mereka itu
tidakberpikir bahwabencanaakanmenimpamereka. Mereka sibukmakan
dan minum, laki-laki menikahi perempuan, dan perempuan dinikahi laki-
laki. Mereka terus hidup seperti biasanya sampai tibawaktunyaNuhmasuk
ke dalam perahu besar, lalu datanglah banjir besar dan binasalah mereka
semua.

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

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

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

34“Akusungguh-sungguhberkatakepadakalian: Padawaktukedatangan-
Ku, hal-hal seperti ini akan terjadi: Padamalam itu, dua orang sedang tidur
di tempat tidur yang sama. Yang satu akan dibawa malaikat, dan yang
satu lagi akan ditinggalkan. 35-36Dan di tempat lain, dua orang perempuan
sedang menggiling gandum dengan batu gilingan. Yang satu akan dibawa,
dan yang satu lagi akan ditinggalkan.”‡

37 Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Di mana hal itu akan
terjadi, Tuhan?”
Jawab-Nya, “Keadaan nanti akan seperti yang sering dikatakan, ‘Di

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

18
Allah pasti akanmenjawab doa umat-Nya

1Yesusmenyampaikankepadaparamurid-Nyasuatuperumpamaanyang
menggambarkan bahwa betapa pentingnya mereka tetap saja berdoa dan
jangan putus asa. 2Kata-Nya, “Adalah seorang hakim di suatu kota. Hakim
itu tidak menghormati Allah dan tidak peduli kepada siapa pun. 3 Di
† 17:31 di teras rumah Secara harfiah, “di atas rumah.” Di negeri Israel bagian atas rumah-rumah
adalahdatardandigunakan seperti orang-orang Indonesiamenggunakan teras atauhalamanrumah.
✡ 17:32 Kej. 19:15-17, 26 ‡ 17:35-36 Ayat 36 Beberapa salinan bahasa Yunani yang kuno
menambah kata-kata yang dari Mat. 24:40: Dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang. Yang satu
akan dibawamalaikat, dan satu lagi akan ditinggalkan. § 17:37 Kutipan peribahasa Ada beberapa
tafsiran arti dari peribahasa kepada murid-murid Yesus. Di antara lain, 1) Kedatangan Kristus nanti
akan jelas terlihat. 2) Hukuman Allah pasti akanmenimpa orang-orang yangmati secara rohani.
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kota itu juga ada seorang janda yang sering mendatangi hakim itu dan
berkata, ‘Belalah perkara saya terhadap orang yang mau merugikan saya
itu.’ 4Cukup lama juga hakim itumenolak untukmenolong janda itu. Tetapi
kemudian dia berkata dalam hatinya, ‘Biarpun saya tidak menghormati
Allah atau tidak peduli kepada siapa pun, 5 tetapi karena janda ini terus saja
datangmengganggu saya, sebaiknya sayamemutuskan perkaranya dengan
adil. Dengan begitu, dia tidak akan datang lagi menyusahkan saya.’ ”

6LaluTuhanberkata, “Perhatikanlahapayangdikatakanolehhakimyang
tidak adil itu! 7 Kalau hakim itu bisa menolong perkara janda itu, pastilah
Allah akan menolong umat-Nya yang Dia sendiri sudah pilih— yang terus
memohon kepada-Nya siang dan malam. Dia akan menjawab doa mereka
tanpa menunda-nunda waktunya! 8Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalian: Allah akan segeramemutuskan semua perkaramereka dengan adil.
Biarpun begitu, ketika Anak Manusia— yaitu Aku, datang kembali, belum
tentuAkumenemukanorang-orangyangmasihpercayakepada-Kudidunia
ini.”

Perumpamaan tentang cara berdoa seorang Farisi dan penagih pajak
9Adaorang-orang yanghadir di situmerasadirimerekabenardi hadapan

Allah dan oleh karena itu mereka menganggap diri mereka lebih baik dari
orang lain. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan yang berikut ini:
10 “Adalah dua orang pergi ke teras Rumah Allah untuk berdoa— yang satu
orang Farisi dan yang satu lagi penagih pajak. 11Orang Farisi itu berdiri dan
berdoa denganmembanggakan dirinya sendiri, ‘Ya TUHAN, saya berterima
kasih kepada-Mu karena saya tidak berdosa seperti orang-orang lain— dan
khususnya seperti penagih pajak yang di sana. Karena saya tidak mencuri,
tidak menipu, dan tidak berzina. 12 Saya berpuasa dua kali seminggu, dan
sayamemberikan perpuluhan dari seluruh penghasilan saya.’

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

Yesusmenyambut anak-anak✡
15 Orang-orang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada

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

Orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah✡
18 Seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus, “Guru yang baik,

apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

19Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamumengatakan
Aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 20 Kamu
tentu sudah tahu perintah ini: ‘Jangan berzina, jangan membunuh, jangan
mencuri, janganmemberi kesaksian palsu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

21LalupemimpinYahudi itu berkata, “Semuaperintah itu sudah saya taati
sejakmasamuda saya sampai sekarang.”

22Ketikamendengar dia berkata begitu Yesus berkata kepadanya, “Masih
ada satuhal lagi yangperlu kamu lakukan: Pulanglahdan juallah semuami-
likmu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan
begitukamuakanmemperolehhartadi surga. Kemudiandatanglahkepada-
Ku dan ikutlah Aku.” 23Ketika diamendengar apa yang dikatakan Yesus itu,
dia menjadi sangat sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual
hartanya.

24Ketika Yesusmelihat bagaimana orang kaya itumenanggapi perkataan-
NyaDiaberkata, “Betapa sulitnyaorangkayamenjadiwargakerajaanAllah!
25 Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang jarum‡ daripada
seorang yang kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.”

26Mendengarhal itu, yanghadir di situ berkata, “Wah! Kalaubegitu, siapa
yang bisa selamat danmasuk surga?”

27Tetapi Yesus menjawab, “Apa yang tidak bisa dilakukanmanusia, Allah
sanggupmelakukannya.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus kepadamereka, “Apa yang Ku-katakan ini sungguh benar:
Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudarinya,
orang tuanya, atau anak-anaknya demi kerajaan Allah, 30 maka dalam
hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal
tersebut secara berlipat ganda. Dan pada zaman yang akan datang, Allah
akanmemberikan hidup yang selama-lamanya kepadanya.”

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

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

Yesusmembuat si buta bisamelihat✡
✡ 18:17 Mat. 19:16-30; Mrk. 10:17-31 ✡ 18:20 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20 ‡ 18:25 lubang jarum
Lihat catatan di Mat. 19:24. ✡ 18:30 Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34 ✡ 18:34 Mat. 20:29-34; Mrk.
10:46-52
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35 Ketika Yesus dan para murid-Nya hampir tiba di kota Yeriko, ada
seorang buta sedang duduk mengemis di pinggir jalan. 36 Karena dia
mendengar suara orangbanyakmelewati jalan itu, lalu dia bertanyakepada
orang-orang di situ, “Apa yang sedang terjadi?”

37Merekamemberitahu dia, “Yesus orang Nazaret sedang lewat.”
38Karena itu dia berseru, “Yesus, Keturunan Daud,§ kasihanilah saya!”
39 Tetapi orang-orang yang berjalan di depan Yesus menyuruh dia diam.

Tetapi dia semakin keras berteriak, “Yesus, Keturunan Daud, kasihanilah
saya!”

40 Kemudian Yesus berhenti dan menyuruh orang buta itu dituntun
kepada-Nya. Ketika orang buta itu mendekat, Yesus bertanya, 41 “Apa yang
kamumau Aku perbuat bagimu?”
Kata orang itu, “Tuhan, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali.”
42 Yesus berkata kepadanya, “Kalau begitu melihatlah! Karena kamu

percaya kepada-Ku, maka sekarang kamu bisa melihat.”
43 Saat itu juga orang itu bisa melihat lagi, lalu mengikut Yesus sambil

memuji-muji Allah. Dan orang banyak yang melihat kejadian itu juga
memuji-muji Allah.

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya memasuki kota Yeriko dan
meneruskan perjalanan mereka melalui kota itu. 2Di kota itu ada seorang
kepala penagih pajak yang kaya, namanya Zakeus. 3 Dia ingin melihat
wajah Yesus, tetapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkerumun di
sekeliling-Nya, lagi pula badannya pendek. 4Karena itu dia larimendahului
orang banyak itu danmemanjat pohon ara, supaya dia bisa melihat Yesus—
yang akan melewati jalan di bawah pohon itu. 5 Ketika Yesus sampai di
tempat itu, Dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, “Zakeus, segeralah
turun! Karena hari ini Allahmau supaya Akumenginap di rumahmu.”

6Dia segera turundari pohon itudandengan sukacita diamenerimaYesus
di rumahnya. 7Ketika melihat kejadian itu, semua orang bersungut-sungut
lalu berkata, “Ih! Dia akanmenginap di rumah orang berdosa.”*

8Tetapi berdirilah Zakeus dan berkata kepada Yesus, “Ya Tuhan, separuh
dari harta saya, akan saya berikan kepada orang-orang miskin. Siapa saja
yang saya tipupajaknya, akan sayakembalikankepadanyaempat kali lipat.”

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

Perumpamaan tentang budak yang setia dan yang kurang setia✡
11 Di Yeriko, rombongan Yesus sudah dekat dengan kota tujuan mereka,

karena Yerusalem dekat dengan Yeriko. Tetapi banyak orang menyangka
§ 18:38 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu orang buta itu memanggil Yesus
‘Keturunan Daud’, artinya bukan saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum Yesus
datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud.
Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat
nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akanmenyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang
buta ini sudah tahubahwaYesusbukanorangbiasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. * 19:7 orang
berdosa Lihat catatan di Luk. 3:12. ✡ 19:10 Mat. 25:14-30
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bahwawaktu Yesus tiba di Yerusalem, Dia akan segeramendirikan kerajaan
Allah dan negeri Israel akan bebas dari penjajahan Roma. Oleh karena
itu, Dia menceritakan perumpamaan ini: 12 “Adalah seorang bangsawan
pergi jauh ke ibukota kerajaan untuk diangkat sebagai raja di wilayah-
nya. Sesudah itu dia akan kembali memerintah di sana. 13 Sebelum dia
berangkat, dia memanggil sepuluh orang budaknya dan memberikan satu
uang logam emas besar† kepada mereka masing-masing. Katanya kepada
mereka, ‘Sementaraakupergi, pakailahuang itu sebagaimodalkalianuntuk
berdagang.’ 14 Tetapi penduduk negeri itu benci kepada bangsawan itu.
Sesudah dia berangkat mereka mengirim beberapa orang utusan kepada
raja agung yang berencana mengangkat dia sebagai raja wilayah itu untuk
menyampaikan, ‘Kami tidakmau orang ini menjadi raja atas kami.’

15 “Biarpun begitu, bangsawan itu tetap diangkat menjadi raja. Ketika dia
kembali ke wilayah itu, dia menyuruh orang memanggil budak-budaknya
yang menerima uang itu, supaya dia mendengar laporan mereka masing-
masing tentang berapa keuntungan yang mereka dapat dari usaha dagang
mereka. 16Budak yang pertama datang dan berkata, ‘Ya raja, saya memulai
usaha dengan satu uang logam emas yang Tuan berikan itu. Saya sudah
menghasilkan sepuluhuang logamemas lagi.’ 17Raja ituberkatakepadanya,
‘Bagus! Kamu adalah budak yang baik! Karena dalam tanggung jawab yang
kecil kamubisa dipercaya,makakamuakanmemerintah atas sepuluhkota.’

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

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

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang tidak berguna! Saya
akanmengadili kamu sesuai dengan apa yang kamu sendiri katakan. Kamu
sudah tahubahwa saya adalah orang yang “kejam” yangmengambil banyak
dari usaha orang lain. 23 Kalau begitu seharusnya kamu menabung uang
saya itu di bank, supaya waktu saya kembali, saya mendapat uang itu
ditambah dengan bunganya.’ 24 Lalu raja itu berkata kepada orang-orang
yang berdiri di dekatnya, ‘Ambil uang itu dari dia dan berikan kepada
budakku yangmenghasilkan sepuluh uang logam emas itu.’

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

26 “Jawab raja itu, ‘Saya sungguh-sungguh berkata kepada kalian: Setiap
orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan
diberi lagi kepadanya. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setiamengusa-
hakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan
diambil. 27 Tetapi sekarang tentang orang-orang yang benci kepadaku dan
yang tidakmenginginkan sayamenjadi raja: Bawalahmereka semua ke sini
dan bunuhmereka di hadapan saya!’ ”
† 19:13 uang logam emas besar Secara harfiah, “mina.” Satu mina uang Yunani sama dengan upah
seorang pekerja selama seratus hari.
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Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡
28 Sesudah menyampaikan perumpamaan itu, Yesus berjalan di depan

mereka dan meneruskan perjalanan menuju Yerusalem. 29 Ketika mereka
sudah mendekati desa Betfage dan Betania— di bukit yang bernama Bukit
Zaitun, Dia menyuruh dua orang murid-Nya dengan berkata, 30 “Pergilah
ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan menemukan
seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang dan yang
sedang terikatdekat rumahseseorang. Lepaskanlah ikatannyadanbawalah
ke sini. 31Kalau seseorangbertanya, ‘Kenapakalianmelepaskan ikatannya?’
jawablah dia, ‘Tuhanmembutuhkannya.’ ”

32 Lalu kedua utusan itu pun pergi dan menemukan tepat seperti apa
yang dikatakan-Nya kepada mereka. 33Ketika mereka sedang melepaskan
ikatan keledai itu, beberapa orang anggota keluarga yang punya keledai itu
bertanya kepadamereka, “Kenapa kalianmelepaskan keledai itu?”

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

37 Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di jalan menurun pada Bukit
Zaitun, para murid-Nya dan semua orang banyak yang mengikut-Nya
bersukacitamemujiAllahdengan suarakeras. MerekamemujiAllahkarena
semua keajaiban yang dilakukan Yesus yang sudahmereka lihat. 38Mereka
berseru-seru,
“Biarlah TUHANmemberkati raja Israel yang baru ini!

Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!✡
Sekarang kita akan berdamai dengan TUHAN di surga!

Kemuliaan bagi TUHAN di tingkat surga yang tertinggi!”
39Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus,

“Guru, suruhlah para pengikutmu itu diam!”
40Tetapi jawab-Nya, “Aku sungguh-sungguhberkata kepadakalian: Kalau

merekadiam,makabatu-batu yangadadi sepanjang jalan ini akanbersorak
dengan kata-kata yang sama.”

Yesusmeratapi kehancuran Yerusalem
41 Ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, Dia memandang kota

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

Yesus di teras RumahAllah✡
✡ 19:27 Mat. 21:1-11;Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19 ✡ 19:38 Mzm. 118:25-26 ✡ 19:44 Mat. 21:12-17;
Mrk. 11:15-19; Yoh. 2:13-22
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45 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir para pedagang
yang sedang berjualan di sana. 46Kata-Nya kepadamereka, “Di dalamKitab
Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan dikhususkan sebagai tempat berdoa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian bagi
para pencuri!’ ”✡

47Sesudah itu setiaphariYesusmengajardi terasRumahAllah. Sedangkan
para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin orang Yahudi
berusaha mencari cara untuk membunuh Dia. 48 Tetapi mereka tidak
menemukan cara apa yang bisa mereka lakukan, karena di sekeliling-Nya
selalu banyak orang sangat tertarik untuk mendengarkan setiap kata dari
ajaran-Nya.

20
Yesus ditanya tentang hak-Nya untuk mengubahkan kebiasaan orang

Yahudi✡
1 Ketika Yesus sedang menyampaikan ajaran-Nya dan memberitakan

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

3 Jawab-Nya kepadamereka, “Aku jugamaumenanyakan sesuatu kepada
kalian. Coba kalian jawab pertanyaan-Ku ini: 4 Siapa yang memberikan
hak kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis? Apakah Allah yang
memberikannya,* atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”†

5 Lalu mereka membicarakan hal itu di antara mereka sendiri, “Kalau
kitamengatakan, ‘Dari Allah,’ maka dia akan berkata, ‘Kalau begitu, kenapa
kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 6 Tetapi kalau kita berkata, ‘Dia
bekerja atas kemauannya sendiri,’ maka semua orang ini akan melempari
kitadenganbatu! KarenamerekayakinYohanesadalahseorangnabi.” 7 Jadi
akhirnyamerekamenjawab, “Kami tidak tahu.”

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

Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi selalu menolak
utusan-utusan Allah✡

9 Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Kata-
Nya, “Pada suatu hari seorang pemilik tanah menyuruh hamba-hambanya
menanam pohon anggur di dalam kebun anggurnya yang besar. Kemudian
dia menyewakan kebunnya itu kepada beberapa orang petani, lalu dia
bersamaparahambanyapergi ke negeri lain untukwaktu yang cukup lama.
10 Ketika musim panen anggur sudah tiba, pemilik kebun itu menyuruh
salah satu hambanya pergi menagih hasil kepada para petani itu, supaya
mereka memberikan hasil kebun yang menjadi bagian pemilik itu. Tetapi
setibanya di sana, para petani itu memukuli si hamba itu, mengusirnya,
lalu dia pulang dengan tangan kosong. 11 Kemudian pemilik kebun itu

✡ 19:46 Yes. 56:7 ✡ 19:46 Yer. 7:11 ✡ 20: Mat. 21:23-27; Mrk. 11:27-33 * 20:4 Allah Di sini
dan ayat 5, secara harfiah, “dari surga.” † 20:4 atas kemauannya sendiri Di sini dan ayat 6, secara
harfiah, “dari manusia.” ✡ 20:8 Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-12



Lukas 20:12 390 Lukas 20:24

menyuruhhambanyayang lain. Tetapi sekali lagimerekamencacimaki dan
memukulinya, mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan kosong. 12Lagi-
lagi pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang ketiga. Tetapi mereka
memukuli dia lagi— bahkan sampaimelukainya. Lalumerekamenyeretnya
keluar dari kebun itu.

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

“Jadi coba pikir: Kalau sudah begitu, apa lagi yang akan diperbuat oleh
pemilik kebun itu kepada mereka? 16 Tentu dia sendiri yang akan datang
dan membunuh para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu
kepada petani-petani yang lain.”
Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata, “Wah!

Jangan sampai hal itu terjadi!” 17 Tetapi Yesus memandangi mereka dan
berkata, “Kalau begitu, coba kalian artikan ayat dari Kitab Suci ini,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan

sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.’✡
18Dan Aku berkata kepada kalian: Setiap orang yang tersandung pada batu
ituakanhancur. Dansetiaporangyang tertimpabatu ituakanhancur lebur.”

19 Lalu para ahli Taurat dan para imam kepala yang sedang menden-
garkan Yesus menyadari bahwa melalui perumpamaan itu Yesus sudah
berkata, “Kalian pemimpin Yahudi seperti para petani yang jahat itu!” Oleh
karena itu,mereka inginmenangkapYesuspada saat itu juga. Tetapimereka
takutkepadaorangbanyak, karenaorangbanyakyangmengagumiYesus itu
bisa marah dan langsung bertindak terhadapmereka.

ParapemimpinYahudi berusahamembujukYesus supayamelawanpemer-
intahan Roma✡

20 Karena itu para pemimpin Yahudi mengawasi Yesus dengan baik,
karena mereka berencana memikat Dia untuk berkata sesuatu yang
melawan pemerintahan Roma. Jadi mereka mengirim beberapa orang
mata-mata yang menyamar sebagai orang baik untuk mengajukan beber-
apa pertanyaan kepada-Nya. Kalau jawaban Yesus melawan pemerintahan
Roma, mereka berencana langsung menangkap dan menyerahkan Dia ke
dalam kuasa gubernur yang ditugaskan oleh pemerintah Roma. 21 Mata-
mata itu berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa semua ajaran dan
perkataan Bapak selalu benar. Bapak tidak takut pendapat siapa pun tetapi
selalu mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita
lakukan. 22 Jadi, pertanyaan kami: Menurut Hukum Taurat, bolehkah kita
membayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak?”

23Tetapi Yesusmenyadari bahwamerekamempunyai rencana jahat. Lalu
Diaberkatakepadamereka, 24“Coba tunjukkansatukepinguangperakyang
biasa dipakai untuk membayar pajak.” Waktu mereka menunjukkannya
kepada-Nya, Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan nama
siapa yang tertulis di sini?”
✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7 ✡ 20:19 Mat. 22:15-22; Mrk. 12:13-17
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Jawabmereka, “Raja Roma.”
25 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, apa yang perlu kamu

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

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

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

27BeberapaanggotakelompokSaduki‡ jugamendatangiYesus. (Kelompok
Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup
kembali.) Lalu mereka bertanya kepada-Nya, 28 “Guru, Musa menuliskan
peraturan ini untuk kita, ‘Kalau seorang suami mati dan belum mempun-
yai anak, maka saudaranya hendaklah kawin dengan jandanya itu untuk
meneruskan keturunan bagi saudaranya yang meninggal itu.’✡ 29 Adalah
tujuh orang bersaudara. Laki-laki yang pertama menikah dengan seorang
perempuan, lalu dia meninggal dan tidak mempunyai anak. 30 Kemudian
saudara yang kedua mengawini janda abangnya itu, dan dia mati juga.
31 Lalu saudara yang ketiga mengawini dengan janda abangnya itu, dan
hal yang sama terjadi juga kepadanya. Begitu terus terjadi sampai kepada
saudara yang ketujuh. Semuamerekamati dan tidakmempunyai anak dari
janda itu. 32 Akhirnya janda itu juga mati. 33 Jadi, kalau memang benar
orang-orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali, lalu janda itu akan
disebut istri siapa? Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernah menikahi
perempuan itu.”

34 Kata Yesus kepada mereka, “Orang-orang di zaman ini memang
menikahi dan dinikahi. 35 Di dalam zaman yang akan datang tidaklah
seperti itu. Karena orang-orang yang dianggap layak untuk memperoleh
hidup yang selama-lamanya tidak akan menikah dan dinikahi. 36Mereka
juga tidak bisamati lagi, karenamereka akan hidup selamanya seperti para
malaikat. Mereka juga dianggap anak-anak Allah, karena Dia yang sudah
membangkitkanmereka.

37“Tetapi tentangkebangkitanmanusia sesudahkematian, itu sudahdiny-
atakan dalam cerita tentang semak-semak yang menyala. Karena TUHAN
berkata kepada Musa, ‘Aku adalah Allah Abraham, dan Allah Isak, dan
Allah Yakub.’✡ 38Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita itu sebagai
orang yang masih tetap hidup danmenyembah-Nya. Walaupun orang mati
tidak lagi di dunia, di hadapan Allah mereka masih tetap hidup. Karena di
hadapan-Nya semua orang tetap hidup.”

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

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41Yesus berkata kepadamereka, “Kenapa selalu diajarkan bahwa Kristus

akan datang sebagai keturunan Daud? 42 Karena Daud sendiri berkata di
dalam kitabMazmur,
✡ 20:26 Mat. 22:23-33; Mrk. 12:18-27 ‡ 20:27 kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok
Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya
kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 20:28 Ul. 25:5 ✡ 20:37 Kel. 3:6 ✡ 20:40
Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37
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‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

43 dan Aku akan mengalahkan semua musuh-Mu dan menjadikan
mereka budak-budak-Mu.” ’✡

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

Yesusmengajarkan untuk janganlahmencontoh para ahli Taurat✡
45 Sementara orang banyak masih mendengarkan Yesus, Dia berkata

kepada para murid-Nya, 46 “Hati-hatilah! Janganlah kalian mencontoh
para ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan pamer diri di tempat
umum dengan memakai baju bagus. Dan waktu berjalan di pasar, mereka
senang waktu orang-orang memberi salam kepada mereka dengan penuh
hormat. Dan juga di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan,
mereka suka duduk di kursi-kursi yang paling depan. 47 Tetapi mereka
juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya
akan membantumu mengurus harta suamimu yang sudah mati.’ Tetapi
sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu karena mau mencuri
banyak dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka
berdoapanjang-panjangdi rumahpertemuan supayaorangberpikir bahwa
mereka orang baik. Akibat dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan
memberi hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

21
Seorang jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡

1 Ketika Yesus berada di teras Rumah Allah, Dia memperhatikan orang-
orang kaya yang memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persem-
bahan. 2Dia juga memperhatikan seorang janda miskin memasukkan dua
keping uang logam yang nilainya paling rendah. 3Lalu Yesus berkata, “Aku
berkata sungguh-sungguh kepada kalian: Persembahan janda miskin ini
nilainya lebih besar dari persembahan semua orang yang lain ini! 4Karena
semuaorang inimemberi sebagiankecil dari hartamerekayangberlebihan,
sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya. Tidak
ada lagi sesuatu padanya yang bisa dipakai untukmembeli makanan.”

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

Allah. Mereka kagum melihat batu-batu bangunan yang besar dan bagus,
dan barang-barang persembahan yang menghiasi bangunan itu. 6 Lalu
Yesus berkata kepadamereka, “Waktunya akan datang dimana semua yang
kalian lihat ini akan dirobohkan— sampai tidak ada satu batu pun yang
masih tersusun di atas batu yang lain.”

7 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Guru, kapan hal-hal itu akan ter-
jadi? Dan apa tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

8 Lalu Yesus menjawab, “Hati-hatilah, jangan sampai kalian ikut ter-
tipu! Karena banyak orang akan muncul dan berkata, ‘Akulah Kristus,
dan akhir zaman akan segera terjadi!’ Janganlah kalian menjadi pengikut
mereka. 9 Dan janganlah kalian takut kalau kalian mendengar berbagai
berita peperangan dan kerusuhan. Karena semua itu harus terjadi terlebih
✡ 20:43 Mzm. 110:1 ✡ 20:44 Mat. 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 11:37-54 ✡ 21: Mrk. 12:41-44
✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13
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dahulu, tetapi bukan hal itu saja yang menunjukkan bahwa sudah masuk
zaman akhir dunia.”

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

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

Kota Yerusalem akan hancur✡
20 “Waktu kalian melihat Yerusalem dikepung oleh para tentara, ke-

tahuilah bahwa sudah tiba waktunya untuk kota itu dihancurkan. 21 Pada
waktu itu, kalian yang masih di provinsi Yudea harus melarikan diri ke
pegunungan. Dan kalian yang ada di dalam kota Yerusalem harus segera
keluar dari kota itu. Dan kalian yang ada di luar kota, janganlah ma-
suk kembali. 22 Karena itulah waktunya Allah akan membalas kejahatan
bangsa ini, supaya semua yang ditulis oleh para nabi tentang hukuman itu
dipenuhi. 23 Pada waktu bencana itu terjadi, kasihan sekali ibu-ibu hamil
dan yangmenyusui! Mereka akan sangatmenderita karena sulit melarikan
diri. Kesusahan besar akan menimpa seluruh penduduk negeri ini, karena
TUHANakanmenunjukkan kemarahan-Nya terhadap bangsa ini. 24Banyak
yang akan dibunuh dengan pedang, dan banyak juga yang dibawa sebagai
tawanan ke segala negeri orang bukan Yahudi. Lalu bangsa-bangsa itu akan
menguasai Yerusalem sampai waktu yang sudah ditentukan oleh TUHAN
bagi mereka berakhir.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡
25 “Akan ada berbagai keajaiban pada matahari, bulan, dan bintang-

bintang. Dan seluruh bangsa di dunia ini akan takut dan bingung
menghadapi gelora ombak laut yang akan berbunyi besar seperti guntur.
26Orang-orang akan sangat ketakutan karena kuatir terhadap semua yang
terjadi di atas bumi ini, karenaparapenguasa rohani yangmengatur benda-
benda di langit akan menjadi kacau-balau. 27 Kemudian manusia di dunia
✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19 ✡ 21:24 Mat. 24:29-35; Mrk. 13:24-31
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akanmelihatAku—AnakManusia, datangdalamawandenganpenuhkuasa
dan dengan sinar kemuliaan yang sangat bercahaya. 28Danpadawaktu hal-
hal itu mulai terjadi, bangkitlah dan kuatkanlah hati kalian, karena Allah
segera akanmenyelamatkan kalian!”

29 Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Perhatikanlah po-
hon ara dan pohon apa saja. 30 Ketika kalian melihat pohon-pohon itu
sudah mulai bertunas, kalian sendiri mengetahui bahwa musim panas
sudah dekat. 31Demikian juga, kalau kamumelihat tanda-tanda itu terjadi,
ketahuilah bahwa waktunya Allah mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini
sudah dekat.

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

Bersiap-siaplah selalu
34 “Berjaga-jagalah! Jangan sampai kamu terlalu asyik dengan pesta

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

37 Setiap hari pada minggu itu Yesus menyampaikan ajaran-Nya di teras
Rumah Allah, dan malam harinya Dia pergi bermalam di Bukit Zaitun.
38 Lalu pagi-pagi sekali semua orang banyak sudah bangun dan datang di
teras Rumah Allah untukmendengarkan ajaran-Nya.

22
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Ketika Perayaan Paskah* sudah dekat, 2 secara diam-diam para imam
kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk bisa membunuh Yesus
tanpa diketahui oleh orang banyak. Tetapi mereka takut kepada orang
banyak, karena orang banyak yang senang kepada Yesus bisa langsung
bertindak terhadapmereka.

Yudasmenjual Yesus
3Lalu iblis menguasai hati Yudas yang dari kampung Kariot— yaitu salah

satu dari kedua belas murid Yesus. 4 Karena itu dia menemui imam-
imamkepala dan para kepala pengawal RumahAllah untukmembicarakan
tentang bagaimana caranya menyerahkan Yesus kepada mereka. 5Mereka
senang sekali mendengarkan hal itu, lalu mereka sepakat untuk mem-
berikan sejumlah uang kepadanya. 6 Yudas pun setuju dan mencari ke-
sempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka— tanpa
diketahui oleh orang banyak.

Persiapan Paskah✡

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

9 Dan mereka pun bertanya, “Di manakah Bapa mau kami menyiapkan-
nya?”

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

13Maka Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem, dan mereka mendapati
tepat seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka
menyiapkanmakanan Paskah di situ.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
14 Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-Nya— yang juga dise-

but para rasul-Nya, duduk bersama untuk merayakan perjamuan Paskah.
15 Kata-Nya kepada mereka, “Aku sudah rindu sekali kita bisa sama-sama
merayakan perjamuan Paskah ini sebelum tiba waktunya Aku hadapi
penderitaan-Ku. 16Oleh karena itu, Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalianbahwaAku tidakakanmakanperjamuanPaskah lagi sampai arti dari
perayaan ini menjadi nyata di dalam kerajaan Allah.”‡

17LaluDiamengambil cawanberisi anggur danmengucap syukur kepada
Allah atasnya. Kemudian Dia berkata, “Ambillah dan bagikanlah ini di
antara kalian. 18 Karena Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian
bahwa sesudah ini, Aku tidak akan minum air anggur lagi sampai Allah
mendirikan kerajaan-Nya dengan nyata di bumi.”

19 Kemudian Dia mengambil roti dan bersyukur kepada Allah atas roti
itu. Lalu Diamenyobek-nyobek roti itu danmemberikannya kepadamurid-
murid-Nya sambil berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikurbankan kepada
Allah demi kalian. Lakukanlah seperti ini untukmengenang Aku.”

20 Sesudah mereka makan, Yesus melakukan hal yang sama lagi dengan
cawan yang berisi anggur. Ketika Dia memberikannya kepada mereka Dia
berkata, “Air anggur ini menyatakan perjanjian yang baru antara Allah
† 22:7 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Luk. 22:1. ✡ 22:13
Mat. 26:21-30; Mrk. 14:18-26; Yoh. 13:21-26; 1Kor. 11:23-25 ‡ 22:16 Paskah … menjadi nyata di
dalam kerajaan Allah Paskah dalam bahasa Yahudi berarti “lewat.” Pada perayaan Paskah orang
Yahudi mengingat waktu malaikat penghukum melewati rumah-rumah suku Israel dan masuk ke
dalam setiap rumah orang Mesir untuk membunuh setiap anak pertama mereka. Sesudah melihat
keajaiban terakhir yang mengerikan itu, maka raja Mesir menyuruh orang Israel keluar dari Mesir.
(Kel. 2:1-51) PadamalamPerayaanPaskah yang pertamadiMesir, orang-orang Israel sudahmembuat
tanda dengan mengolesi darah domba pada pintu rumah mereka masing-masing. Yesus bagaikan
domba Paskah untuk kita. Sebagaimana malaikat penghukum melewati rumah-rumah orang Israel
di Mesir, begitu juga kita diselamatkan dari hukum Allah akibat dosa-dosa kita karena darah Yesus.
Waktu orang Israel makan domba Paskah, menurut peraturan Musa tulang domba itu tidak boleh
dipatahkan. Parapenulis Injilmenuliskanbahwa tulangYesus juga tidakdipatahkanketikaDiamasih
di kayu salib. Jadi sekarangHari Raya Paskahmenggambarkan keselamatan kita lewat pengurbanan
Kristus dan kebaikan hati Allah. Dan pada pesta makan yang akan diadakan pada permulaan
kerajaan Allah, arti dari Hari Raya Paskah akanmenjadi nyata.
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danmanusia— di mana darah kematian-Ku yang ditumpahkan demi kalian
menjadi tanda bahwa perjanjian itu sudah resmi.

21 “Tetapi perhatikanlah! Orang yang akan menyerahkan Aku kepada
orang-orang yang memusuhi-Ku, sekarang dia sama-sama duduk dengan
Aku di meja ini. 22Memang Aku— sebagai Anak Manusia, akan mati seperti
yang sudahditetapkanAllah, tetapi celakalahorangyangmenyerahkanAku
kepada orang-orang yangmemusuhi-Ku!”

23Kemudianparamurid-Nya sangatmarahdanmulai bertanya satu sama
lain, “Siapakah di antara kita yang sampai hati melakukan hal itu?!”

Pemimpin hendaklah seperti pelayan
24Lalumerekabertengkar satu sama lain tentang siapamuridyangnomor

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

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

Petrus akanmenyangkal Yesus✡
31Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Simon, Simon, dengarlah baik-baik!

Iblis sudah minta izin kepada Allah untuk mencobai kalian semua dengan
cara seperti petani memisahkan gandum dari kulitnya. 32Tetapi Aku sudah
mendoakanmu, Simon, supaya kamu tetap yakin kepada-Ku. Dan sesudah
ujian ini— ketika kamu sudah kembali percaya kepada-Ku, hendaklah kamu
menguatkan keyakinan saudara-saudarimu.”

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

34Tetapi Yesus berkata, “Petrus, Aku sungguh-sungguhberkata kepadamu
bahwapagi-pagi sebelumayamberkokok, kamusudah tiga kalimenyangkal
Aku.”

Bersiaplahmenghadapi kesulitan
35 Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Coba kalian ingat

kembali waktu Akumengutus kalian pergimemberitakanKabar Baik tanpa

§ 22:30 memerintah … kedua belas suku Israel Secara harfiah, “mengadili kedua belas suku Israel.”
Kemungkinan besar artinya ‘kedua belas suku Israel’ di sini meliputi semua umat Allah yang masuk
kerajaanAllah—berarti termasukorangdaribangsaapapun. (Gal. 3:26-29; 6:16; Luk. 13:29)Demikian
juga, kemungkinan besar ‘mengadili’ dalam ayat ini berarti lebih dari menyelesaikan perkara saja,
tetapi memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Allah. ✡ 22:30 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31;
Yoh. 13:36-38
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membawa kantong uang, tas, atau sepatu. Apakah kalian mengalami
kekurangan?”
Jawabmereka, “Tidak.”
36LaluDiaberkatakepadamereka, “Tetapi sekarang, kalaukalianmasing-

masingmempunyai kantong uang atau tas, hendaklah kamumembawanya.
Dan kalau kamu tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu membe-
linya— sekalipun kamu harus menjual jubahmu supaya bisa memilikinya.
37Karena Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian bahwa sekarang ini
sedangditepati nubuatanparanabi tentangAku. Semuaharus terjadi sesuai
dengan yang dinubuatkan tentang Aku— termasuk nubuatan yang ini:
‘Orang itu akan diperlakukan sebagai seorang penjahat.’ ”✡

38Lalumereka berkata, “Ya Tuhan, lihatlah! Di sini ada dua pedang.”
Maka kata-Nya, “Cukuplah.”
Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡

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

41 Kemudian Yesus pergi sedikit jauh dari mereka kira-kira sejauh tiga
puluhmeter. Di situlahDia sujud berdoa, kata-Nya, 42 “YaBapa! Akumohon,
kalau Bapamau, janganlah biarkan Akumenjalani penderitaan ini!* Tetapi
janganlah terjadi menurut kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu sajalah
yang jadi.” 43Lalumalaikat dari surgamenampakkan dirinya kepada Yesus
dan menguatkan-Nya. 44 Dan karena beratnya penderitaan-Nya, Yesus se-
makinbersungguh-sungguhberdoa sampaikeringat-Nya seperti gumpulan-
gumpulan darah besar yang menetes ke tanah. 45 Sesudah selesai berdoa,
Dia berdiri dan kembali kepada para murid-Nya dan mendapati mereka
sedang tidur. Mereka sangat sedih, jadi sulit bagi mereka tahan kantuk.
46 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kenapa kalian tidur?! Bangunlah dan
berdoalah supaya kalian masing-masing tidak berbuat dosa ketika dicobai
oleh iblis.”

Yesus ditangkap✡
47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak, dan Yudas—

salah satu dari kedua belas murid-Nya, berjalan di depan mereka sebagai
penunjuk jalan. Dia mendekati Yesus untukmemeluk-Nya.†

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

51 Tetapi Yesus berkata, “Hentikan!” Lalu Yesus menjamah telinga orang
itu danmenyembuhkannya.

52Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala, para kepala pen-
gawal Rumah Allah, dan para pemimpin orang Yahudi yang datang untuk
menangkap-Nya, “Kalian pikir Aku ini orang jahat— kah?!— sehingga kalian
harusmembawapedangdan tongkatkayuke sini! 53Padahal setiaphariAku
✡ 22:37 Yes. 53:12 ✡ 22:38 Mat. 26:36-46; Mrk. 14:32-42 * 22:42 janganlah … menjalani
penderitaan Secara harfiah, “jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.” ✡ 22:46 Mat. 26:47-56; Mrk.
14:43-50; Yoh. 18:3-11 † 22:47 memeluk Di sini dan di ayat berikut, Secara harfiah, “mencium.” Ini
cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk bersalaman. ✡ 22:50 Yoh. 18:10
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berada di antara kalian di teras Rumah Allah. Kenapa kalian tidak berani
menangkap Aku di situ?! Tetapi memang waktu yang gelap ini cocok bagi
kalian, karena kalianmenjalankan kemauan para penguasa kegelapan.”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
54 Sesudah mereka menangkap Yesus, lalu mereka mengantarkan-Nya

ke rumah imam agung. Sedangkan Petrus mengikuti mereka dari jauh.
55Orang-orang sudahmenyalakan api di tengah-tengahhalaman rumah itu,
dan mereka duduk menghangatkan badan di sekelilingnya. Maka Petrus
juga duduk di situ di antara mereka. 56 Seorang pembantu perempuan
melihat Petrus duduk dekat api. Dia memandangi Petrus, lalu berkata,
“Orang ini juga pengikut Yesus.”

57TetapiPetrusmenyangkalnya, katanya, “Ibu, saya tidakkenal orang itu.”
58Tidak lamakemudianseorang laki-lakimelihatPetrusdanberkata, “Kamu
juga pengikut orang itu.”
Tetapi Petrus berkata, “Bukan, Pak!”
59Kira-kira satu jam kemudian, seorang yang lain berkata dengan yakin,

“Sungguh, orang ini adalah pengikut Yesus, karena dia juga orang Galilea.”
60 Tetapi Petrus berkata, “Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak.” Saat

itu juga— ketika dia masih berbicara, ayam pun berkokok. 61 Lalu Tuhan
Yesus berbalik memandang Petrus. Maka teringatlah dia tentang apa yang
dikatakan Tuhan kepadanya, “Pagi-pagi sebelum ayam berkokok, kamu
sudahmenyangkal Aku tiga kali.” 62Lalu Petrus keluar dari halaman rumah
itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allahmempermainkan Yesus✡
63 Lalu para pengawal Rumah Allah yang menahan Yesus memper-

mainkan Dia dengan mengejek dan memukul Dia. 64 Mereka menutup
muka-Nya dengan kain lalu berulang-ulang berkata, “Kalau kamu betul-
betul nabi, katakanlah siapa yang memukulmu.” 65Dan masih banyak lagi
kata-kata yangmereka ucapkan untukmencaci maki Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
66 Pada pagi harinya berkumpullah para anggota Mahkama Agama—

termasuk para pemimpin Yahudi, imam-imamkepala, dan para ahli Taurat.
Lalu Yesus dibawamenghadapmereka.

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

tidak akan percaya. 68 Begitu juga kalau Aku bertanya sesuatu kepada
kalian, kalian juga tidak akan menjawab Aku. 69 Tetapi tidak lama lagi,
Anak Manusia— yaitu Aku, akan duduk di tempat yang paling terhormat di
samping Allah YangMahakuasa— yaitu di sebelah kanan-Nya.”✡

70Lalumereka semuaberkata, “Kalaubegitu, kamu inibenarAnakAllah?”
Jawab Yesus kepadamereka, “Demikianlah, seperti yang kalian katakan.”
71Kemudianmereka semua berkata, “Kita tidak perlumencari saksi yang

lain lagi! Karena dia sendiri yang sudah mengakuinya barusan, dan kita
sendiri langsungmendengarnya!”
✡ 22:53 Mat. 26:57-58, 69-75;Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18, 25-27 ✡ 22:62 Mat. 26:67-68;Mrk.
14:65 ✡ 22:65 Mat. 26:57-58, 69-75; Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18, 25-27 ‡ 22:67 Kristus
bukanlah sebuahnama,melainkan suatu jabatan yang artinyaRaja Penyelamat. Lihat catatandi Luk.
2:11. ✡ 22:69 Mzm. 110:1
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23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

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

3Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, “Apakah benar kamu ini raja orang
Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
4 Lalu Pilatus berkata kepada para imam kepala dan orang banyak itu,

“Saya tidakmenemukan kesalahan apa pun pada orang ini.”
5 Tetapi mereka semakin mendesak Pilatus dengan berkata, “Lewat

ajarannya dia sudah menghasut rakyat di seluruh Yudea untuk mem-
berontak— mulai dari Galilea dan sekarang sudah sampai ke sini.”

6 Mendengar itu, Pilatus bertanya, “Apakah orang ini orang Galilea?”
7Ketika dia tahubahwaYesus berasal dariwilayahkekuasaanRajaHerodes,
maka dia menyuruh orang membawa Yesus kepada Herodes— yang pada
waktu itu kebetulan dia sedang ada di Yerusalem.

Raja Herodesmemeriksa Yesus
8 Herodes sudah lama ingin melihat Yesus, karena dia sudah menden-

gar banyak hal tentang Yesus. Jadi, dia senang sekali melihat Yesus,
dan berharap bisa melihat Yesus melakukan suatu keajaiban. 9 Herodes
menanyai Dia dengan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak menjawabnya
sama sekali. 10Tetapi dalamwaktu yang bersamaan, para imam kepala dan
para ahli Taurat berdiri di dekat Yesus dan terus sajamelemparkan tuduhan
terhadap Yesus. 11 Maka Herodes dan juga para tentaranya menghina-
Nya dan mempermainkan-Nya. Ketika Herodes mengejek Yesus sebagai
seorang raja, dia menyuruhmerekamemakaikan jubah yang indah kepada
Yesus. Jadi masih dalam keadaan memakai jubah itu, Herodes menyuruh
para tentaranya untukmengantarkan Yesus kembali kepada Pilatus. 12Dan
sejak saat itu, Herodes dan Pilatusmenjadi bersahabat. Karena sebelumnya
mereka salingmembenci.

Pilatusmenyerahkan Yesus supaya dihukummati✡
13 Lalu Pilatus mengumpulkan para imam kepala, para anggota sidang

Mahkama Agama, serta rakyat. 14 Katanya kepada mereka, “Kalian men-
gantarkan orang ini kepada saya dengan tuduhan bahwa dia menghasut
rakyat untuk memberontak. Tetapi waktu saya memeriksa dia di depan
kalian, saya tidak menemukan kesalahan seperti yang kalian tuduhkan
kepadanya. 15 Dan Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya.
Karena ituHerodesmenyuruhYesus diantarkankembali kepada kita di sini.
Sungguh tidak ada satu kesalahan pun yang Yesus lakukan yang membuat
dia pantas dihukum mati. 16-17 Jadi saya akan menyuruh para tentara saya
untukmencambuki dia. Sesudah itu saya lepaskan.”*

✡ 23: Mat. 27:1-2, 11-14; Mrk. 15:1-5; Yoh. 18:28-38 ✡ 23:12 Mat. 27:15-26; Mrk. 15:6-15; Yoh.
18:39–19:16 * 23:16-17 Ayat 17 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini: “Karena pada
setiap Hari Raya Paskah, Pilatus wajib membebaskan seorang tahanan bagi rakyat.” Sesudah beber-
apa abad kata-kata itu dihitung sebagai ayat 17, tetapi kebanyakan ahli salinan berpendapat bahwa
kata-kata itu bukan Lukas yang menuliskannya, tetapi ditambah sebagai penjelasan. Kata-kata itu
diambil dari Mat. 27:15 danMrk. 15:6 oleh orang-orang yangmenulis kembali salinan-salinan itu.
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18Akan tetapi semua orang yang berkumpul di situ berteriak, “Bunuh dia!
BebaskanBarabasuntukkami!” 19 (Barabas sedangdipenjarakankarenadia
melakukan suatupemberontakandankekacauandi kota itu, dankarenadia
terlibat dalam pembunuhan satu orang dalam kekacauan itu.)

20Pilatus ingin membebaskan Yesus, jadi dia berbicara lagi kepada orang
banyak itu dengan suara keras. 21 Tetapi semakin keras lagi mereka
berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”†

22Dan untuk ketiga kalinya Pilatus bertanya kepada mereka, “Kejahatan
apakah yang sudah dilakukan orang ini?! Tidak ada satu kesalahan pun
yang dia lakukan yangmembuat dia pantas dihukummati. Karena itu saya
akanmenyuruh para tentara saya untukmencambuki dia. Sesudah itu saya
lepaskan.”

23Tetapimereka semakin keras berteriak untukmendesak danmenuntut
supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang karena teriakan
mereka yang keras itu. 24 Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada
Yesus sesuai dengan tuntutan orang banyak itu. 25 Keputusannya itu
memang sungguh tidak adil, karena hanya berdasarkan tuntutan mereka
dia membebaskan Barabas— yang dipenjarakan karena melakukan pem-
berontakan serta terlibat dalam pembunuhan, sedangkan Yesus diser-
ahkannya untukmereka perlakukan sesuai dengan keinginan hati mereka.

Yesus disalibkan✡
26 Sesudah Yesus dicambuki,‡ lalu tentara-tentara Roma membawa Dia

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

32 Para tentara itu juga menggiring dua orang penjahat yang sudah di-
jatuhi hukuman mati, supaya menyalibkan keduanya bersamaan dengan
Yesus. 33 Sesudah tiba di tempat yang bernama Tengkorak,† tentara-tentara
itu pun menyalibkan Yesus dan juga kedua penjahat itu— yang seorang
disalibkan di sebelah kanan-Nya, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Nya.

34 [ Kemudian Yesus berkata, “Bapa, ampunilah orang-orang ini. Karena
mereka tidak tahu apa yangmereka lakukan.” ]‡
Lalu tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaian-Nya dengan cara

membuangundi.§ 35Sambil berdiri orang banyak yang ada di sanamenyak-
sikan semua kejadian itu. Para pemimpin Yahudi terus mengejek Dia den-
gan berkata, “Orang lain dia selamatkan. Kalau memang benar dia Kristus
yang dipilih dan diutus oleh Allah, biarlah sekarang dia menyelamatkan
dirinya sendiri.”

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

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

40Penjahat yang satu lagimenegurdiakatanya, “Kenapakamuberkatabe-
gitu?! Ternyata kamu tidak takut dan tidakhormat kepadaAllah! Walaupun
kita bertiga sama-samadihukummati, 41 tetapi hanya kita berdua yang pan-
tas dijatuhkan hukuman itu karena kejahatan yang kita lakukan. Padahal
Yesus ini sama sekali tidak bersalah!” 42Lalu dia berkata kepada Yesus, “Ya
Yesus, tolong ingat saya ketika Engkau sudah mulai memerintah sebagai
Raja!”

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

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

sehingga seluruh negeri itu menjadi gelap sampai jam tiga sore. Keajaiban
lain yang terjadi adalah gorden yang selalu tergantung pada pintu Ruang

✡ 23:30 Hos. 10:8 * 23:31 Ayat 31 Ternyata Yesusmengucapkan sebuah peribahasa yang dipakai
pada waktu itu. Secara harfiah Dia berkata, “Karena kalau ketika pohon masih muda mereka sudah
melakukanhal-hal (yang jahat) seperti ini, cobabayangkanapayangmereka lakukanketikapohon itu
sudahmenjadi tua!” † 23:33 tempat … Tengkorak Nama Golgota— yang berarti ‘tempat tengkorak’
dalam bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin/Roma, itu disebut ‘Kalvari’. Bukit itu adalah
di sebelah utara dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena tengkorak manusia ditinggalkan di
situ. Kebetulandi bukit itu ada formasi batu yangmenonjol dankelihatannya seperti tengkorakbesar.
‡ 23:34 Ayat 34aKata-kata dalamkurung tidak terdapat dalambeberapa salinan kuno dalambahasa
Yunani. § 23:34 membagi-bagikan…undiKata-kata inimiripMzm. 22:18. ✡ 23:43 Mat. 27:45-56;
Mrk. 15:33-41; Yoh. 19:28-30
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Kudus* di dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas sampai ke bawah
menjadi dua bagian. 46 Lalu Yesus berseru dengan suara keras, “Bapa, Aku
serahkan diri-Ku kepada-Mu.”✡ Sesudah berkata begitu, Dia menghem-
buskan napas terakhir.

47Ketika komandan kompi yangmemimpin para tentara tersebutmelihat
kejadian itu, dia memuji Allah dengan berkata, “Sungguh, orang ini tidak
bersalah.”

48 Ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua orang banyak yang
berkumpulmenyaksikankematianketigaorang itupulangdenganhati yang
sangat sedih dan menyesal.† 49Tetapi semua sahabat-Nya berdiri jauh-jauh
sambil menyaksikan semua kejadian itu, termasuk ibu-ibu yang menyertai
Dia dari Galilea.

Mayat Yesus dikuburkan✡
50-51Ada seorang laki-laki bernamaYusuf yang berasal dari kota Arimatea

di provinsi Yudea. Dia orang baik dan jujur, dan sedang menunggu saatnya
Allah dengan nyata mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini. Dia anggota
sidangMahkamahAgamaYahudi, tetapi dia tidak setuju atas keputusandan
tindakan sidang itu terhadapYesus. 52 Jadi, segera sesudahYesusmati, Yusuf
pergi menghadap Pilatus supaya dia diizinkan menguburkan mayat Yesus.
53Atas izin Pilatus, Yusuf dan beberapa orang lainmenurunkanmayat-Nya,
lalu membungkus-Nya dengan kain kafan yang terbuat dari linen. Lalu
merekameletakkan-Nyadi dalamkuburanyangdibuat seperti guadi dalam
bukit batu. Kuburan itumasihbarudanbelumpernahdipakai. 54Hal-hal itu
dilakukan pada hari Jumat ketika hari Sabat hampir mulai.

55 Ibu-ibu yang menyertai Yesus dari Galilea itu mengikuti Yusuf dari
jauh, melihat kuburan Yesus, dan juga bagaimana Yusuf meletakkanmayat
Yesus di situ. 56Kemudianmereka kembali ke Yerusalemuntukmenyiapkan
rempah-rempah yang harum dan minyak mur untuk membungkus mayat
Yesus dengan baik sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Dan pada Hari
Sabat mereka beristirahat menaati Hukum Taurat.

24
Yesus hidup kembali✡

1 Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ibu-ibu itu pergi ke
kuburanYesus denganmembawa rempah-rempahyangharumdanminyak
wangi yang sudah mereka siapkan. 2 Sesudah tiba di sana, mereka men-
emukan batu penutup kuburan itu sudah terguling. 3 Sesudah memasuki
kuburan itu, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus lagi di situ.
4 Sementara mereka masih bingung tentang kejadian itu, tiba-tiba muncul-
lah duamalaikat yang berdiri di dekat mereka. Keduanya kelihatan seperti
laki-laki dengan pakaian yang bersinar. 5 Dengan penuh rasa takut, ibu-
ibu itu bersujud menyembah dengan muka pada tanah. Lalu keduanya
berkata kepada mereka, “Tidak usah kalian mencari Orang yang hidup di
* 23:44-45 gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu dipasang pada pintu
Ruang Kudus. Sebenarnya gorden yang dimaksud kurang jelas— apakah itu gorden yang ada pada
pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang memisahkan Ruang Kudus dari Ruang Mahakudus.
Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan di Ibrani 9— yaitu bahwa tidak ada halangan lagi yang
memisahkan manusia bertemu dengan Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) ✡ 23:46 Mzm.
31:6 † 23:48 denganhati yang sangat sedih danmenyesal Secara harfiah, “dengan (masing-masing)
memukul-mukul dadanya.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah tanda sangat
sedih, meratap, dan menyesal. Lihat juga Luk. 18:13. ✡ 23:49 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Yoh.
19:38-42 ✡ 24: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Yoh. 20:1-10
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tempat orang-orang mati! 6 Yesus tidak ada lagi di sini. Dia sudah hidup
kembali. Ingatlah apa yang sudah dikatakan-Nya kepada kalian ketika
masihbersama-NyadiGalilea— 7yaitu, ‘Supayanubuatanparanabi ditepati,
AnakManusia—yaituAku, akandiserahkanke tanganorang-orangberdosa,
mati disalibkan, dan akan hidup kembali pada hari yang ketiga.’ ”✡ 8 Lalu
mereka pun teringat akan kata-kata Yesus itu.

9 Lalu mereka meninggalkan kuburan itu dan pergi memberitahukan
semua kejadian itu kepada kesebelas murid-Nya dan semua pengikut yang
lain. 10 Ibu-ibu itu adalah Maria dari desa Magdala, Yohana, Maria ibunya
Yakobus, dan ibu-ibu lain. Mereka itulah yang menyampaikan kejadian itu
kepada rasul-rasul Yesus— yaitu murid-murid-Nya.* 11 Tetapi bagi murid-
murid-Nya, berita itu seperti omong kosong saja. Mereka tidak percaya
kepada apa yang dikatakan ibu-ibu itu. 12Walaupun begitu, Petrus bangkit
berdiri dan berlari ke kuburan itu. Sambil membungkuk dia melihat ke
dalamkuburan itudanhanyamelihat kainkafanbekaspembungkusmayat-
Nya. Lalu dengan terheran-herandia pulangdanbertanya-tanyadalamhati
apa yang sudah terjadi.

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

13 Pada hari yang sama dua orang pengikut Yesus sedang dalam per-
jalanan ke suatu desa yang bernama Emaus, yang berjarak kira-kira sebelas
kilometer† dari Yerusalem. 14 Sambil berjalan mereka bercakap-cakap
tentang semua kejadian itu. 15 Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap
dan bertukar pikiran tentang kejadian-kejadian itu, Yesus sendiri datang
mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. 16 Memang keduanya
melihat Dia, tetapi seperti ada suatu penghalang yang membuat mereka
tidakmengenali-Nya.

17LaluYesusbertanyakepadamereka, “Apayang sedangkalianbicarakan
satu sama lain dalam perjalanan ini?”
Kemudian dengan muka yang sedih mereka pun berhenti berjalan.

18 Salah satu dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, “Mungkin
hanyaBapak satu-satunyapendatangdiYerusalemyangbelumtahu tentang
kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir ini.”

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

nabi yang penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya— baik di hada-
pan Allah maupun di hadapan semua orang. 20 Tetapi imam-imam kepala
dan para anggota Mahkamah Agama kami sudah menyerahkan dia kepada
penguasa Roma untuk dihukum mati, lalu dia disalibkan. 21 Padahal se-
belumnyakamiberharapdialahyangakanmembebaskankamiorang Israel
dari penjajahan kerajaan Roma. Ternyata dia bukanlah Raja Penyelamat
yangkaminanti-nantikan, karenahari ini adalahhari yangketiga sejakkeja-
dian itu terjadi. 22Dan juga tadi pagi ada beberapa orang ibu dari kelompok
kami yang membuat kami terkejut. Karena pagi-pagi sekali mereka sudah
pergi ke kuburan, 23 tetapimereka tidakmenemukanmayatnya lagi di sana.
Lalu mereka kembali dan memberitahukan kepada kami bahwa mereka
melihat dua malaikat dalam suatu penglihatan. Dan kedua malaikat itu
berkata bahwa Yesus sudah hidup kembali. 24Lalu beberapa orang sahabat

✡ 24:7 Luk. 18:31-34 * 24:10 rasul-rasul…Lihat catatan tentang ‘rasul’dalamMat. 10:2. ✡ 24:12
Mrk. 16:12-13 † 24:13 sebelas kilometer Secara harfiah, “enam puluh stadion.”
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kami pergi juga ke kuburan itu dan ternyata mereka juga tidak melihat
mayat Yesus lagi di sana— tepat seperti kata ibu-ibu itu.”

25Kemudian Yesus berkata kepadamereka berdua, “Wah! Kenapa sampai
kalianberduabelummemahamidan sangat sulitmempercayai setiapnubu-
atan para nabi! 26 Seharusnya kamu tahu bahwa sebelum Kristus masuk ke
dalamkemuliaan-Nya, Dia sudah ditetapkanuntukmenderita dulu.” 27Lalu
Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam Kitab Suci mengenai
diri-Nya— mulai dari KitabMusa sampai semua kitab para nabi.

28 Waktunya sudah sore ketika mereka bertiga mendekati desa Emaus.
Yesus berbuat seperti mau meneruskan perjalanan-Nya. 29 Tetapi kedua
orang itumendesak-Nya dengan berkata, “Tinggallah bersama kami karena
matahari hampir terbenam dan hari sudah mau gelap.” Lalu Yesus ikut
memasuki desa itu seperti Dia mau bermalam bersamamereka.

30 Ketika mereka duduk untuk makan bersama, Dia mengambil roti dan
bersyukur kepada Allah atas roti itu. Kemudian disobek-sobekkan-Nya roti
itu lalu diberikan kepada mereka. 31 Pada saat itu tiba-tiba mata mereka
terbuka dan mengenali Yesus. Tetapi Dia langsung tidak terlihat lagi oleh
mereka. 32 Lalu kedua orang itu bercakap-cakap tentang apa yang terjadi
dan berkata, “Oh, semangat kita begitu menyala-nyala dalam perjalanan
tadi ketika Dia berbicara danmenjelaskan isi Kitab Suci kepada kita!”

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

Yesusmemperlihatkan diri kepada pengikut-Nya✡
36 Ketika kedua pengikut itu masih berbicara tentang kejadian itu, tiba-

tiba Yesus berdiri di antara mereka dan memberi salam kepada mereka
dengan berkata, “Biarlah kalianmerasa tenang di hati!”§

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

40 Sesudah berkata begitu, Yesus memperlihatkan kedua tangan dan
kedua kaki-Nya kepada mereka. 41 Tetapi mereka belum juga percaya
sepenuhnya karena begitu bersukacita dan terheran-heran melihat Yesus.
Karena itu Yesus berkata kepada mereka, “Apakah kalian mempunyai
makanandi sini?” 42Lalumerekamemberikan sepotong ikanbakar kepada-
Nya. 43Dia punmengambil danmemakannya di hadapanmereka semua.
‡ 24:34 Petrus Secara harfiah, “Simon.” ✡ 24:35 Mat. 28:16-20; Mrk. 16:14-18; Yoh. 20:19-23;
Kis. 1:6-8 § 24:36 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam bahasa Yunani
yang artinya, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan besar Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu
menyampaikan salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang
dipakai sehari-hari. Tetapi memang dalam situasi ini, kemungkinan besar Yesus bermaksud juga
menyampaikan sesuai dengan arti dasar perkataan itu— yaitu ketenangan hati.
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44Lalu Dia berkata kepadamereka, “Sekarang Ku-ulangi lagi apa yang Ku-
katakan kepada kalian ketika Aku masih bersama dengan kalian, ‘Segala
nubuatanyang tertulis tentangdiri-KudalamkitabHukumMusa, kitabpara
nabi, dan bukuMazmur harus ditepati.’ ”

45 Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa
memahami isi Kitab Suci. 46 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Inilah yang
sudah dinubuatkan dalam Kitab Suci tentang Aku: ‘Sesuai dengan rencana
Allah, Kristus akan menderita dan pada hari yang ketiga akan hidup kem-
bali dari kematian. 47 Lalu utusan-utusan Aku akan mengabarkan berita
keselamatankepada seluruhbangsa—mulai dari Yerusalem, supayamereka
bertobat dan dosa-dosa mereka diampuni.’ 48Kalianlah yang menjadi saksi
mata yang akan Ku-utus untuk memberitakan tentang semua kejadian itu.
49 Dan kepada kalian Aku akan mengutus Dia yang sudah dijanjikan oleh
Bapa-Ku.✡ Tinggallah di kota ini sampai Allah memperlengkapi kalian
dengan kuasa dari surga.”

Yesus terangkat ke surga✡
50 Kemudian Dia mengajak mereka ke luar kota Yerusalem, dan mereka

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

✡ 24:49 Yoh. 14:26; 15:26; 16:7; Kis. 1:4 ✡ 24:49 Mrk. 16:19-20; Kis. 1:9-11
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Injil Yohanes
Kristus datang ke dunia ini

1Padamulanya, sebelum dunia ini diciptakan,
Dia yang disebut Firman* sudah bersama dengan Allah.
Dan Firman itu juga adalah Allah.†

2Dari permulaan, Dia sudah hidup bersama Allah.
3Allahmenciptakan segala sesuatumelalui Dia.

Dan tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah
tanpa Dia yang bernama Firman.

4Di dalam diri Firman itu ada kuasa
yangmemberi kehidupan kepada semuamakhluk.

Dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang,
yang bisa menerangi hati manusia.‡

5 Jadi Firman itu juga disebut Terang Dunia.
Dia bersinar di dalam kegelapan,

dan kegelapan tidak bisa menutupi cahaya-Nya.
6 Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus seorang yang

bernama Yohanes 7 untuk mengabarkan tentang Dia yang disebut Firman.
Dan melalui pemberitaan Yohanes ini, setiap orang mendapat kesempatan
untuk percaya kepada Dia yang menerangi hati manusia itu. 8 Yohanes
sendiri bukanlah Terang Dunia itu, tetapi dia diutus untuk memberitakan
kabar tentang Terang itu. 9 Pada waktu itu Terang yang sesungguhnya
sedang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang benar-benar bisa
menerangi setiap hati manusia.

10Darimulanya, Dialahyangdisebut Firmansudahberadadi dalamdunia
ini. Dunia ini diciptakan oleh Dia, tetapi orang-orang yang ada di dalam
dunia ini tidak mengenal Dia. 11 Dia datang kepada bangsa yang sudah
dipilih-Nya,§ tetapi sebagian besar dari mereka tidak mau percaya kepada-
Nya. 12 Tetapi kepada setiap orang yang menerima-Nya, Dia memberikan
hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan ‘mereka
menerimaDia’adalahbahwamerekapercayakepada-Nya.* 13Merekamen-
jadi anak-anak Allah bukan karena mereka dilahirkan melalui kelahiran
* 1:1 Firman adalah terjemahan dari kata “logos” dalam bahasa Yunani. Selain ‘firman’, ‘logos’ juga
bisa diterjemahkan sebagai ‘perkataan’. Yohanes memakai kata tersebut sebagai gelar atau nama
lain untuk Kristus sendiri, karena melalui Raja Penyelamat, Allah berkomunikasi kepada manusia
tentang diri-Nya. † 1:1 adalah Allah Dalam bahasa Yunani frasa ini berbunyi: “kai Theos ēn ho
Logos.” Tidak ada artikel ‘ho’ sebelum ‘Theos’. Kalimat ini juga bisa diterjemahkan “dan Firman itu
sepenuhnya Allah.” ‘Sepenuhnya Allah’ berarti bahwa semua sifat yang dimiliki Allah, dimiliki juga
oleh sangFirman. Demikian juga sebaliknya, semuasifat yangdimiliki oleh sangFirman, dimiliki juga
oleh Allah. Lihat Yoh. 10:30; 17:11 dan 8:58 dengan catatannya. ‡ 1:4 menerangi … hati manusia
Secara harfiah kalimat ini berarti, “yang adalah terang bagi manusia.” Di sini TSI menerjemahkan
‘menerangi hati’ supaya jelas bahwa ini bukan terang biasa— seperti terang matahari atau lampu.
Nanti di ayat 5-9, Yohanesmemakai ‘Terang’ sebagai nama lain untuk Kristus. § 1:11 bangsa yang
sudah dipilih-Nya Yang dimaksud adalah bangsa Yahudi, atau orang Israel. Allah memilih bangsa
tersebut supayamelaluimerekaberkat keselamatandiberikankepada semua sukudanbangsa. Lihat
Kej. 12:2-3; 18:18; 26:4; 28:14; Yoh. 4:22; Gal. 3:8. * 1:12 percaya kepada-Nya Secara harfiah,
“percaya dalam nama-Nya.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi pada zaman itu, ‘nama-Nya’ tidak
hanya mengacu pada nama pribadi saja, melainkan pada seluruh kepribadian-Nya (Yesus) sebagai
Raja Penyelamat.
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biasa, dan hal itu bukan karena keinginan atau rencana manusia, tetapi
Allah sendiri yangmenjadikanmereka sebagai anak-anak-Nya.

14 Jadi, Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama
dengan kita. Sebagian dari kita sudah menyaksikan kemuliaan-Nya— yaitu
kemuliaan sebagai Anak satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal semua
kebaikan hati Allah kepada kita melalui Firman itu, dan Dia sangat layak
untuk dipercaya.† 15Waktu Yohanesmemberi kesaksian tentang Firman itu,
dia berkata dengan suara keras, “Inilah Dia yang saya maksudkan waktu
saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya,
karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada.’ ”

16 Benar sekali, Firman itu sangat layak untuk dipercaya, dan melalui
Dia kita terus-menerus menerima bukti kebaikan hati Allah kepada kita.
17 Memang Allah memberikan Hukum Taurat kepada kita melalui Nabi
Musa, tetapi kita sudahmenerimabukti kebaikanhati-Nyadanajaranbenar
yang pantas kita percaya melalui Yesus, yang adalah Kristus.‡ 18 Tidak ada
seorang pun yang pernahmelihat Allah, kecuali Dia yang adalah Anak satu-
satunya dari Bapa. Dialah yang paling dekat dengan Bapa, dan Dia sendiri
pun adalah Allah. Dialah yangmemperkenalkan Allah kepada kita.

Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus✡
19Ketika Yohanes sedang bersaksi tentang Kristus, para pemimpin Yahudi

dari Yerusalem menyuruh beberapa imam dan pelayan-pelayan dari ketu-
runan Lewi untuk bertanya kepada dia, “Tugasmu sebagai apa?”

20Dengan terus terang Yohanes mengaku, “Saya bukanlah Kristus.”
21Lalumereka bertanya kepadanya, “Kalau begitu, tugasmu sebagai apa?

Apakah kamu pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu?”§
Dan Yohanes menjawab, “Bukan.”
Merekabertanya lagi, “Apakahkamunabi yang sudahdinubuatkanuntuk

menggantikanMusa?”*
Dia menjawab, “Bukan.”
22 Lalu mereka bertanya lagi kepada dia, “Jadi sebenarnya tugasmu se-

bagai apa? Tolong jawab, supaya kami bisa menyampaikan jawabanmu
† 1:14 sangat layak untuk dipercaya Secara harfiah, “penuh kebenaran.” Artinya adalah Dia sangat
layak untuk dipercaya dalam tugas-Nya untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. (Lihat
Yoh. 1:16-18.) Cara menerjemahkan yang sama dipakai untuk “Dia (Allah Bapa) yang benar” di
Yoh. 7:28, dan “pohon anggur yang benar” di Yoh. 15:2. ‡ 1:17 Kristus adalah kata yang
berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama
disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman
Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan
disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut
‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr.
4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman
Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang
akanberasal dari keturunanRajaDaud, dan yang akanmembebaskanbangsa Israel dari orang-orang
yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan
adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16,
22, 40, 110. ✡ 1:18 Mat. 3:1-12; Mrk. 1:2-8; Luk. 3:15-17 § 1:21 pengganti Nabi Elia yang
dinubuatkan itu Dalam Perjanjian Lama, bernubuat berarti mengabarkan berita dari Allah tentang
peristiwa yang akan datang, atau menyampaikan suatu ajaran dari Allah. Nubuatan yang mereka
maksudkan terdapatdiMal. 4:5-6. * 1:21 dinubuatkanuntukmenggantikanMusaMusabernubuat
bahwa di kemudian hari Allah akanmengangkat seorang nabi dari antara orang Israel, sebagaimana
Allah sudahmengangkatMusa sendiri, dan semua orang harusmendengarkannabi itu (Ul. 18:15-19).
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kepadamereka yangmenyuruh kami datang kepadamu. Kamu berkata apa
tentang dirimu sendiri?”

23 JawabYohanes, “Saya ini adalahorangyang sudahdisebutkanolehNabi
Yesaya waktu dia berkata,
‘Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan!’ ”†
24 Sebagian dari mereka yang disuruh datang menemui Yohanes itu

adalah dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. 25 Lalu mereka
berkata kepada Yohanes, “Kamu sudah mengatakan bahwa kamu bukan
Kristus, bukan pengganti Elia, dan juga bukan nabi yang dinubuatkan itu.
Jadi kenapa kamumembaptis orang?”

26Kemudiandiamenjawab, “Sayamembaptis dengan air, tetapi di tengah-
tengah kalian ada Seorang yang belum kalian kenal. 27Dialah Orang yang
datang sesudah saya. Saya tidak pantas untuk melayani Dia, sekalipun
hanya untukmembuka tali sandal-Nya.”

28 Semua itu terjadi dekat desa Betania, di tempat di mana Yohanes
membaptis. (Tempat itu di sebelah timur Sungai Yordan.)

Yesus adalah Anak Domba Allah
29 Pada hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu

Yohanes berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Lihat! Dia itulah
Anak Domba Allah! Dialah yang akan menghapuskan dosa orang-orang
di dunia. 30 Dialah yang saya maksudkan waktu saya berkata, ‘Dia yang
datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena Dia sudah ada
jauh sebelum saya dilahirkan.’ 31Dulu saya sendiri juga tidakmengenal Dia.
Tetapi Allahmengutus saya untukmembaptis orang-orang Israel dengan air
supayamereka bisa mengenal Dia— bahwa Dia adalah Kristus.”‡

32-34 Dan Yohanes berkata lagi, “Dulu, saya tidak mengenal siapa Kris-
tus itu, tetapi Allah— yang mengutus saya untuk membaptis orang-orang
dengan air, sudah memberitahukan kepada saya seperti ini, ‘Engkau akan
melihat Roh-Ku turunke atas Seseorangdan tinggal di atas-Nya. Dialah yang
akan membaptis dengan Roh-Ku.’ ” Lalu Yohanes berkata lagi, “Dan saya
sudah melihat hal itu! Saya melihat Roh Kudus turun dari langit seperti
burung merpati dan hinggap di atas Dia. Oleh karena itu, saya bersaksi
kepada kalian bahwa benar, Dia itulah Anak Allah.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya yang pertama
35 Pada hari berikutnya, Yohanes Pembaptis berdiri lagi di tempat itu

bersama dengan kami— dua orang dari murid-muridnya.§ 36 Waktu dia
melihat Yesus sedang lewat, dia berkata, “Lihat, itulah Dia— Anak Domba
Allah!”
† 1:23 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus.
Bandingkan dengan Markus 1:2-3. ‡ 1:31 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17. § 1:35 kami
Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar penulis Injil ini termasuk dalam
keduamurid Yohanes Pembaptis tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat semua tulisan Yohanes, karena
dia hampir selalu menghindar untuk menyebut nama sendiri. (Namanya hanya ditulis dengan jelas
di bukuWahyu.) Dalam Injil ini, sifat ini terlihat juga di 1:40; 13:23-25; 18:15; 19:26-27, 35; 20:2-9; dan
21:2, 7. Terakhir sekali, di 21:20-25, Yohanes membuat jelas bahwa penulis Injil ini adalah “murid
yang Yesus sangat kasihi.” Kenapa Yohanes tidak langsungmenulis namanya? Mungkin supaya tidak
membanggakan diri sebagai orang yang dipilih menjadi murid Yesus. Dalam TSI, tim penerjemah
merasa penting untuk membuat supaya jelas bahwa penulis buku ini adalah saksi mata, jadi kata
‘kamimurid-murid-Nya’ dan ‘saya’ dipakai— sesuai dengan yang wajar dalam bahasa Indonesia.
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37Dan waktu kami mendengar dia berkata begitu, kami berdua langsung
mengikuti Yesus dari belakang. 38 Ketika Yesus berbalik dan melihat kami
sedangmengikuti-Nya, Dia bertanya, “Cari apa?”
Kami menjawab, “Rabi tinggal di mana?” (Panggilan ‘Rabi’ dari bahasa

Ibrani, yang artinya ‘Guru’.)
39LaluDiamenjawab, “Ikut saja, dan kalian sendiri akan lihat.” Lalu kami

mengikuti Dia danmelihat dimanaDia tinggal. Danmulai hari itu, kira-kira
jam empat sore, kami tinggal bersama-sama dengan Dia.

40-42 Nama teman saya tersebut yang mendengar perkataan Yohanes itu
dan kemudian juga mengikut Yesus adalah Andreas. Dia mempunyai
saudara bernama Simon. Lalu Andreas segera mencari saudaranya dan
berkata kepadanya, “Kami sudah bertemu denganMesias!” (Mesias artinya
“Kristus.”)* Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Waktu Yesus
melihat Simon, Dia berkata kepadanya, “Namamu adalah Simon— anak
Yohanes. Tetapi Aku memberikan nama yang baru kepadamu— yaitu
Kefas.” (‘Kefas’dalambahasa Ibranimempunyai arti yang samadengankata
“petrus”— yang berasal dari bahasa Yunani. Arti kedua kata itu adalah ‘batu
besar’.) Karena itu, Simon sering disebut Petrus.

43Hari berikutnya, Yesusmemutuskanuntukberangkat kedaerahGalilea.
Di sana Dia bertemu dengan Filipus, lalu berkata kepadanya, “Mari, ikutlah
Aku!” 44 Filipus itu berasal dari kota Betsaida. Andreas dan Petrus juga
berasal dari kota itu. 45 Sesudah itu, Filipus mencari Natanael dan berkata
kepadanya, “Kami sudah menemukan orang† yang dinubuatkan oleh Musa
dalam Buku Hukum Taurat, dan juga yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia
adalah Yesus— anak Yusuf,‡ dari kampung Nazaret.”

46KataNatanael kepada Filipus, “Apakahmungkin seorang yang baik bisa
berasal dari kampung itu?”
Lalu Filipus menjawab, “Mari dan lihat sendiri!”
47 Waktu Yesus melihat Natanael sedang datang, Dia berkata tentang

Natanael kepada kami, “Lihat, dia ini adalah orang Israel yang sejati, yang
tidakmungkinmenipu.”

48Natanael bertanya, “Bagaimana Bapa bisa tahu tentang saya?”
Lalu jawab Yesus kepadanya, “SebelumFilipusmemberitahu tentang Aku

kepadamu, Aku sudahmelihat kamu sedang duduk di bawah pohon ara.”
49Lalu Natanael berkata kepada Yesus, “Guru, Engkau adalah Anak Allah!

Raja orang Israel!”
50 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah kamu percaya hanya karena

Aku berkata kepadamu bahwa Aku sudah melihat kamu duduk di bawah
pohon ara? Nanti kamu akanmelihat hal-hal yang jauh lebih ajaib daripada
itu.” 51Lalu Yesus berkata lagi kepada dia dan juga kepada kami semua yang
ada di situ, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Kalian akanmelihat

* 1:40-42 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17. † 1:45 orang Di ayat ini, kata ganti untuk nama
Yesus memakai huruf kecil, karena Filipus belum percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. ‡ 1:45
anak Yusuf Keajaiban-keajaiban yang terjadi waktu Yesus dilahirkan tidak diketahui bahkan oleh
orang-orang di Nazaret— di mana Dia dibesarkan. (Mat. 13:55; Luk. 4:22) Jadi orang-orang Israel
menganggapbahwaYesus adalahanakYusuf. (Luk. 3:23)MemangMariadanYusuf tahubahwaYesus
dilahirkanmelalui kuasa Roh Allah waktuMaria masih belum bersatu dengan Yusuf.
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langit terbuka dan ‘malaikat-malaikat naik turun’§melalui AnakManusia—
yaitu Aku.”*

2
Pesta pernikahan di kampung Kana

1Dua hari kemudian ada pesta pernikahan di kampung Kana, di daerah
Galilea, dan ibu Yesus hadir dalam pesta itu. 2 Yesus dan kami— murid-
murid-Nya, juga diundang hadir ke pesta itu. 3Waktu air anggur habis, ibu
Yesus berkata kepada-Nya, “Mereka sudah kehabisan anggur.”

4 Lalu Yesus menjawab, “Tolong jangan mencampuri urusan-Ku!* Belum
tiba waktunya untukmenunjukkan kuasa-Ku.”

5 Walaupun Yesus menjawab seperti itu, ibu-Nya berkata kepada para
pelayan yang ada di rumah itu, “Lakukanlah apa saja yang Dia katakan!”

6Di rumah itu ada enam bak air yang besar, yang terbuat dari batu. Bak
itu diisi air supaya setiap tamubisamembasuh tangannya dengan air sesuai
adat Yahudi.† Setiap bak isinya kira-kira 100 liter.‡

7 Yesus berkata kepada para pelayan itu, “Isilah air ke dalam semua bak
itu sampai penuh.” Jadi semua bak itu mereka isi air sampai penuh.

8Kemudian Dia berkata kepadamereka, “Sekarang ambillah air yang ada
di situ sedikit dan berikanlah kepada pengurus pesta.”
Lalu mereka melakukan seperti yang dikatakan Yesus. 9Waktu pengurus

pesta itu mencicipi air itu, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur!
Dia tidak tahu anggur itu dari mana, tetapi para pelayan yang membawa
air itu sudah tahu hal itu. Lalu pengurus pesta itu memanggil pengantin
laki-laki itu 10 dan berkata kepadanya, “Waktu orang mengadakan pesta,
mereka selalu menghidangkan anggur yang lebih enak dulu. Dan sesudah
semua tamu sudah minum secukupnya, barulah mereka menghidangkan
yang lebih murah untuk menghemat. Tetapi baru sekarang Saudara mau
menghidangkan yang terbaik.”

§ 1:51 naik turun Kata-kata “malaikat-malaikat naik turun” dikutip dari Kej. 28:12— di mana
Yakub melihat tangga ke surga. Maksud Yesus di sini adalah bahwa Dia, seperti tangga itu, adalah
Penghubung antara Allah dan manusia. * 1:51 melalui Anak Manusia … Waktu Yesus tinggal di
dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “AnakManusia.” Tetapi arti istilah ini bukanmengarah kepada
kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya
seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam
penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam
bentuk seperti ‘anakmanusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allahmelantik Dia
sebagai Raja atas semuayangada. Dalampenerjemahan ini, “yaituAku” seringditambah supaya jelas
bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. * 2:4 Teguran Yesus terhadap ibu-Nya TSI
sengaja tidak menerjemahkan kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hai perempuan.’ Ternyata
memanggil ibu-Nya atau perempuan lain dengan kata itu masih sopan, karena Yesus dan pembicara
lain menggunakan kata yang sama di beberapa konteks lain di mana pasti sopan. (Mat. 15:28; Luk.
13:12; Yoh. 4:21; Yoh. 19:26; Yoh. 20:15) Kalau kata tersebut diterjemahkan, “Hai perempuan,” maka
itu salah dimengerti sebagai perkataan yang sangat tidak sopan. Kalau diterjemahkan dengan kata
“Ibu,” itu juga salah dimengerti sebagai sapaan yang terlalu menunjukkan keakraban dalam situasi
ini. † 2:6 supaya membasuh … sesuai dengan adat Yahudi Secara harfiah, “untuk pembersihan
orang Yahudi.” LihatMrk. 7:2-4 dan catatan di ayat 2. Air itu dipakai sebagai syarat pembersihan diri
sesuai adat mereka, dan bukan sekedar membersihkan— seperti mencuci dengan sabun. Kebiasaan
ini tidak tertulis dalamperaturanHukumTaurat. ‡ 2:6 kira-kira 100 liter Secara harfiah, “dua atau
tiga metretas.”
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11 Demikianlah Yesus melakukan keajaiban yang pertama. Hal itu di-
lakukan di kampung Kana di daerah Galilea. Dengan melakukan kea-
jaibanyangpertama itu, Yesusmulaimenyatakankemuliaan-Nya, dankami
murid-murid-Nyamulai percaya kepada-Nya.

12 Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum§ bersama ibu-Nya, saudara-
saudara-Nya, dan juga kami murid-murid-Nya. Kami tinggal di situ selama
beberapa hari.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan teras Rumah Allah seperti
pasar✡

13Oleh karena hari raya agama Yahudi yang disebut Paskah sudah dekat,
jadi Yesus pergi ke Yerusalem. 14 Di teras Rumah Allah, Yesus melihat ada
banyak orang yang menjadikan tempat itu seperti pasar. Ada yang menjual
sapi, domba, dan burung merpati. Ada juga penukar uang. 15 Karena itu,
Yesusmembuatalat pemukuldari beberapapotongan tali, laluDiamengusir
mereka semua dari teras Rumah Allah itu, termasuk semua ternakmereka.
Dan Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang,
sehingga uang itu berhamburan kemana-mana. 16Dia berkata kepada para
penjual merpati, “Bawa keluar semua burung itu. Jangan kalian jadikan
Rumah Bapa-Ku ini sebagai pasar!”

17 Saat itu kami murid-murid-Nya teringat bahwa dalam Firman TUHAN
ada orang yang berkata kepada Allah,
“Justru oleh karena rasa sayang kepada Rumah-Mu,

saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan,
supaya Rumah-Mu dihormati.”✡

18 Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus dengan berkata
kepada-Nya, “Buktikan bahwa kamu* berhak mengubah kebiasaan-
kebiasaan kita! Keajaiban apa yang akan kamu tunjukkan kepada kami
untukmembuktikannya?!”

19LaluYesusmenjawabmereka, “Ini yangakanmenjadibuktinya: Silakan
kalian bongkar Rumah Allah ini, dan Aku akan membangunnya kembali
dalam tiga hari saja.”

20Dan mereka berkata kepada-Nya, “Rumah ini dibangun selama empat
puluh enam tahun, dan kamuberkata akanmembangunnya kembali dalam
tiga hari saja!”

21 Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan ‘Rumah Allah’ adalah
tubuh-Nya sendiri— bukan Rumah Allah yang ada di Yerusalem. 22 Di
kemudian hari, ketika Yesus hidup kembali dari kematian, kami murid-
murid-Nya teringat akan perkataan-Nya itu. Oleh karena itu, kami benar-
benar percaya kepada Firman TUHAN dan semua perkataan Yesus.

23 Selama Hari Raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada waktu
itu banyak orang yang percaya kepada-Nya, karena melihat keajaiban-
keajaiban yang Dia lakukan. 24 Walaupun begitu, Yesus tetap jaga jarak
kepada mereka, karena Dia tahu isi hati mereka semua. 25 Dia juga
tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepada-Nya ten-
tang orang lain, karena Dia sudah tahu semua yang ada di dalam hati
manusia.
§ 2:12 Kapernaum adalah sebuah kota di daerah Galilea yang berada di pinggir Danau Galilea
sebelah barat— di mana Yesus seringmengajar. ✡ 2:12 Mat. 21:12-13; Mrk. 11:15-17; Luk. 19:45-46
✡ 2:17 Mzm. 69:10 * 2:18 kamu Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil,
karena yang berbicara bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Anak Allah.
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3
Yesus danNikodemus

1-2 Pada suatu malam, seorang yang bernama Nikodemus datang kepada
Yesus. Dia adalah anggota dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi,
dan dia juga salah satu pemimpin dari agama itu. Dia berkata kepada Yesus,
“Guru, kami tahu bahwa Bapak diutus oleh Allah untuk mengajar kami,
karena tanpa bantuan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan
keajaiban-keajaiban seperti yang Bapak lakukan.”*

3 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini
memang benar: Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan
Allah† kalau dia tidak dilahirkan kembali.”‡

4 Lalu Nikodemus bertanya, “Bagaimana mungkin seseorang dapat di-
lahirkan lagi kalau dia sudah dewasa? Tidak mungkin dia bisa masuk
kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi!”

5 Jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini memang
benar: Setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus
dilahirkandari airdanRohKudus. Kalau tidakbegitu, dia tidakbisamenjadi
anggota kerajaan Allah. 6 Secara jasmani, manusia memang lahir oleh
karena orang tuanya, tetapi secara rohani, manusia harus dilahirkan dari
Roh Kudus. 7 Janganlah merasa heran karena Aku berkata, ‘Kalian semua
harusdilahirkankembali.’ 8KarenakelahirandariRohKudusadalahseperti
putaran angin yang bertiup ke mana saja. Kita hanya bisa mendengar
bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana angin itu datang, atau kemana angin
itu pergi. Begitu juga dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia.”

9 Lalu Nikodemus bertanya lagi, “Bagaimana mungkin hal-hal itu bisa
terjadi?”

10 Yesus menjawab, “Bagaimana Bapak bisa menjadi guru agama untuk
orang Israel kalau Bapak sendiri tidak mengerti hal-hal ini?! 11 Apa yang
Aku katakan kepadamu ini memang benar: Aku dan murid-murid-Ku
mengajar tentang hal-hal yang kami sudah tahu. Dan kami bersaksi men-
genai apa yang sudah kami lihat, tetapi kalian tidak menerima kesaksian
kami. 12 Ternyata kalian tidak percaya kalau Aku mengajar tentang hal-hal
duniawi, jadi bagaimanamungkin kalian bisa percaya kalau Akumengajar
tentang hal-hal surgawi? 13Tidak ada orang yang pernah naik ke surga dan
turun lagi, supaya dia bisa mengajar kalian tentang hal-hal surgawi. Hanya
Anak Manusia— yaitu Aku, yang pantas mengajar hal-hal itu, karena hanya
Aku yang turun dari sana.

* 3:1-2 Bapak Dalam ayat ini dan ayat 10, ‘Bapak’ huruf besar digunakan karena wajar dalam
percakapan Yesus dan Nikodemus. Huruf besar selalu dipakai waktu kata ‘Bapak’ digunakan dengan
artinya ‘kamu’. Jadi dalam ayat ini, kata ‘Bapak’ ini tidak menunjukkan bahwa Nikodemus mengerti
atau percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. † 3:3 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
menyerahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan
begitukitamembuktikanbahwakita sudahmenjadiwargakerajaanAllahdan layakuntukmenerima
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.
LihatDan. 7:13-14danMat. 6:10. ‡ 3:3 dilahirkankembaliBisadiartikanuntuk “dilahirkankembali
melalui seorang ibu”— seperti yang Nikodemusmengerti. Tetapi perkataan itu juga bisa berarti ‘lahir
dari atas’. Maksud ‘dari atas’ adalah dari surga.
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14 “Waktu nenek moyang kita sedang berada di padang gurun, sebuah
ukiran ular digantungkan oleh Musa di atas tiang kayu.§ Demikian juga
Aku— Anak Manusia, harus digantung di atas tiang kayu, 15 supaya setiap
orang yang percaya kepada-Kumenerima hidup untuk selama-lamanya.”*

16 Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia
ini sehingga Dia menyerahkan Anak-Nya yang satu-satunya, supaya setiap
orang yang percaya kepada Anak-Nya itu tidak akan binasa, tetapi mener-
ima hidup yang selama-lamanya. 17 Karena Allah mengutus Anak-Nya ke
dalam dunia ini— bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tetapi
supaya melalui Dia manusia dapat diselamatkan. 18 Semua orang yang
percaya kepada Anak Allah tidak akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua
orangyang tidakpercaya seperti itu sudahberadadi bawahhukumanAllah,
karenamereka tidak percaya kepada Anak Allah satu-satunya. 19Dan inilah
dasar dari hukuman itu: Terang dari surga sudah datang ke dunia ini, tetapi
manusia lebih senang hidup di dalam kegelapan daripada hidup di dalam
terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20 Semua orang yang
berbuat jahat membenci terang. Mereka tidak mau datang kepada terang
itu, karena terang itu akan membuat semua perbuatan mereka yang jahat
menjadi kelihatan. 21Tetapi semua orang yang mengikuti jalan yang benar
akan datang kepada terang itu, supaya kelihatan bahwamerekamelakukan
perbuatan-perbuatan yang benar atas pertolongan Allah.

Yesus dan Yohanes Pembaptis
22 Sesudah itu Yesus pergi bersama dengan kami murid-murid-Nya ke

provinsi Yudea. Di sana Dia tinggal beberapa waktu lamanya bersama
kami dan membaptis banyak orang. 23-24 Pada waktu itu, Yohanes belum
dimasukkan ke dalam penjara. Dia juga membaptis orang-orang yang
datang kepadanya di Ainon, yang letaknya dekat Salim, karena di sana ada
banyak air.

25 Kemudian timbullah pertengkaran di antara para pengikut Yohanes
dan orang Yahudi yang lain tentang syarat-syarat pembersihan diri sesuai
adat Yahudi.† 26Maka mereka datang dan berkata kepada Yohanes, “Guru,
apakah Bapak masih ingat orang yang pernah datang kepada Bapak di
seberang Sungai Yordan— yaitu orang yang tentang dia Bapak pernahmem-
beri kesaksian? Persoalannya sekarang ini dia jugamembaptis, dan hampir
semua orang pergi kepadanya.”

27 Lalu Yohanes menjawab mereka, “Kita manusia hanya menerima apa
yang Allah berikan kepada kita. 28Kalian sendiri sudah mendengar waktu
saya berkata, ‘Saya bukan Kristus yang sudah dijanjikan itu, tetapi saya
diutus Allah hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Dia.’ 29 Yesus dan
saya mempunyai hubungan seperti pengantin laki-laki dan sahabatnya.
Waktu pernikahan, pengantin perempuan akan diantar ke rumah pen-
gantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki itu menyaksikan hal itu dan
turut merasakan kegembiraannya.‡ Demikian juga, saya merasa sangat
§ 3:14 ukiran ular … Ini terjadi pada waktu umat Israel sudah berdosa dan Allah menjatuhkan
hukumansehinggamerekadigigit ular-ularberbisa. LaluAllahmenyuruhMusauntukmenempelkan
ular yang diukir dari tembaga ke atas tiang kayu, supaya semua orang yang memandang ular itu
disembuhkandari gigitanular-ularberbisa itu (Bil. 21:4-9). * 3:15 tandaakhirkutipanKebanyakan
penafsir berpikir bahwa kata-kata Yesus kepada Nikodemus berakhir di ayat 15, tetapi ada juga yang
berpikir bahwa kutipan berlanjut sampai ayat 21. † 3:25 syarat-syarat pembersihan diri sesuai
adat Yahudi Lihat catatan di Yoh 2:6. ‡ 3:29 menyaksikan … kegembiraannya Secara harfiah,
“bergembira karena (mendengar) suara pengantin laki-laki.”
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gembira atas semua yangAllah berikan kepada Yesus sekarang. 30Dia harus
semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil.”

Dia yang datang dari surga
31Kita yang berasal dari dunia ini hanya sanggup berpikir dan berbicara

tentanghal-hal duniawi saja. Tetapi Dia yangdatang dari surga tidak seperti
itu, karena Dia yang datang dari atas lebih besar dari semua orang. 32Dia
memberi kesaksian mengenai hal-hal yang sudah dilihat dan didengar-Nya
di surga, tetapi hanya sedikit orang saja yang menerima kesaksian-Nya
itu. 33Tetapi semua yang menerima kesaksian-Nya mengakui bahwa kabar
yang Dia sampaikan itu sangat layak dipercaya, karena berasal dari Allah.
34 Dan kita tahu bahwa kabar itu benar, karena Dia yang diutus Allah ke
dalam dunia ini benar-benarmenyampaikan ajaran dari Allah sendiri. Dan
sudah jelas bahwa Allah memberikan Roh-Nya sepenuhnya kepada Dia.
35 Allah mengasihi Anak-Nya dan sudah menyerahkan segala sesuatu ke
dalam tangan-Nya. 36 Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada
Anak Allah sudah mempunyai hidup untuk selama-lamanya. Tetapi semua
orangyang tidak taatkepadaAnakAllah tidakakanmendapathidupselama-
lamanya. Melainkan mereka akan terus-menerus mengalami kemarahan
Allah.

4
Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria

1OrangFarisi sudahmendengarbahwaYesusmenjadikandanmembaptis
lebih banyak pengikut daripada Yohanes. 2 Tetapi sebenarnya bukan Yesus
yang membaptis, melainkan kami murid-murid-Nya. Yesus tahu bahwa
orang Farisi sudah mendengar tentang diri-Nya. 3 Jadi Dia bersama kami
meninggalkan provinsi Yudea dan kembali lagi ke provinsi Galilea. 4Dalam
perjalanan ke sana Dia harus melewati daerah Samaria.

5 Waktu di Samaria, Yesus dan kami sampai di sebuah kampung yang
bernama Sikar— yang dekat dengan tanah yang dulu diberikan Yakub
kepada Yusuf, anaknya. 6Dan sumur Yakub ada di situ. Karena perjalanan
jauh, Yesusmerasa sangat lelah, jadi Dia duduk di pinggir sumur itu. Waktu
itu kira-kira tengah hari. 7 Kemudian seorang perempuan Samaria datang
ke sumur itu untuk menimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya, “Tolong
berikan air kepada-Ku, supaya Aku minum.” 8 Waktu kejadian itu, kami
sudah pergi ke desa Sikar untukmembeli makanan.

9 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya heran! Bagaimana
mungkin Bapak— seorang Yahudi, minta air minum kepada saya— seorang
Samaria!” Dia berkata begitu karena orang Yahudi menganggap orang
Samaria najis.*

* 4:9 menganggap orang Samaria najis Contohnya, pada waktu itu para pemimpin agama Yahudi
melarang orang Yahudi memakai barang-barang yang sudah dipakai oleh orang Samaria. Jadi
menurut peraturan itu, Yesus juga tidakbolehminumdenganmemakai peralatanminumyang sudah
dipakai oleh perempuan itu. Pada zaman Yesus, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-o-
rang Samaria karena penduduk Samaria bukan orang Yahudi asli, tetapi keturunan perkawinan
campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Hukum Taurat, Allah melarang orang
Yahudi kawin campur dengan suku-suku lain. Tetapi suku-suku itu berpindah ke daerah Palestina
pada waktu kebanyakan orang Yahudi sudah dibawa ke negeri Babel. Orang-orang Yahudi juga
tidak senang kepada penduduk Samaria karena agamamereka bukan agama Yahudi murni. Mereka
mencampuragamamerekadenganadat-istiadat suku-suku lainyangmasukkedaerah itupadawaktu
pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
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10 Lalu Yesus menjawab, “Ibu tidak tahu hadiah apa yang Allah mau
berikan kepadamu dan tidak mengenal Aku yang minta air darimu. Kalau
Ibu sudah mengenal Aku, pastilah Ibu akan lebih dulu minta air hidup dari
Aku. Dan Aku siapmemberikannya kepadamu.”

11Lalu perempuan itu berkata, “Bapak tidakpunya timba, dan juga sumur
ini sangat dalam. Bagaimana mungkin Bapak bisa memberikan air hidup
itu kepada saya? 12 Yakub, nenek moyang kita yang memberikan sumur
ini kepada kami. Dulu dia dan anak-anaknya dan juga semua ternaknya
minum dari air sumur ini. Pasti Bapak tidak merasa diri lebih besar dari
dia— bukan?!”

13 Lalu Yesus menjawab, “Setiap orang yang minum air dari sumur ini
akan haus lagi. 14 Tetapi siapa saja yang minum air yang akan Ku-berikan
tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Karena air itu akan menjadi
seperti mata air di dalam dirinya, yang akan terus mengalir dan mem-
berinya hidup yang selama-lamanya.”

15 Kata perempuan itu, “Bapak, berikanlah air itu kepada saya, supaya
saya tidak haus lagi dan tidak usah kembali menimba air ke sini.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pergilah, panggillah suamimu dan
kembalilah dengan dia ke sini.”

17Dan perempuan itumenjawab lagi, “Tetapi saya tidak punya suami.”
Lalu Yesus berkata kepadanya, “Apa yang Ibu katakan tepat sekali. Kamu

tidak mempunyai suami, 18 karena kamu sudah lima kali kawin cerai den-
gan laki-laki yang berbeda. Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang
bukanlah suamimu. Ya, perkataanmu itumemang benar.”

19 Dan dia berkata, “Bapak, sekarang saya sadar bahwa Bapak seorang
nabi. 20 Nenek moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung itu,
tetapi kalian orang Yahudi berkata setiap orang harus menyembah Allah di
Yerusalem.”

21 Lalu Yesus menjawab, “Ibu, percayalah kepada perkataan-Ku ini: Di
kemudian hari kalian bolehmenyembahAllah Bapa dimana saja, dan tidak
usah naik lagi ke gunung itu atau pergi ke Yerusalem. 22 Kalian orang
Samariamemangmenyembah Allah, tetapi tidakmengenal Dia. Sedangkan
kami orang YahudimenyembahAllah yang sudah kami kenal. Karena Allah
sudahberjanji bahwakeselamatan akandiberikan kepadamanusiamelalui
orang Yahudi. 23 Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba
sekarang— di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Dia
akan menyembah-Nya melalui persatuan dengan Roh Kudus† dan sesuai
dengan ajaran benar yang dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-
orang yang seperti itu untuk menyembah-Nya. 24 Karena Allah bukan
daging, tetapi Roh. Oleh karena itu, setiap orang yang mau menyembah
Dia hendaklah menyembah-Nya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan
sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah.”
† 4:23 melalui persatuan dengan Roh Kudus Secara harfiah Yohanes menulis “roh.” Pada waktu
Yohanes menulis Injil ini, bahasa Yunani belum memakai perbedaan antara huruf besar dan kecil.
Semuahuruf berbentuk seperti huruf besar zaman sekarang. Jadi bahasaYunani tidakmenunjukkan
kalau maksud Yesus adalah Roh Kudus atau roh manusia. Sekitar lima puluh persen penafsir men-
gatakan bahwamaksud Yesus di ayat ini adalah “setiap orang … melalui rohnyamasing-masing.” Tim
penerjemahmemilih tafsiran bahwamaksud Yesus adalah tentang Roh Allah karena perkataan-Nya,
“waktunyaakandatangdan sebenarnya sudah tiba”—yangkami anggapmenunjukkan suatuperuba-
han zaman, yaitu pemberian Roh Allah kepada umat Allah. Tafsiran itu juga lebih mungkin karena
Yesus menunjukkan sebabnyamanusia perlu bantuan Roh Allah dalam ayat 24a.
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25Laluperempuan ituberkatakepada-Nya, “Saya tahubahwaMesiasakan
datang nanti. Waktu Dia datang, Dia akan memberitahukan semua kehen-
dak Allah kepada kami.” (‘Mesias’ dalam bahasa Ibrani artinya ‘Kristus’.‡)

26 Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku— yang sedang berbicara den-
ganmu, adalahMesias.”

27 Pada saat itu, kami murid-murid-Nya sudah kembali dan sampai di
sumur itu. Kami heran ketika melihat Yesus sedang berbicara dengan
seorang perempuan. Tetapi tidak ada dari kami yang berani bertanya
kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada yang bertanya kepada
Yesus, “Kenapa Bapa bicara dengan dia?”

28Laluperempuan itumeninggalkan tempat airnyadi situ, dankembali ke
kampung dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana, 29 “Mari lihat!
Di sana ada seseorang yang sudah memberitahukan saya tentang semua
yang pernah saya lakukan! Apakahmungkin dia itu Kristus?!” 30 Jadi orang-
orang itu keluar dari kampungmereka danmendatangi Yesus.

31 Tetapi sebelum mereka datang, kami mengajak Dia makan, dengan
berkata, “Guru, mari kita makan!”

32 Tetapi Dia menjawab, “Aku mempunyai makanan yang kalian belum
ketahui.”

33 Oleh karena itu kami saling bertanya, “Apakah mungkin seseorang
datangmembawamakanan untuk Dia?”

34 Lalu Yesus berkata kepada kami, “Makanan-Ku adalah melakukan
kehendak Bapa yang mengutus Aku ke dunia ini— yaitu untuk menyele-
saikan tugas yang Dia berikan kepada-Ku. 35 Pada umumnya orang tahu
dan berkata, ‘Sesudah empat bulan tibalah waktu panen.’ Tetapi Aku
berkata kepada kalian, bukalah mata hati kalian! Lihatlah kebun-kebun
ini. Gandum ini sudah siap dipanen. 36Aku sudah menyuruh orang-orang
menanamgandumyang sekarang ini kita lihat. Gandum iniAkugambarkan
sebagai jiwa-jiwa orang yang sedang diselamatkan, dan orang yang sedang
memanen adalah gambaran dari kita yang bekerja supaya orang lain bisa
masuk ke dalamhidup yang selama-lamanya. Semua orang yang ikut untuk
memanen gandum ini akan menerima upah yang tahan untuk selama-
lamanya. Jadi akhirnya, mereka yang dulu menanam gandum ini akan
bergembira bersama-sama dengan kita yang sekarang sedang melakukan
panen. 37 Jadi, perkataan yang selalu kita dengar ini adalah benar: ‘Ada
yang tugasnya menanam, dan ada juga yang tugasnya untuk panen.’ 38Aku
menyuruh kalian untuk panen hasil di ladang-Ku— di mana dulu Aku
tugaskan orang lain untukmenanam. Sekarang kalian disuruhhanyauntuk
memanen hasil usahamereka.”

39 Akhirnya, banyak orang Samaria dari kampung itu percaya kepada
Yesus karena mereka mendengar kesaksian perempuan itu yang berkata,
“Dia memberitahukan kepada saya tentang semua hal yang pernah saya
lakukan!” 40Waktu orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka
minta supaya Dia tinggal bersama mereka. Yesus setuju, dan kami tinggal
bersamamereka selamadua hari. 41Lalu orang-orang kampung itu bertam-
bah banyak lagi yang menjadi percaya karena mereka sendiri yang sudah
mendengar ajaran-Nya.

42 Dan mereka berkata kepada perempuan itu, “Memang sebelumnya
kami percaya kepada-Nya karena apa yang kamu katakan. Tetapi sekarang
kami percaya karena kami sendiri yang sudahmendengar ajaran-Nya. Jadi
‡ 4:25 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17.
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sekarang sudah jelas bagi kami bahwa Dia ini sungguh Raja Penyelamat
manusia.”

Yesusmenyembuhkan anak pejabat pemerintah✡
43 Sesudah dua hari di Sikar, Yesus bersama kami murid-murid-Nya be-

rangkat ke provinsi Galilea. 44Dia sendiri pernah mengajar bahwa seorang
nabi jarang dihormati di daerahnya sendiri, 45 tetapi waktu Dia tiba, orang
Galilea menyambut-Nya dengan baik. Hal itu terjadi karena mereka juga
hadir pada perayaan Paskah di Yerusalem, danmelihat sendiri semua yang
Dia lakukan di sana.

46Ketika di Galilea, Yesus kembali lagi ke desa Kana— di mana Dia pernah
mengubah air menjadi anggur. Desa itu tidak jauh dari kota Kapernaum.
Seorang pejabat pemerintah tinggal di desa itu, dan pada waktu itu anak
laki-lakinya sedangsakit 47danhampirmati. Jadiwaktupejabat itumenden-
gar bahwa Yesus sudah datang dari provinsi Yudea dan ada di Galilea, dia
pergi ke Kana dan memohon kepada-Nya untuk langsung ikut bersamanya
ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya. 48 Tetapi Yesus berkata
kepadanya dan kepada semua orang yang ada di situ, “Orang-orang di sini
tidakmau percaya kepada-Ku kalau belummelihat keajaiban-keajaiban.”

49Lalu orang itu berkata kepada-Nya, “Tuan, tolong datang sebelum anak
sayamati!”

50 Tetapi Yesus menjawab, “Kamu boleh pulang ke rumahmu, karena
anakmu sudah sembuh dan tidak jadi mati.”
Pejabat itu percaya kepada apa yang Yesus katakan dan langsung pu-

lang. 51 Dalam perjalanan kembali ke Kapernaum, dia bertemu dengan
pembantu-pembantunya yang datang dari rumahnya. Mereka memberi-
tahukan kepadanya seperti ini, “Anakmu sudah sembuh.”

52Lalu pejabat itu bertanya kepadamereka, “Jam berapa dia sembuh?”
Dan mereka menjawab, “Kemarin siang kira-kira jam satu demamnya

hilang.”
53 Lalu dia teringat bahwa tepat pada jam itu juga Yesus berkata

kepadanya, “Anakmu sudah sembuh.” Jadi dia dan semua keluarganya
menjadi percaya kepada Yesus.

54 Dengan demikian, Yesus sudah dua kali pulang ke Galilea dari Yudea
danmembuat keajaiban.

5
Yesusmenyembuhkan orang sakit di kolamBetesda

1 Sesudah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti salah satu per-
ayaan orang Yahudi. 2Di dekat pintu gerbang Yerusalem yang diberi nama
“Gerbang Domba,” ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut
Betesda.* Di pinggir kolam itu ada lima teras beratap. 3Banyak orang sakit
yang berbaring di dalam teras-teras itu, termasuk orang-orang yang buta,
pincang, dan lumpuh total. [†Mereka menunggu air kolam itu berguncang,
4 karena sewaktu-waktu ada malaikat yang turun dan mengguncangkan
air kolam itu. Pada saat itu terjadi, orang yang pertama sekali masuk ke

✡ 4:42 Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10 * 5:2 Betesda berarti “rumah belas kasihan.” Dalam beberapa
naskah kuno yang lain dari Injil ini, kolam itu juga bernama Betsaida atau Betzatha. Kolam itu
terletak di sebelah utara kompleks Rumah Allah di Yerusalem. † 5:3 Tanda kurung seperti ini [ … ]
menunjukkan bahwa kata-kata yang dalam kurung ternyata tidak ditulis oleh Yohanes. Salinan kuno
Injil Yohanesmenambahkankata-kata itu untukmenjelaskankenapa orang-orang sakitmenunggudi
kolam itu.
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dalam kolam itu akan menjadi sembuh dari penyakitnya. ] 5-6Di situ juga
ada seorang laki-laki yang sudah sakit selama tiga puluh delapan tahun.
Saat melihat orang itu, Yesus tahu bahwa dia sudah sakit untuk waktu yang
sangat lama. LaluYesusbertanyakepadanya, “Apakahkamumausembuh?”

7 Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai berguncang, tidak ada
orang yang bisa membantu menurunkan saya ke dalam kolam ini. Setiap
kali saya berusaha turun, orang lain sudah turun lebih dulu.”

8 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah! Angkatlah kasurmu dan
berjalanlah.” 9 Saat itu juga, orang itu sembuh! Lalu dia mengangkat
kasurnya dan berjalan.
Kesembuhan ini terjadi pada Hari Sabat. 10 Karena itu, beberapa

pemimpin Yahudi berkata kepada orang yang disembuhkan itu, “Ini Hari
Sabat— bukan! Menurut peraturan kita, kamu tidak boleh membawa
kasurmu pada Hari Sabat.”

11 Tetapi dia menjawab, “Orang yang menyembuhkan saya, dialah yang
menyuruh saya, ‘Angkatlah kasurmu dan berjalan.’ ”

12 Lalu mereka bertanya, “Siapa dia yang menyuruh kamu berbuat be-
gitu?!”

13Namun orang yang baru sembuh itu tidak mengenal siapa yang sudah
menyembuhkannya. Memang di tempat itu ada banyak orang, dan secara
diam-diam Yesus sudahmeninggalkan tempat itu.

14 Beberapa waktu kemudian, di salah satu teras Rumah Allah, Yesus
bertemu dengan orang itu dan berkata kepadanya, “Sekarang kamu sudah
sembuh. Berhentilah berbuat dosa, supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang
lebih buruk kepadamu.”

15Lalu orang itu kembali lagi kepada para pemimpin Yahudi tersebut dan
memberitahukan, “Orang yangmenyembuhkan saya itu namanya Yesus.”

16 Yesus menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat. Karena itulah para
pemimpin Yahudi mulai mempersulit Dia. 17 Tetapi Dia berkata kepada
mereka, “Bapa-Ku bekerja terus-menerus, dan Aku juga selalu bekerja
seperti Dia.”

18 Jawaban itu membuat mereka lebih marah lagi, sehingga mereka
mencari jalan untuk membunuh Dia. Karena menurut mereka, Dia sudah
melanggar peraturan Musa tentang Hari Sabat, dan juga berkata bahwa
Allah adalah Bapa-Nya. Berarti Dia membuat diri-Nya sama dengan Allah.

Anak Allahmemiliki kuasa Allah
19Untukmenjawabmereka yangmarah kepada-Nya, Yesus berkata, “Apa

yang Aku katakan ini memang benar: Aku— sebagai Anak dari Bapa-
Ku, tidak bisa mengerjakan sesuatu atas kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku
melakukan apa yang Bapa-Ku sedang kerjakan. Apa yang Aku lihat Bapa-
Ku lakukan, itu juga yang Aku lakukan. 20-21Bapa-Ku menghidupkan orang
dari kematian. Demikian juga, Aku memberikan hidup kepada siapa saja
yang Aku mau. Bapa-Ku mengasihi Aku. Itu sebabnya Dia menunjukkan
segala sesuatu yang Dia kerjakan kepada-Ku. Dan Bapa akan melibatkan
Aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalianmenjadi heran.

22 “Bapa-Ku tidak menghukum siapa pun, tetapi Dia sudah menyerahkan
semua pekerjaan itu kepada-Ku. 23 Bapa sudah memutuskan seperti itu
supaya semua orang menghormati Aku, sama seperti mereka menghor-
mati Dia. Kalau orang tidak menghormati Aku, berarti mereka juga tidak
menghormati Bapa-Ku yangmengutus Aku ke dalam dunia ini.
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24 “Yang Ku-katakan ini memang benar: Semua orang yang mengikuti
apa yang Aku katakan dan percaya kepada Bapa yang mengutus Aku,
mereka sudah memiliki hidup yang selama-lamanya. Allah tidak akan
menghukum mereka, karena mereka sudah dibebaskan dari kuasa ke-
matian dan dipindahkan ke dalam kelompok orang yang hidup selama-
lamanya. 25 Percayalah, hal ini memang benar: Waktunya akan datang
dan sebenarnya sudah mulai, di mana orang-orang yang sudah mati akan
mendengar suara Anak Allah— yaitu suara-Ku, dan mereka akan hidup.
26Hal itu terjadi karena Bapa-Ku adalah sumber hidup, danDia sudahmem-
berikan kuasa kepada-Ku untuk memberi hidup kepada manusia. 27 Bapa-
Ku juga sudah memberikan kuasa kepada-Ku untuk menghakimi manusia,
karena Aku adalah AnakManusia.‡

28 “Yang lebih mengherankan lagi: Akan tiba waktunya ketika semua
orangmati yangadadi dalamkuburakanmendengar suaraAnakManusia—
yaitu Aku. 29Lalumereka semua akan bangkit dan keluar dari kubur-kubur
mereka masing-masing. Yang sudah hidup benar akan mendapat hidup
selama-lamanya, tetapi Aku akan menghukum mereka yang sudah hidup
dalam kejahatan.

30 “Aku akan menghakimi dengan adil, karena Aku tidak bisa berbuat
apa-apa atas kemauan-Ku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan
apa yang Aku dengar dari Bapa-Ku. Hukuman yang Aku berikan pasti
adil, karena Aku tidak mengikuti kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku selalu
mengikuti kemauan Bapa yangmengutus Aku ke dalam dunia ini.

Yesus berbicara dengan para pemimpin Yahudi
31 “Kalau hanya Aku sendiri yang bersaksi tentang diri-Ku, dan tidak ada

orang lain yang menguatkan apa yang Aku katakan, maka kalian tidak
akan menerima kesaksian-Ku itu. 32 Tetapi ada Orang lain yang bersaksi
mengenaiAku— yaituBapa-Ku. DanAku tahubahwakesaksian-Nya tentang
Aku adalah benar.

33 “Kalian sudah menyuruh beberapa orang pergi kepada Yohanes Pem-
baptis untuk bertanya tentang Aku. Dan semua yang Yohanes katakan
tentang Aku adalah benar. 34 Sebenarnya, Aku tidak perlu bantuan dari
manusia untuk bersaksi tentang Aku. Aku hanya mengingatkan kalian ten-
tang apa yang Yohanes katakan supaya kalian dapat diselamatkan. 35Waktu
Yohanes tinggal di antara kalian, dia seperti pelita yang menyala dan
bercahaya. Dan hanya sementara waktu saja kalian memang menikmati
cahayanya itu danmenerima kesaksiannyamengenai Aku.

36 “Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Yohanes adalah semua yang
Aku kerjakan di antara kalian, karena semua yang Bapa berikan untuk Aku
kerjakan membuktikan bahwa Dia sudah mengutus Aku ke dalam dunia
ini. 37 Dan Bapa yang mengutus Aku, Dia sendiri yang langsung memberi
kesaksian tentangAkukepadamanusia. Tetapikalian tidakpernahmenden-
gar suara-Nya dan tidak pernah juga melihat muka-Nya. 38 Kalian tidak
bisa menerima apa yang Dia katakan, karena kalian tidak mau percaya
kepada-Ku yang sudah diutus-Nya. 39Kalian senang belajar dari Kitab Suci,
karenakalianberpikir bahwadenganberbuat begitu kalian akanmendapat
hidup untuk selama-lamanya. Tetapi justru buku-buku Firman Allah itu
memberi kesaksian tentang Aku. 40 Walaupun begitu, kalian tidak mau
datang kepada-Ku untuk belajar bagaimanamenerima hidup itu.
‡ 5:27 AnakManusia Lihat catatan di Yoh. 1:51.
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41 “Aku tidak mencari pujian dari manusia. 42 Tetapi Aku mengenal hati
kalian— yaitu Aku tahu bahwa kalian tidak mengasihi Allah. 43Aku sudah
datangdariBapa-KuuntukmewakiliDia. Tetapikalian tidakmenerimaAku.
Padahal kalau orang lain datang dan membawa pengajaran atas namanya
sendiri, kalian akanmenerima dia dengan senang hati. 44 Itu karena kalian
suka mencari pujian dari sesama kalian saja, tetapi kalian tidak pernah
mencari pujian dari Allah yang satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana
kalian bisa percaya kepada-Ku? 45 Jangan kalian berpikir bahwa Aku
akan berdiri di hadapan Bapa dan berbicara tentang kesalahan-kesalahan
kalian. Musalah— yang kalian harapkan untuk membela kalian, yang
akan melakukan itu! 46 Kalau kalian percaya apa yang dikatakan Musa,
seharusnya kalian juga mempercayai apa yang Aku katakan, karena dia
sudah menulis tentang Aku.✡ 47 Tetapi kalau kalian tidak percaya kepada
apayang sudahditulis olehMusa, jadi tidakmungkinkalianpercaya tentang
apa yang Ku-katakan.”

6
Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡

1 Sesudah itu, Yesus berangkat bersama kami murid-murid-Nya dengan
berlayar menyeberangi Danau Galilea— yang juga disebut Danau Tiberias.
2Kemana saja Dia pergi, orang banyak selalumengikuti Dia, karenamereka
melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan-Nya atas orang-orang sakit.
3 Lalu Yesus naik ke bukit dan duduk di situ bersama kami. 4 Kebetulan,
hampir tiba waktunya bagi orang Yahudi untukmerayakan Paskah.

5Waktu Yesus memandang ke sekeliling-Nya dan melihat banyak orang
sedang berdatangan kepada-Nya, Dia berkata kepada Filipus, “Dimana kita
bisa membeli roti supayamereka semua bisamakan?” 6Dia berkata seperti
itu hanya untuk menguji Filipus, karena Dia sendiri sudah tahu apa yang
akan dilakukan-Nya.

7 Lalu Filipus menjawab, “Wah! Sekalipun kami kedua belas murid
bekerja selama satu bulan penuh, belum tentu upah kami* cukup untuk
membeli makanan bagi mereka semua— walaupunmereka masing-masing
hanya dapat sepotong kecil saja.”

8 Kemudian salah satu dari kami— yaitu Andreas (saudara Petrus)†
berkata, 9 “Ada seorang anak laki-laki di sini yang mempunyai lima buah
roti jelai dan dua ekor ikan, tetapi itu percuma saja untuk orang sebanyak
ini.”

10 Jumlah mereka kira-kira lima ribu orang laki-laki. (Belum termasuk
perempuan dan anak-anak.) Di tempat itu padang rumputnya luas, jadi
Yesus berkata kepada kami, “Suruhlah mereka duduk.” Lalu kami menyu-
ruh mereka semua duduk. 11Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu
dan mengucap syukur kepada Allah, lalu Dia menyerahkan kepada kami
untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lalu semua orang makan
dengan sepuas-puasnya.

12 Sesudah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada kami,
“Kumpulkanlahmakanan yang tersisa itu supaya tidak ada yang terbuang.”

✡ 5:46 Kej. 3:15; Ul. 18:14-22 ✡ 6: Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17 * 6:7 bekerja
… upah kami Secara harfiah, “Roti seharga 200 keping dinar pun.” Dinar adalah mata uang Romawi
yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja 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. † 6:8 Petrus Secara harfiah, “Simon Petrus.”
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13 Ketika kami mengumpulkannya, tersisalah dua belas keranjang penuh
makanan itu.

14 Tetapi ketika orang banyak itu melihat keajaiban itu, mereka berkata,
“Orang ini pasti nabi yang sudah lama kita nanti-nantikan, yang sudah
dinubuatkan olehMusa untuk datangmenolong kita!”✡

15 Yesus tahu bahwa orang banyak itu sedang mengatur rencana un-
tuk memaksa Dia menjadi raja atas mereka. Oleh karena itu, Dia pergi
menyendiri ke tempat yang berbukit.

Yesus berjalan di atas air✡
16 Kemudian ketika hari mulai malam, kami murid-murid-Nya turun ke

tepi danau. 17 Waktu itu hari sudah mulai gelap, dan Yesus tidak ikut
bersama kami. Sesuai dengan perintah-Nya,‡ kami naik ke dalam perahu
dan menyeberang ke arah kota Kapernaum. 18 Lalu angin mulai bertiup
dengan sangat kencang, danombak jugamenjadi besar. 19Pada saat itukami
sudah mendayung perahu kira-kira lima atau enam kilometer. Kemudian
kamimelihat Yesus sedang berjalan di atas airmendekati perahu, dan kami
menjadi takut. 20 Tetapi Dia berkata, “Jangan takut! Ini Aku.” 21 Waktu
Dia berkata begitu, dengan senang hati kami menolong Dia naik ke dalam
perahu. Dan saat itu juga perahu itu sudah tiba di tempat tujuan kami!

Orang banyakmencari Yesus
22Hari berikutnya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau

menjadi sadar bahwa hari sebelumnya hanya ada satu perahu saja di
situ, dan Yesus tidak ikut menyeberang bersama kami. 23 Kemudian ada
beberapaperahuyang laindatangdari kotaTiberias. Perahu-perahu itu tiba
danberlabuh tidak jauhdari tempat dimanaYesusmemberikan roti kepada
orang banyak itu sesudah Diamengucap syukur kepada Allah. 24 Jadi waktu
mereka melihat bahwa Yesus dan kami murid-murid-Nya tidak ada lagi di
situ, mereka naik ke perahu-perahu itu dan menyeberang ke Kapernaum
untukmencari Yesus.

Yesus adalah roti yangmemberi hidup
25Waktu mereka tiba di seberang danau, mereka mencari Yesus sampai

ketemu. Lalumereka bertanya, “Kapan guru tiba di sini?”
26 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku beritahukan ini memang benar:

Kalian mencari Aku bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang su-
dah Aku lakukan, tetapi karena kalian sudah makan roti sampai kenyang.
27 Makanan duniawi akan habis dan cepat menjadi busuk. Janganlah
bekerja untuk mendapat makanan seperti itu. Lebih baik kalian bekerja
untuk mendapat makanan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan
busuk— yaitu makanan yang memberi hidup yang selama-lamanya. Dan
makanan itu hanyaAku—AnakManusia, yang bisamemberikannya kepada
kalian, karena Allah Bapa sudahmemberikan hak itu kepada-Ku.”

28 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Lalu apa yang harus kami
lakukan?— supaya Allah senang kepada kami sehingga kami mendapatkan
makanan yangmemberi hidup yang selama-lamanya itu?”

29 Jawab Yesus, “Inilah yang Allah mau kalian lakukan: Percayalah
kepada-Ku, yang sudah diutus-Nya ke dalam dunia ini.”

30 Mereka bertanya lagi kepada-Nya, “Keajaiban apa yang akan kamu
lakukan? Tolong buktikan!— supaya dengan melihat, kami akan percaya
✡ 6:14 Ul. 18:15-19; Yoh. 1:21 ✡ 6:15 Mat. 14:22-27; Mrk. 6:45-52 ‡ 6:17 Sesuai dengan
perintah-Nya Kedua kata ini diambil dari Mrk. 6:45 supaya kelakuan murid-murid Yesus tidak
dianggap aneh atau tidak sopan.



Yohanes 6:31 422 Yohanes 6:51

kepadamu. 31 Nenek moyang kita sudah makan manna selama Musa
memimpin mereka di padang gurun. Hal itu sesuai dengan yang ter-
tulis dalam Firman TUHAN, ‘Dia sudah memberi mereka makan roti dari
surga.’ ”✡

32Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Apa yang Aku katakan inimemang
benar: BukanMusayangmemberikan roti dari surgakepadanenekmoyang
kita, tetapi Bapa-Ku yang memberikan roti itu. Dan sekarang Dia mau
memberikan roti surgawi yang sebenarnya kepada kalian. 33 Akulah roti
dari surga itu, karena Aku sudah turun dari surga untuk memberi hidup
yang sesungguhnya kepada orang-orang di dalam dunia ini.”

34 Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Tuan, berikanlah selalu roti itu
kepada kami.”

35Yesus menjawab, “Akulah roti yang memberi hidup. Setiap orang yang
datang kepada-Ku tidak akan lapar lagi, dan setiap orang yang percaya
kepada-Ku tidak akan haus lagi. 36 Tetapi Aku ulangi lagi: Kalian sudah
melihat Aku, tetapi kalian tetap tidak percaya kepada-Ku. 37 Semua orang
yang sudah dipercayakan Bapa-Ku kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan
Aku tidak akan menolak siapa saja yang datang kepada-Ku. 38Karena Aku
turun dari surga— bukan untuk melakukan kemauan-Ku sendiri, tetapi
melakukan kemauan Bapa yang mengutus Aku. 39 Inilah tujuan Bapa-Ku
mengutus Aku: Supaya setiap orang yang sudah diserahkan-Nya kepada-
Ku, tidak seorang pun binasa. Karena Dia mau supaya mereka semua
Aku hidupkan kembali pada hari terakhir ketika setiap orang dihakimi.§
40 Setiap orang yang memandang Anak-Nya— yaitu Aku,* dan percaya
kepada-Ku akanmenerimahidup yang selama-lamanya. Dan setiapmereka
akan Aku hidupkan kembali pada hari terakhir itu. Semua itu adalah
kemauan Bapa-Ku.”

41 Lalu para pemimpin Yahudi mulai bersungut-sungut tentang Yesus,
karena Dia berkata, “Akulah roti yang sudah turun dari surga.” 42Mereka
berkata, “Yesus ini hanya anak Yusuf. Dan kita mengenal ibu-bapaknya.
Bagaimana dia bisa berkata, ‘Aku sudah turun dari surga’?”

43 Kata Yesus kepada mereka, “Janganlah kalian bersungut-sungut.
44Karena siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya sendiri.
Kalau seseorang datang kepada-Ku, itu karena Bapa yang mengutus Aku
sudah bekerja dalam hatinya sehingga dia datang kepada-Ku. Dan setiap
orang yang datang kepada-Ku, pada hari terakhir akan Aku hidupkan
kembali. 45 Hal itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh para nabi, ‘Allah
akan mengajar mereka semua.’✡ Jadi setiap orang yang mendengar dan
menerima ajaran dari Bapa akan datang kepada-Ku. 46 Tidak ada seorang
pun yang pernah melihat Bapa, kecuali Aku yang datang dari Dia. Hanya
Aku saja yang sudah pernahmelihat Dia.

47 “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Setiap orang yang percaya
kepada-Ku sudah mempunyai hidup yang selama-lamanya. 48 Akulah roti
yang memberi hidup. 49 Nenek moyang kalian memang sudah makan
manna dari Allah di padang gurun. Tetapi sesudah itu, mereka tetap saja
mati sama seperti semua manusia. 50 Tetapi roti yang sesungguhnya yang
turun dari surga sekarang ada di sini. Setiap orang yang makan roti ini
tidak akan mati. 51 Akulah roti hidup yang sudah turun dari surga. Setiap
orang yang makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena roti
✡ 6:31 Mzm. 78:24 § 6:39 hari terakhir … Lihat Yoh. 6:40, 44, 54; 11:24 dan 12:48. * 6:40
memandang Anak-Nya Lihat Yoh. 3:14-15 dan catatan di ayat 14. ✡ 6:45 Yes. 54:13
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yang Ku-berikan itu adalah tubuh-Ku, yang diserahkan supaya orang-orang
di dalam dunia ini bisa menerima hidup yang sesungguhnya.”

52Kemudian para pemimpin itumulai bertengkar satu sama lain. Mereka
berkata, “Bagaimana dia bisa memberikan tubuhnya untuk kita makan?”

53 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Anak Manusia— yaitu
Aku, beritahukan ini memang benar: Kalian harus makan tubuh-Ku dan
minum darah-Ku. Kalau tidak, kalian tidak akan hidup untuk selama-
lamanya. 54 Siapa saja yang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku akan
hidup untuk selamanya, dan orang itu akan Aku hidupkan kembali pada
hari terakhir. 55 Karena tubuh-Ku adalah makanan yang sesungguhnya,
dan darah-Ku adalah minuman yang sesungguhnya. 56 Setiap orang yang
makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku menjadi satu dengan-Ku, dan Aku
jugamenjadi satu dengandia. 57Bapa-Kuadalah sumberhidup. Dialah yang
mengutus Aku, dan Aku hidup karena bersatu dengan Bapa. Begitu juga,
setiaporangyangmakan tubuh-Kudanminumdarah-Kuakanhidupkarena
dia sudahmenjadi satu dengan Aku. 58 Jadi, Aku adalah roti dari surga. Roti
yang Ku-berikan tidak seperti roti yang dimakan oleh nenekmoyang kalian
itu. Walaupunmerekamakan roti itu, mereka tetap sajamati seperti semua
manusia. Tetapi setiap orang yangmakan roti yangAku berikan akan hidup
untuk selama-lamanya.”

59Yesusmengatakan semuanya itu di Kapernaum, waktu Diamengajar di
rumah pertemuan orang Yahudi.†

Banyak pengikut Yesus yangmeninggalkan Dia
60Ketika orang banyak yang biasamengikuti Yesusmendengarkan ajaran

itu, mereka berkata, “Ajaran ini sulit sekali. Tidak ada orang yang bisa
mengerti.”

61Yesus tahu bahwamereka yang biasa mengikuti Dia sedang bersungut-
sungut karena ajaran-Nya itu, jadi Dia berkata kepada kami kedua be-
las murid-Nya, “Apakah kalian juga tidak senang dengan ajaran-Ku itu?
62 Kalau begitu, kalian pasti tidak senang kalau melihat Anak Manusia—
yaitu Aku, kembali lagi ke surga! 63 Karena apa yang tadi Aku ajarkan
kepada kalian berasal dari Roh Kudus. Ajaran-Ku itu mempunyai kuasa
Roh untuk memberi kehidupan. Segala usaha manusia tidak bisa memberi
hidup. Yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. 64 Tetapi
Aku tahu bahwa ada beberapa dari antara kalian yang tidak percaya
kepada-Ku.” (Karena Yesus sudah tahu dari permulaan siapa saja yang
tidakpercayakepada-Nya—bahkanDia tahuorangyangakanmengkhianati
Dia di kemudian hari.) 65 Lalu Dia berkata kepada kami, “Itulah sebabnya
Aku berkata kepada kalian, ‘Siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas
kemauannya sendiri. Karena Bapa-Ku yang harus bekerja dulu di dalam
hatinya, baru dia bisa datang kepada-Ku.’ ”

66 Sesudah itu, banyak orang yang sudah mengikuti Yesus tidak mau
mengikuti Dia lagi, danmereka pergi meninggalkan Dia.

67 Lalu Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian juga mau mening-
galkan Aku?”
† 6:59 rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umum orang Yahudi setempat,
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.
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68Lalu Petrus menjawab, “Tuhan, kami tidak bisa meninggalkan Engkau,
karena ajaran-ajaran-Mu berkuasa sehingga kami bisa memperoleh hidup
yang selama-lamanya. 69 Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Utusan
yang kudus dari Allah.”

70 Lalu Yesus menjawab kami, “Walaupun Aku sendiri yang sudah
memilih kalian yangduabelas orang inimenjadimurid-Ku, tetapi salah satu
dari antara kalian adalah hamba iblis.” 71 Yang Yesus maksudkan adalah
Yudas— anak Simon, dari desa Kariot. Yudas termasuk salah satu dari kami
kedua belas murid itu, tetapi dialah yang kemudianmengkhianati Yesus.

7
Yesus dan saudara-saudara-Nya

1 Sesudah itu Yesus berjalan keliling provinsi Galilea. Dia tidak mau ke
provinsi Yudea karena para pemimpin Yahudi di sanamaumembunuhDia.
2Padawaktu itu, hampir tibawaktunyabagiorang-orangYahudimerayakan
Pesta Pondok Cabang-cabang Berdaun— yang berlangsung selama tujuh
hari.✡ 3Lalu saudara-saudaraYesusberkata kepada-Nya, “PergilahkeYudea
supaya orang banyak yang selalu mengikutimu bisa melihat keajaiban-
keajaiban yang kamu lakukan. 4 Karena kalau seseorang mau menjadi
terkenal, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan. Jadi
kalau kamumampumelakukan keajaiban-keajaiban, tunjukkanlah dirimu
kepada semua orang.” 5 Saudara-saudara Yesus berkata begitu karena
mereka juga tidak percaya bahwa Dia adalah Kristus.

6 Jawab Yesus kepada mereka, “Sekarang belum waktunya Aku pergi ke
Yerusalem. Tetapi bagi kalian, kapan saja kalian bisa pergi. 7 Karena
manusia duniawi tidak bisa membenci kalian. Tetapi mereka membenci
Aku, karena Aku selalu berterus terang memberitahukan kepada mereka
bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah jahat. 8 Biarlah
kalian saja yang pergi ke perayaan itu. Aku tidak pergi sekarang, karena
belum tiba waktu-Ku untuk pergi ke sana.” 9 Sesudah berkata begitu, Yesus
tetap tinggal di Galilea.

10 Tetapi sesudah saudara-saudara-Nya pergi ke perayaan itu, secara
diam-diam Yesus pun pergi, supaya tidak diketahui oleh orang banyak.
11 Pada perayaan itu, para pemimpin Yahudi mencari Dia dan bertanya-
tanya terus, “Dimana orang itu?”

12Di antara orang banyak yang ada di pesta itu, mulai terdengar banyak
bisikan tentang Yesus. Karena ada yang berkata, “Dia orang baik.” Tetapi
ada juga yang berkata, “Bukan, dia penyesat yang menyesatkan banyak
orang!” 13Tetapi seorangpun tidakadayangberani berbicara secara terang-
terangan tentang Dia, karenamereka takut kepada para pemimpin Yahudi.

Yesusmengajar di Yerusalem
14 Pada hari keempat dari ketujuh hari pesta tersebut, Yesus masuk ke

dalam salah satu teras Rumah Allah, lalu mengajar orang banyak yang ada
di situ. 15 Para pemimpin Yahudi menjadi heran dan berkata, “Bagaimana
orang ini bisa tahu banyak hal?— padahal dia bukan orang yang berpen-
didikan seperti kita!”

16Lalu Yesus menjawab mereka, “Apa yang Aku ajarkan ini tidak berasal
dari diri-Ku sendiri, melainkan ajaran-Ku berasal dari Bapa yangmengutus
Aku kepada manusia di dunia ini. 17 Setiap orang yang mau melakukan
✡ 7:2 Im. 23:33-43; Bil. 29:12-39; Ul. 16: 13-15
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kehendak Allah akan tahu kalau ajaran-Ku benar-benar berasal dari Allah,
atau hanya berasal dari pikiran-Ku sendiri. 18 Kalau ajaran seseorang
berasal dari pikirannya sendiri, berarti dia mencari hormat untuk dirinya
sendiri. Tetapi ajaran-Ku mendatangkan hormat bagi Bapa yang mengutus
Aku. Itulah tandanya bahwa Aku tidak menipu, dan kalian boleh percaya
apa yang Aku ajarkan. 19 Percuma saja Musa memberikan Hukum Taurat
kepada kalian! Karena seorang pun dari kalian tidak ada yang mengikuti
Hukum Taurat itu! Lalu kenapa kalian melanggar Hukum Taurat dengan
berusahamembunuh-Ku?”

20Lalu orangbanyak itumenjawab, “Engkau sudah gila karena kerasukan
setan! Tidak ada orang yang berusahamembunuhmu!”

21 Dan Yesus menjawab mereka, “Aku sudah melakukan satu keajaiban
pada Hari Sabat dan kalian menjadi heran. 22Tentang pekerjaan pada Hari
Sabat, kalian harus ingat bahwa kalian juga melakukan sunat kepada anak
laki-lakipadaHari Sabat, apabilaanak itu lahirpadaHari Sabat sebelumnya.
Hal itu sesuai dengan Hukum Musa, akan tetapi sebenarnya adat sunat itu
tidak berasal dari ajaran Musa tetapi dari nenek moyang kita. 23 Jadi untuk
menaati Hukum Musa, kalian menyunat alat kelamin anak laki-laki pada
Hari Sabat. Kalau begitu, kalian jangan marah kalau Aku menyembuhkan
seluruh tubuh orang sakit pada Hari Sabat! 24 Jangan kamu menuduh
Aku atau orang lain tanpa berpikir baik-baik, tetapi pertimbangkanlah
perbuatan orang dengan benar dan adil.”

Pertanyaan orang Yahudi kalau Yesus adalah Kristus
25Kemudian ada beberapa orang Yerusalem yang berkata, “Bukankah dia

ini yang sedang dicari-cari untuk dibunuh? 26 Tetapi lihat! Sekarang dia
mengajar dengan bebas di depan umum, dan mereka tidak berbuat apa-
apa kepada dia! Apakah mungkin para pemimpin kita sekarang sudah
berubah pikiran danmenyadari bahwa dia adalah Kristus?” 27Tetapi orang
lain juga berkata, “Kemungkinan orang Nazaret ini bukan Kristus, karena
kalau Kristus datang, seorang pun tidak akan ada yang tahu darimana asal-
Nya. Karena waktu Dia diutus dari surga, tidakmungkin kita menyebut Dia
‘orang Nazaret.’ ”

28 Karena itu, waktu Yesus masih mengajar di dalam salah satu teras
Rumah Allah, Dia berkata kepada orang banyak itu dengan suara keras,
“Memang kalian mengenal Aku dan kalian tahu tempat asal-Ku. Tetapi Aku
datang bukan karena kemauan-Ku sendiri. Aku diutus oleh Bapa-Ku— yaitu
Dia yang selalu dapat dipercaya. Kalian belum mengenal Dia. 29 Tetapi
Aku mengenal Dia, karena Aku datang dari Dia. Dia jugalah yang sudah
mengutus Aku.”

30Pada waktu Yesus berkata seperti itu, para pemimpin Yahudi berusaha
untuk menangkap Dia. Tetapi satu pun dari antara mereka tidak ada yang
sampai berbuat apa-apa kepada-Nya, karena belum tiba waktunya untuk
menangkapDia. 31Tetapidari antaraorangbanyak itu, banyakyangpercaya
kepada-Nya. Mereka berkata, “Waktu Kristus datang, keajaiban yang Dia
buat pasti tidak akan lebih banyak dari yang Yesus buat sekarang ini!”

Para pemimpin Yahudi berusahamenangkap Yesus
32 Lalu orang-orang Farisi mendengar apa yang dibicarakan oleh orang

banyak itu tentang Yesus. Jadi mereka bersama para imam kepala menyu-
ruh tentara penjaga Rumah Allah untuk menangkap Dia. 33 Lalu Yesus
berkata kepada orang banyak itu, “Hanya sebentar lagi Aku bersamakalian.
Aku akan kembali kepada Bapa yang sudah mengutus Aku. 34Kalian akan
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mencari Aku, tetapi kalian tidak akan bisa menemukan Aku, karena kalian
tidak akan bisa datang ke tempat di mana Aku berada.”

35 Lalu para pemimpin Yahudi itu berkata satu sama lain, “Dia ini mau
pergi ke mana sehingga kita tidak bisa menemukan dia? Apakah dia mau
pergi ke negara-negara di mana orang Yahudi sudah tersebar? Apakah
mungkin diamaumengajarmereka yang berbahasa Yunani di sana? 36Apa
maksud perkataannya ini?— ‘Kalian akan mencari aku, tetapi kalian tidak
akan bisa menemukan aku.’ Dan kenapa dia berkata?— ‘Kalian tidak akan
bisa datang ke tempat di mana aku berada.’ ”

Air yangmemberi kehidupan
37Waktu tiba puncak perayaan Pesta tersebut— yaitu hari ketujuh, Yesus

berdiri dan berkata dengan suara keras kepada orang banyak yang ada
di dalam teras Rumah Allah itu, “Siapa saja yang haus di antara kalian,
datanglah kepada-Ku untuk minum! 38 Seperti tertulis dalam Firman Allah,
orang yang percaya kepada-Ku, ‘dari dalam hatinya akan mengalir aliran-
aliran air yang memberi hidup.’ ”✡ 39Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang
akan diterima di dalam hati setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tetapi
pada waktu Dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang
percaya, karena Yesus belum mengalami kematian dan belum diangkat ke
tempat kemuliaan-Nya di surga.

Orang banyak berdebat tentang Yesus
40 Sebagian dari orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan

Yesus itu berkata, “Dia ini benar-benar nabi yang kita nanti-nantikan, yang
sudah dijanjikan untukmenggantikanMusa.”*

41Dan yang lain lagi berkata, “Dia adalah Kristus.”
Yang lain lagimengatakan, “Bukan! Kristus tidakakandatangdariGalilea,

42 karena dalam Firman TUHAN sudah tertulis bahwa Kristus akan berasal
dari keturunan Daud— dari kampung Betlehem, di mana dulu Daud pernah
tinggal.” 43Demikianlahorangbanyak itubertengkar satu sama lain tentang
Yesus. 44Beberapa orang dari antara orang banyak itumaumenangkapDia,
tetapi seorang pun tidak berani menyentuhnya.

Para pemimpin Yahudi tidakmau percaya
45Lalu tentara-tentara penjaga itu kembali kepada para imam kepala dan

orang-orang Farisi yang sudahmenyuruhmereka untukmenangkap Yesus.
Kemudianmereka ditanya, “Kenapa kalian tidakmembawa dia?”

46 Lalu mereka menjawab, “Belum pernah ada orang yang mengajar
seperti dia!”

47 Lalu orang-orang Farisi itu menjawab, “Wah! Ternyata kalian juga
sudah disesatkan olehnya! 48 Belum ada dari antara kami para pemimpin
dan orang Farisi yang percaya kepada dia— bukan?! 49Tetapi orang banyak
yang mengikuti dia itu, tidak tahu apa-apa tentang Hukum Taurat. Biarlah
Allahmenghukummereka!”

50Tetapi di situ juga ada Nikodemus— yaitu salah satu dari antaramereka
yang sebelumnya sudah menemui Yesus. Lalu dia berkata kepada mereka,
51 “Jangan kita melanggar Hukum Taurat! Kita harus mendengar langsung
dari orang itu, dan memeriksanya kalau dia betul berbuat salah sebelum
kita berkata bahwa dia sudahmenyesatkan orang.”
✡ 7:38 Yes. 58:11 * 7:40 dijanjikanuntukmenggantikanMusaMusa sudahbernubuatbahwaAllah
akanmengangkat seorang nabi dari antara orang Yahudi, sebagaimana Allah sudahmengangkat dia
sendiri, dan semua orang harus mendengar nabi itu. Lihat Ul. 18:15-19.
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52 Lalu jawab mereka kepadanya, “Kenapa kamu membela dia?! Kamu
bukan orang Galilea! Cari sendiri dalamKitab Suci. Kamu akan lihat bahwa
tidak ada tertulis bahwa seorang nabi akan berasal dari Galilea.”

Perempuan yang berzina
[† 53 Sesudah itu, mereka semua pulang ke rumahmasing-masing. ]

8
[ 1 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada hari berikutnya— pagi-pagi

benar, Dia kembali ke salah satu teras Rumah Allah, dan banyak orang
datang kepada-Nya. Lalu Dia duduk danmengajar mereka.

3 Kemudian para ahli Taurat dan beberapa anggota kelompok Farisi
datang membawa seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu ter-
tangkap basah berbuat zina. Mereka memaksa dia berdiri di depan orang
banyak itu. 4 Lalu mereka berkata kepada Yesus, “Guru, perempuan ini
tertangkapbasah sedangberbuat zina. 5DanmenurutHukumTaurat, orang
seperti ini harus dilempari dengan batu sampaimati. Tetapimenurut kamu
bagaimana?”

6Mereka bertanya kepada Yesus seperti itu karenamereka sudah sepakat
kalau jawabanYesus tidak sesuai denganHukumTaurat,merekaberencana
untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus hanya tunduk saja dan menulis
dengan jari-Nyadi tanah. 7Ketikaparapemimpinmasih terusmendesakDia
untuk memberi jawaban, Dia mengangkat kepala-Nya dan berkata kepada
mereka, “Siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak pernah berbuat
dosa, biarlah dia yang lebih dulu melempari perempuan ini dengan batu.”
8Kemudian Dia tunduk lagi danmenulis di tanah.

9 Ketika mereka mendengar jawaban Yesus itu, mereka pergi satu per-
satu— mulai dari yang lebih tua, sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri di
situ bersama perempuan itu. Dan perempuan itu masih berdiri di tempat-
nya. 10 Lalu Yesus mengangkat kepala-Nya dan bertanya kepada dia, “Di
manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang mau menghukum
kamu?”

11Lalu perempuan itumenjawab, “Tidak ada, Bapa.”
Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku juga tidakmenghukummu. Pergilah,

danmulai sekarang jangan berbuat dosa lagi.” ]
Yesuslah terang dunia

12 Sesudah itu, Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu. Dia
berkata, “Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut Aku tidak
akan hidup dalam kegelapan. Karena terang-Ku akan meneranginya dan
membawanya kepada hidup yang selama-lamanya.”

13 Lalu orang-orang Farisi berkata kepada-Nya, “Tetapi hanya kamu
sendiri yang menjadi saksi atas pengakuanmu itu! Jadi kami tidak bisa
percaya apa yang kamu katakan itu!”

14 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Walaupun hanya Aku sendiri yang
menjadi saksi tentang pengakuan-Ku itu, tetapi apa yangAku sampaikan itu
masih tetap benar. Karena Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana
Aku akan pergi. Tetapi kalian tidak tahu apa-apa tentang Aku. 15 Kalian
menyalahkan Aku sesuai dengan kebiasaan manusia duniawi, tetapi Aku
datang ke dunia ini bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia.
16Kalau Aku mengadili orang, Aku akan mengadilinya dengan adil, karena
† 7:52 Kurung dengan bentuk [ … ] Menunjukkan bahwa bagian ini— sampai 8:11, tidak terdapat
dalam salinan yang paling kuno.
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Aku tidak mengadili sendirian, tetapi bersama-sama dengan Bapa-Ku yang
sudah mengutus Aku. 17 Di dalam Kitab Taurat, Musa sudah menyuruh
kalian bahwa ketika mengadili orang, paling sedikit harus ada dua orang
saksi mata yang mengatakan hal yang sama sebelum membenarkan atau
mempersalahkan orang itu. 18Yangmemberi kesaksian tentang diri-Ku ada
dua: Akubersaksi tentangdiri-Kusendiri, danBapayangmengutusAku juga
bersaksi tentang Aku.”

19Lalumereka bertanya kepada-Nya, “Dimana bapamu itu?”
Dan Yesus menjawab, “Kalian tidak mengenal Aku dan juga Bapa-Ku.

Kalau kalian benar-benar mengenal Aku, pasti kalian juga sudahmengenal
Bapa-Ku.” 20 Yesus mengatakan semua itu ketika Dia mengajar di teras
Rumah Allah dimana terdapat beberapa kotak untukmenaruh sumbangan
uang. Walaupun Dia mengajar di depan umum di tempat itu, tidak ada
orang yang berusaha untuk menangkap Dia, karena belum tiba waktunya
Dia ditangkap.

Para pemimpin Yahudi tidakmengerti ajaran Yesus
21 Yesus berkata lagi kepada orang banyak itu, “Aku akan pergi mening-

galkan kalian. Lalu kalian akan mencari Aku, dan kalian akan mati tanpa
pengampunanatasdosa-dosakalian. Kalian tidakbisadatangke tempatAku
pergi.”

22 Lalu para pemimpin Yahudi itu bertanya satu sama lain, “Apakah dia
mau bunuh diri? Mungkin itu sebabnya dia berkata, ‘Kalian tidak bisa
datang ke tempat Aku pergi.’ ”

23 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Kalian berasal dari bawah sini,
sedangkan Aku berasal dari atas sana. Kalian berasal dari dunia ini, tetapi
Aku bukan dari dunia ini. 24 Itu sebabnyaAku berkata kepada kalian bahwa
kalian akan mati tanpa pengampunan atas dosa-dosa kalian. Ya, seperti
itulah yang akan terjadi kepada kalian kalau kalian tidak percaya bahwa
Akulah Dia yang kalian nanti-nantikan.”*

25Lalu mereka bertanya lagi, “Tidakmungkin! Kamu pikir kamu siapa?—
sampai kamu berkata seperti itu!”
Lalu Yesus menjawab, “Sejak pertama kali Aku mengajar kalian, Aku

sudah menjelaskan tentang diri-Ku! 26 Sebenarnya masih ada banyak hal
yang bisa Ku-sampaikan untuk menyatakan dosa-dosa kalian. Tetapi Aku
hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang Aku dengar dari Bapa yang
mengutus Aku. Dia menyampaikan yang benar saja, dan itu jugalah yang
Aku sampaikan kepada kalian di dunia ini.”

27Tetapimereka tidakmengerti bahwaYesus berbicara tentang Bapa-Nya
yang ada di surga— bukan yang di dunia ini. 28 Karena itu, Yesus berkata
kepadamereka, “Padawaktu kalianmenaikkandanmenggantungkanAnak
Manusia— yaituAku, saat itulahkalian akan tahu: SungguhAkulahDia yang
kalian nanti-nantikan itu. Dan kalian akanmenyadari bahwa tidak ada satu
pun yang Ku-lakukan atau yang Ku-ajarkan dari pikiran-Ku sendiri, tetapi
itu semua sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Bapa-Ku. 29 Bapa
yang mengutus Aku selalu bersama-Ku. Dia tidak pernah meninggalkan
Aku, karena Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.”
* 8:24 Akulah Dia yang … Secara harfiah, “Aku adalah (Dia).” Kedua kata itu dalam bahasa Yunani
mirip salah satu nama untuk Allah dalam bahasa Ibrani/Aram— yaitu “Yahweh.” (Kel. 3:14; Yes. 41:4;
dan 43:10.) Kemungkinan besar Yesus sengaja memakai ungkapan tersebut dengan dua arti— yaitu
‘Aku adalah Allah’, dan ‘Aku adalah Kristus— yaitu Mesias yang dijanjikan itu’. Hal seperti ini terjadi
enam kali dalam buku ini— yaitu dalam 8:24, 28, 58; 13:19; dan 18:5, 8.
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30Padawaktumerekamendengar Yesus berbicara seperti itu, banyak orang
menjadi percaya kepada-Nya.

Bagaimana caranya bebas dari dosa
31 Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada-

Nya, “Kalau kalian tetap mengikuti ajaran-Ku, berarti kalian benar-benar
pengikut-Ku. 32Kalianakanmenerimaajaran-ajaranyangbenar, danajaran
yang benar itulah yang akanmembebaskan kalian.”

33Lalu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami adalah keturunan Abraham!
Kami tidak pernah menjadi budak bangsa lain. Bagaimana kamu bisa
berkata bahwa kami akan dibebaskan?”

34LaluYesusmenjawab, “ApayangAkukatakan inimemangbenar: Setiap
orang yang berbuat dosa sudah menjadi budak dari dosa yang diperbuat-
nya. 35-37 Pikirkan contoh ini: Seorang budak yang dibeli tidak termasuk
sebagai anggota keluarga tuannya. Kedudukannya tidak sama dengan
anak— yang adalah anggota keluarga itu untuk selamanya. Kalian berpikir,
‘Kami adalah keturunan Abraham, berarti kami termasuk keluarga Allah.’
Tetapi sebenarnya kalian adalah budak dosa. Karena itu, kalau Anak dari
Tuan Rumah membebaskan kalian, maka kalian benar-benar bebas dari
perbudakan. Memang Aku tahu kalian adalah keturunan Abraham. Tetapi
meskipun begitu, kalian berusaha untuk membunuh-Ku, karena kalian
tidak mau menerima ajaran-Ku. 38 Yang Aku ajarkan adalah hal-hal yang
sudah dinyatakan Bapa kepada-Ku. Tetapi kalian hanya melakukan apa
yang kalian pelajari dari bapak kalian.”

39Kemudianmerekamenjawab, “Kami adalah keturunan Abraham.”
Lalu Yesus menjawab, “Kalau kalian benar-benar keturunan Abraham,

pastilah kalian mengikuti contoh Abraham. 40 Ajaran benar yang Aku
dengar dari Allah, Aku sampaikan kepada kalian, tetapi kalian berusaha
membunuh-Ku! Abraham tidak pernahmelakukan seperti itu! 41 Jadi sudah
jelas bahwa kalian bukan keturunan Abraham, karena kalian mengikuti
contoh bapak lain.”
Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Kami ini bukanlah anak-anak

haram! Sebenarnya Allah yang satu-satunya yang menjadi Bapak kami
semua.”

42 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Kalau benar Allah itu Bapa
kalian, pasti kalian akan mengasihi Aku, karena Aku datang dari Dia. Aku
datang bukan karena kemauan-Ku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus
Aku ke dalam dunia ini. 43Dan inilah sebabnya kalian tidak bisa mengerti
kata-kata-Ku: Karena kalianmenolakmenerima ajaran-Ku. 44Bapak kalian
adalah iblis! Itulah sebabnya kalian senang melakukan kemauannya. Dari
permulaan, iblis adalah pembunuh, dan dia selalu melawan ajaran benar.
Karena ajaran benar tidak bisa tinggal di dalam dirinya. Dia suka menipu
karena memang itulah sifat aslinya. Dia adalah penipu dan bapak dari
semua penipu.

45 “Sedangkan ajaran-Ku adalah benar. Jadi itulah sebabnya kalian tidak
mungkin percaya kepada-Ku! 46Kalian sama sekali tidak pernah membuk-
tikan bahwa Aku berbuat dosa. Jadi kalau Akumengajar ajaran yang benar,
kenapa kalian tidak percaya kepada-Ku? 47 Setiap orang yang berasal dari
Allah, dia pasti akanmendengarkan ajarandari Allah. Ternyata kalian tidak
mau mendengarkan ajaran-Nya! Karena itu, sudah terbukti bahwa kalian
bukan berasal dari Allah.”

Yesus berbicara tentang diri-Nya dan Abraham
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48Lalu para pemimpin Yahudi itu langsung menghina Dia, “Kamu adalah
orang Samaria yang sudah gila dan kerasukan setan!”

49Dan Yesusmenjawab, “Aku tidak kerasukan. Aku bekerja untukmemu-
liakan Bapa-Ku, tetapi kalian menghina Aku. 50 Aku tidak mencari pujian
untuk diri-Ku sendiri. Tetapi ada Satu yang mau supaya Aku dihormati.
Dialah juga yang sedang membela Aku. 51 Apa yang Aku katakan ini
memang benar: Semua orang yang mengikut ajaran-Ku tidak akan mati
untuk selama-lamanya.”

52 Lalu orang Yahudi itu berkata lagi kepada-Nya, “Sekarang sudah jelas
bahwa kamu ini gila dan kerasukan setan! Abraham sudah mati, dan nabi-
nabi juga sudah mati. Tetapi kamu berkata, ‘Semua orang yang mengikut
ajaranku tidak akan mati untuk selama-lamanya.’ 53 Kamu keterlaluan
sekali! Ternyata kamu pikir dirimu lebih hebat dari Abraham! Dia sudah
mati, dan semua nabi juga sudah mati. Lalu sekarang kamu pikir dirimu
lebih hebat dari mereka semua!”

54 Lalu Yesus menjawab, “Kalau Aku bekerja mencari hormat untuk diri-
Ku sendiri, kalian tidak usah percaya kepada-Ku. Tetapi Yangmenghormati-
Ku adalah Bapa-Ku— yaitu Dia yang kalian sebut sebagai Allah kalian.
55 Tetapi kalian belum mengenali Dia. Aku yang mengenali Dia. Kalau
Aku berkata bahwa Aku tidak mengenali Dia, berarti Aku sudah menjadi
penipu— sama seperti kalian. Tetapi Aku mengenali Dia, dan Aku selalu
menaati perintah-Nya. 56 Nenek moyang kalian Abraham senang sekali
ketika dia mendengar tentang rencana pelayanan-Ku di dunia ini. Ketika
dia menyaksikannya dari awal, dia gembira sekali.”

57Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Apa?! Umurmu belum sampai lima
puluh tahun, dan kamu berkata bahwa kamu sudahmelihat Abraham!”

58 Kemudian Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang be-
nar: Sebelum Abraham dilahirkan, Aku sudah ada.”† 59 Ketika mereka
mendengar Yesus berkata seperti itu, mereka mengambil batu-batu untuk
melempari Dia supaya mati. Tetapi tiba-tiba Yesus membuat mereka tidak
bisa melihat diri-Nya, lalu pergi meninggalkan Rumah Allah.

9
Yesusmembuat seorang yang buta sejak lahir bisamelihat

1 Pada waktu kami murid-murid berjalan bersama Yesus, kami semua
melihat seseorang yang buta sejak lahir. 2 Lalu kami bertanya, “Guru, kira-
kira siapa yang berbuat dosa sampai dia dilahirkan buta? Apakah karena
dosanya sendiri waktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya, atau
karena dosa ibu atau bapaknya?”

3 Lalu Yesus menjawab, “Dia dilahirkan buta bukan karena dosanya,
dan juga bukan karena dosa ibu atau bapaknya. Tetapi hal itu terjadi
supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang.
4-5 Selama Aku masih berada di dunia ini, Aku adalah terang dunia. Jadi
sekarang selama hari masih siang, kita harus melakukan berbagai tugas
yang diberikan oleh Bapa yang sudahmengutus Aku. Karenamalam segera
akan tiba dan siapa pun tidak ada yang bisa melakukan apa-apa lagi.”

6 Sesudah Yesus berkata begitu, Dia membuang ludah ke tanah dan men-
gaduk ludah-Nya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur, kemudian Dia
oleskan pada kelopak mata orang buta itu. 7 Lalu Dia berkata, “Pergilah ke
kolam Siloam dan cucilah matamu di sana.” (Dalam bahasa Ibrani, ‘Siloam’
† 8:58 Aku sudah ada Dalam bahasa Yunani ungkapan ini merupakan nama Allah, “Yahweh.” Lihat
catatan di 8:24.
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berarti ‘Diutus’.) Lalu orang itu pergi mencuci matanya ke kolam itu. Ketika
dia kembali, dia sudah bisa melihat.

8 Sesudah dia kembali, para tetangganya dan orang-orang yang pernah
melihat dia mengemis sebelumnya berkata satu sama lain, “Bukankah dia
ini orang buta yang biasa dudukminta-minta uang?!”

9Ada yang menjawab, “Benar, memang inilah dia.” Tetapi ada juga yang
berkata, “Bukan! Dia hanyamirip dengan orang buta itu.”
Lalu dia pun berkata, “Benar. Sayalah si buta yang dulu itu!”
10 Karena itu mereka bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya kamu

bisa melihat?”
11Dia menjawab, “Orang yang bernama Yesus itu mencampur ludahnya

dengan tanah sampai menjadi lumpur, lalu dia oleskan pada kelopak mata
saya. Lalu dia menyuruh saya pergi mencuci mata saya di kolam Siloam.
Kemudian saya pergi. Sesudah sayamencuci mata saya, saya bisa melihat.”

12Lalumereka bertanya lagi kepadanya, “Dimana orang itu?”
Dan dia menjawab, “Saya tidak tahu.”
Kelompok Farisi memeriksa apakah benar mantan orang buta itu buta

sejak lahir
13Lalu orang-orang itumembawamantan orang buta itu kepada anggota-

anggota kelompok Farisi, 14 karena hari ketika Yesus membuat lumpur
dan membuat si buta itu bisa melihat adalah Hari Sabat. 15 Jadi orang-
orang Farisi itu juga bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya kamu bisa
melihat?”
Lalu orang itumenjawab, “Yesusmengoleskan lumpurpadakelopakmata

saya, lalu saya pergi mencuci mata saya, dan sekarang saya bisa melihat.”
16 Kemudian beberapa orang Farisi itu berkata, “Tidak mungkin Yesus

diutus Allah, karena dia tidak taat kepada aturan Hukum Taurat tentang
Hari Sabat.”
Tetapi beberapa anggota lain berkata, “Orang berdosa tidakmungkin bisa

melakukan keajaiban seperti ini!” Maka terjadilah beda pendapat yang
hebat di antaramereka.

17 Lalu mereka bertanya lagi kepada orang itu, “Kamulah si buta yang
sudah dibuatnya bisa melihat. Jadi bagaimana pendapatmu tentang orang
itu?”
Mantan orang buta itu menjawab, “Dia adalah nabi.”
18Tetapimereka tetap tidakpercayabahwadiamemangbuta sebelumnya

dan sekarang sudah bisa melihat. Oleh karena itu, mereka memanggil ibu
danbapaknya. 19Lalumereka bertanya kepada kedua orang tuanya, “Orang
ini anakmu— bukan! Apakah dia benar-benar buta sejak lahir? Kalau
begitu, bagaimana caranya sehingga dia bisa melihat?”

20 Orang tua itu menjawab, “Benar dia ini anak kami. Dia benar-benar
buta sejak lahir. 21 Tetapi kami tidak tahu bagaimana caranya sehingga dia
bisa melihat, dan kami tidak mengenal orang yang membuat matanya bisa
melihat. Silakan Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan
dia sendiri bisa menjawabnya.” 22 Ibu dan bapaknya berkata begitu kepada
orang-orang Farisi itu karena mereka takut kena hukuman— yaitu mereka
bisa dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan orang Yahudi.
Karena sebelumnya, para pemimpin orangYahudi sudahbersepakat bahwa
siapa yang mengaku Yesus adalah Kristus dilarang masuk ke dalam setiap
rumahpertemuan.* 23Olehkarena itulahorang tuanya ituberkata, “Silakan
* 9:22 rumah pertemuan orang Yahudi Lihat catatan di Yoh. 6:59. Seorang yang dilarang masuk ke
dalam rumah pertemuan juga dijauhkan oleh semua orang.



Yohanes 9:24 432 Yohanes 9:41

Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan dia sendiri bisa
menjawabnya.”

24 Jadi, untuk kedua kalinya orang-orang Farisi itumemanggil orang yang
tadinya buta itu dan berkata kepadanya, “Bersumpahlah di hadapan Allah
bahwakamuakanmengatakan yang benar kepada kami! Karena kami tahu
Yesus itu orang berdosa.”

25Laludiamenjawab, “Diaorangberdosa atau tidak, saya tidak tahu. Yang
saya tahu ini saja: Dulu saya buta, tetapi sekarang saya sudah bisamelihat!”

26 Lalu mereka bertanya, “Apa yang dia perbuat terhadap kamu?
Bagaimana dia membuat matamu bisa melihat?”

27Dandiamenjawab, “Baru saja saya jelaskankepada kalian, tetapi kalian
tidak memperhatikannya. Kenapa kalian mau mendengarkannya lagi?!
Jangan-jangan kalian jugamaumenjadi pengikutnya!”

28 Lalu mereka menghina dia dengan berkata, “Kamulah pengikut orang
berdosa itu— bukan kami! Kami adalah pengikutMusa. 29Kami tahu bahwa
Allah sudahberbicara kepadaMusa. Tetapi kami tidak tahuapa-apa tentang
orang itu!”

30 Lalu orang yang tadinya buta itu berkata kepada mereka, “Wah, ini
aneh sekali! Kalian berkata bahwa kalian tidak tahu apa-apa tentang Yesus,
padahal dia sudah membuat mata saya bisa melihat. 31 Karena kita tahu
bahwaAllah tidakmungkinmendengar permohonan orang berdosa. Tetapi
Dia mendengar setiap orang yang menghormati-Nya dan yang melakukan
kehendak-Nya. 32Dari sejak dunia ada sampai sekarang, belum pernah kita
dengar tentang orang yang sanggup membuat mata orang yang buta sejak
lahir bisa melihat. 33Kalau orang itu tidak diutus oleh Allah, tidakmungkin
dia melakukan keajaiban seperti ini!”

34 Lalu mereka berkata kepadanya, “Saat kamu dilahirkan kamu sudah
penuh dengan dosa. Karena itulah kamu buta! Dan sekarang kamu
menganggap dirimu pantas untukmengajar kami— begitu?!” Dan sejak saat
itu, dia dilarangmasuk ke dalam rumah pertemuanmana pun.

Jangan sampaimata hati kitamenjadi buta
35 Pada waktu Yesus mendengar bahwa mantan orang buta itu dilarang

masukkedalamrumahpertemuanmanapun, Yesusmencari dia, danketika
bertemu Yesus bertanya, “Apakah kamu percaya kepada AnakManusia?”

36Laluorang itumenjawab, “Bapa, siapakahDia? Katakanlahkepada saya
supaya saya percaya kepada-Nya!”

37 Lalu Yesus berkata, “Kamu sudah melihat Dia. Sebenarnya Anak
Manusia itu adalah Aku— yang sudah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini
dan sekarang sedang berbicara dengan kamu.”

38 Orang itu menjawab, “Saya percaya, Tuhan!” Lalu dia sujud
menyembah-Nya.

39 Lalu Yesus berkata, “Aku datang ke dunia ini untuk membuat pemisa-
han di antara manusia: Orang yang buta akan melihat, dan orang yang
menganggap dirinya bisa melihat akanmenjadi buta.”

40 Ada beberapa anggota dari kelompok Farisi di situ yang mendengar
perkataan Yesus itu. Mereka berkata kepada-Nya, “Jadi maksudmu, kami
ini buta— begitu?!”

41 JawabYesus, “Kalau kalianmasing-masingmengakukamubuta, berarti
saat ini kamu tidak melakukan dosa. Tetapi karena kamu masih tetap
berkata bahwa kamu bisa melihat, itu berarti kamu terus memelihara
dosamu.”
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10
Gembala dan domba-domba-Nya

1 Lalu Yesus berkata kepada mereka semua yang ada di situ, “Apa yang
Aku katakan ini memang benar: Setiap orang yang mau masuk ke dalam
kandang domba harus melewati pintu. Kalau malam hari dia masuk
dengan memanjat pagar, tentulah dia orang yang mau mencuri dan mer-
ampok domba-domba itu. 2 Sedangkan gembala domba itu pasti masuk
melalui pintu. 3 Lalu penjaga kandang akan membuka pintu baginya.
Dan ketika gembala itu memanggil nama setiap dombanya, domba-domba
itu pun akan mengenal suaranya, dan mengikutinya ketika dia menuntun
domba-dombanya keluar. 4 Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba
itu, dia selalu berjalan di depan. Domba-dombanya selalu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. 5 Tetapi domba-domba itu tidak akan
mengikuti orang lain— bahkan akan lari dari orang itu karena domba-
domba itu tidakmengenal suaranya.”

6 Sesudah Yesus menceritakan kiasan itu, kami semua yang
mendengarkan-Nya tidakmengerti apamaksudnya.

Yesus gembala yang setia
7 Jadi, Yesus berkata lagi, “Apa yang Aku katakan ini memang benar:

Akulahpintumasukkekandangdomba. 8Setiaporangyangdatang sebelum
Aku danmengaku sebagai gembala, mereka adalah pencuri dan perampok.
Tetapi domba-domba itu tidakmengikuti mereka. 9Ya, Akulah pintu. Setiap
orang yang masuk melalui Aku, akan selamat. Dan Aku akan menjaga
mereka supayabisa keluarmasukkandangdenganamandanmendapatkan
makanan. 10Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan
membinasakan. Tetapi Aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi
hidup— yaitu hidup yang penuh berkat.

11 “Akulah gembala yang setia. Seorang gembala yang setia akan meny-
erahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. 12 Tetapi
pekerja upahan tidak akan bekerja seperti gembala pemilik domba-domba
itu. Ketika pekerja itu melihat serigala datang, dia akan lari dan mening-
galkan domba-domba itu. Lalu serigala itu akan menangkap salah satu
domba, dan yang lainnya akan lari ke sana kemari. 13 Dia lari karena dia
bekerja hanya sebagai seorang upahan saja dan dia tidak peduli dengan
domba-domba itu.

14-15 “Aku adalah gembala yang setia. Aku menyerahkan nyawa-Ku
untuk menyelamatkan domba-domba-Ku. Sama seperti Bapa-Ku sangat
mengenal Aku, begitu juga Aku mengenal domba-domba-Ku. Dan sama
seperti Aku sangatmengenal Bapa, begitu juga domba-domba-Kumengenal
Aku. 16Aku juga mempunyai domba-domba lain yang belum tergabung ke
dalam kelompok ini. Jadi Aku perlu memimpin mereka supaya bergabung
ke dalam kelompok yang satu ini. Mereka juga akan mendengar suara-
Ku. Dan akhirnya semua domba-Ku akan menjadi satu kelompok dengan
satu gembala— yaitu Aku. 17 Jadi, itulah sebabnya Bapa mengasihi Aku:
KarenaAku sudahbersediamenyerahkannyawa-Kuuntukmenyelamatkan
mereka. Tetapi setelah mati, Aku akan hidup lagi. 18 Kematian-Ku bukan
karena siapa-siapa. Sebaliknya, Aku sendiri yang menyerahkan nyawa-Ku.
Karena Aku sendiri yang berhak atas nyawa-Ku— baik untuk menentukan
waktu kematian-Ku maupun waktu Aku hidup kembali. Ini semua sesuai
dengan perintah Bapa kepada-Ku.”
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19WaktuorangYahudimendengarYesusmengajar seperti itu,merekamu-
lai bertengkar satu sama lain. 20Banyakdi antaramerekayangmengatakan,
“Dia gila karena dikuasai setan. Tidak usah dengarkan dia!”

21 Tetapi yang lain berkata, “Apa yang baru saja dia katakan itu bukan
seperti perkataan orang yang dikuasai setan! Orang yang dikuasai setan
tidakmungkinmenyembuhkanmata orang buta.”

Pertengkaran antara para pemimpin Yahudi dan Yesus
22Tidak lama kemudian Yesus berada di Yerusalem padawaktu perayaan

memperingati Peresmian Rumah Allah. Waktu itu musim dingin. 23 Dan
Yesus sedang berjalan-jalan di Teras Salomo di Rumah Allah. 24 Kemudian
para pemimpin Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus dan berkata
kepada-Nya, “Sudah begitu lama kami menunggu untuk kamumengatakan
dengan terus terang tentang siapadirimusebenarnya! Kalaukamumemang
Kristus, katakanlah!”

25 Lalu jawab-Nya, “Aku sudah memberitahukan, tetapi kalian tidak
percaya. Aku sudah melakukan banyak keajaiban dalam nama Bapa-
Ku. Hal-hal itu menunjukkan jabatan-Ku. 26 Tetapi kalian tidak percaya
karena kalian bukan domba-domba-Ku. 27 Karena domba-domba-Ku se-
lalu mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka, dan mereka selalu
mengikut Aku. 28 Aku memberikan hidup yang selama-lamanya kepada
mereka. Jadi domba-domba-Ku tidak akan mati selamanya, dan tidak ada
yang bisa merampas mereka dari tangan-Ku. 29 Yang sudah memberikan
domba-domba itu kepada-Ku adalah Bapa-Ku. Dialah yang lebih berkuasa
dari semuayangada, dan tidakadayangbisamerampasmerekadari tangan
Kami.* 30Bapa dan Aku adalah satu.”

31 Lalu sekali lagi✡ para pemimpin itu mengambil batu untuk melempari
Yesus sampai mati.

32 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Sesuai perintah Bapa-Ku, Aku su-
dah mengerjakan banyak keajaiban† di tengah-tengah kalian. Jadi, apakah
ada keajaiban yang kalian tidak suka, sehingga kalianmaumembunuh Aku
dengan batu?”

33 Lalu mereka menjawab, “Bukan! Kami tidak mau membunuh kamu
karena keajaiban yang kamu lakukan, tetapi karena kamumenghina Allah.
Kamu hanya manusia saja, tetapi kamu menjadikan dirimu sama seperti
Allah.”

34 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sudah menerima Firman TUHAN, dan
memang pernahmembaca di dalamnya bahwa Allah berkata,
‘Kalian semua adalah anak-anak Allah YangMahabesar,

dan bersifat seperti Dia.’‡

* 10:29 tangan Kami Secara harfiah, Yesusmengatakan “tidak ada yang bisa merampas dari tangan
Bapa.” Tetapi karena apa yang Dia katakan di ayat 28b dan 29a, maksud-Nya adalah bahwa Bapa
dan Dia memegang domba-domba itu bersama. Ini sesuai Yoh. 17:10. ✡ 10:31 Yoh. 8:59 † 10:32
keajaibanDalambahasa Yunani, Yesus katakan “perbuatanbaik,” tetapi di sini dan 37-38,maksudnya
bukan perbuatan biasa saja. ‡ 10:34 anak-anak Allah … Yesus mengutip dari Mzm. 82:6. Menurut
yang Yohanes tulis dalam bahasa Yunani, Yesus hanya sebut bagian pertama dari ayat itu— yaitu
secara harfiah, “Aku— yaitu Allah, katakan, ‘Kalian adalah allah-allah.’ ” (Kata ‘allah-allah’ itu biasa
diterjemahkan ‘ilah-ilah’dalambahasa Indonesia.) Secaraharfiahsemuaayat itubisaditerjemahkan,
“Saya katakan, ‘Kalian adalah ilah-ilah, dan semua kalian adalah anak-anak Yang Mahatinggi.’ ”
Penerjemahan ini mengisi semua ayat Mzm. 82:6, karena itu membuat artinya lebih jelas untuk
pembaca sekarang.
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35 Tentu Firman TUHAN selalu benar. Jadi kalau Allah sendiri menyebut
orang-orang itu anak-anak-Nya— yaitu mereka yang sudah menerima Fir-
manAllah, 36kalian tidak perlu berpikir bahwaAkumenghinaAllah karena
Aku berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’ Dialah yang mengkhususkan dan
mengutus Aku ke dalamdunia ini. 37Kalau Aku tidakmelakukan keajaiban-
keajaiban yang memuliakan Bapa-Ku, kalian tidak usah ikut ajaran-Ku.
38 Tetapi kalau Aku memang melakukan banyak keajaiban yang memuli-
akan Bapa-Ku, dan kalian tetap tidak mau percaya kepada-Ku, sebaiknya
hendaklah kalian percaya bahwa hal-hal yang Aku lakukan itu berasal dari
Bapa. Dengan begitu kalian akan tahu dan mengerti bahwa Bapa sudah
bersatu dengan Aku, dan Aku bersatu dengan Dia.”

39Lalu mereka mencoba lagi untuk menangkap Yesus, tetapi ada sesuatu
yangmenghalangi mereka sehingga Dia terlepas dari tanganmereka.

40 Kemudian Dia pergi ke seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes dulu
membaptis orang, lalu tinggal di sana. 41Banyak orang datang kepada-Nya.
Mereka berkata, “Satu keajaiban pun tidak pernah Yohanes lakukan, tetapi
semua yang dia katakan tentang orang ini adalah benar.” 42 Dan di situ
banyak orang yangmenjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus.

11
Kematian Lazarus

1-3 Pada waktu itu, teman Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit.
Dia tinggal dengan dua saudarinya— yaitu Maria dan Marta, di kampung
Betania, dekat Yerusalem. (Maria ini yang akan meminyaki kaki Yesus
dengan minyak harum dan mengusapnya dengan rambutnya.) Jadi kedua
saudari Lazarus itu menyuruh orang pergi menemui Yesus dengan berita
seperti ini, “Tuhan, sahabat-Mu yang Engkau kasihi sedang sakit.”

4Ketika Yesusmendengar berita itu, Dia berkata, “Penyakit itu tidak akan
berakhir dengan kematian. Melainkan supaya Allah dimuliakan. Dan
melalui hal itu Aku sebagai Anak Allah juga akan dimuliakan.” 5Walaupun
Yesus mengasihi Maria, Marta dan Lazarus, 6 tetapi ketika Dia mendengar
berita itu, Dia masih tetap tinggal di situ selama dua hari lagi dengan
kami murid-murid-Nya. 7 Sesudah itu, Dia berkata kepada kami, “Mari kita
kembali ke Yudea.”

8Lalu kamimenjawab, “Guru, belum lamapara pemimpinYahudi hampir
melempariEngkaudenganbatu, jadi apakahEngkausungguh-sungguhmau
kembali ke sana?!”

9 Lalu Dia menjawab, “Setiap hari matahari bersinar selama dua belas
jam. Jadi kalau kita berjalan pada siang hari, kita tidak akan jatuh, karena
cahayanya menyinari kita. 10 Tetapi siapa yang berjalan di waktu malam,
sering kali bisa jatuh karena tidak ada terang untukmenuntunnya.”

11 Lalu Dia berkata lagi, “Sahabat kita Lazarus sedang tidur sekarang,
tetapi Akumau pergi ke sana untukmembangunkan dia.”

12 Lalu kami menjawab, “Tuhan, kalau dia sedang tertidur, hal itu baik.
Berarti dia akan sembuh dan bangun sendiri.” 13 (Kami pikir maksud Yesus,
Lazarus sedang tidur seperti biasanya. Tetapi sebenarnya maksud Yesus
‘tidur’ dalam kata kiasan— yang artinya ‘mati’.)

14 Karena itu, Dia berkata dengan terus-terang kepada kami, “Lazarus
sudahmati. 15Dan sebenarnya lebih baik waktu itu Aku tidak hadir di sana
untukmenyembuhkan dia. Karena kejadian ini akanmembuat kalian lebih
percaya kepada-Ku. Tetapi sekarangmarilah kita pergi kepadanya.”
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16 Salah satu dari kami adalah Tomas, yang biasa dipanggil si Anak
Kembar.* Saat itu dia berkata, “Mari kita ikut Dia, supaya kita juga ikut
dibunuh bersama Dia.”

Hanya Yesus saja yangmemberi kebangkitan dan hidup
17WaktuYesusdankamimurid-murid-Nya tibadi Betania, ada yangmem-

beritahukan kepada Yesus bahwa mayat Lazarus sudah berada di dalam
kubur selama empat hari. 18 Kampung Betania tidak jauh dari Yerusalem,
kira-kira tiga kilometer† saja. 19Pada waktu itu banyak orang Yahudi sudah
datang mengunjungi Marta dan Maria, untuk menghibur mereka karena
kematian saudaramereka.

20Waktu Marta mendengar bahwa Yesus sudah dekat, dia langsung pergi
menjemput Yesus, sedangkanMaria tetap berada di dalam rumah. 21Waktu
mereka bertemu, Marta berkata kepada-Nya “Tuhan, kalau Engkau ada di
sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak meninggal. 22 Tetapi saya tahu
bahwa sekarang ini juga, Allah akanmemberikan kepada-Mu apa saja yang
Engkauminta kepada-Nya.”

23Lalu Yesus menjawab, “Saudaramu itu akan hidup lagi.”
24DanMarta berkata kepada-Nya, “Saya tahubahwadia akanbangkit dan

hidup lagi ketika semuaorangdibangkitkanpadawaktudunia ini berakhir.”
25 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Akulah yang memberi kebangki-

tan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepada-Ku akan tetap hidup
walaupun dia sudah mati. 26 Dan semua orang yang masih hidup dan
percaya kepada-Ku, sebenarnya mereka tidak akan pernah mati. Marta,
apakah kamu percaya akan hal ini?”

27 Lalu dia menjawab, “Ya, Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau adalah
Anak Allah dan Kristus— yang sudah dijanjikan untuk datang ke dalam
dunia ini.”

Yesusmenangis
28SesudahMarta berkata begitu, dia kembali ke rumah untukmemanggil

Maria. Karena ada orang-orang lain di dalam rumah, Marta berbisik
kepadanya, “Guru sudah ada di sini, dan Dia mau bertemu denganmu.”
29 Mendengar hal itu, Maria langsung berdiri dan pergi menemui Yesus.
30 Pada waktu itu, Yesus belum masuk ke kampung itu, tetapi Dia masih
beradadi tempatdimanaMartabertemudenganDia. 31Kebetulanwaktu itu
adabanyakorangYahudi yang sudahdatangke rumah ituuntukmenghibur
Maria. Waktu mereka melihat dia berdiri dan cepat-cepat pergi ke luar,
mereka berpikir dia mau pergi ke kubur Lazarus untuk menangis. Jadi
mereka mengikuti dia. 32Waktu Maria sampai di tempat Yesus berada dan
melihat-Nya, dia langsung sujud menyembah di depan kaki-Nya. Lalu dia
berkata, “Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti
tidakmeninggal.”

33 Waktu melihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersama dia
menangis, Yesus merasa sangat sedih dan bersusah hati. 34 Lalu Yesus
bertanya kepadaMaria danMarta, “Dimanakah kalianmenguburkan dia?”
Danmerekamenjawab, “Mari ikutlah, Tuhan, dan lihat sendiri!”
35Lalu Yesus menangis.

* 11:16 si AnakKembarNamaTomas berasal dari bahasa Ibrani danmempunyai arti ‘anak kembar’.
Di sini Yohanes juga memberikan namanya dalam bahasa Yunani— yaitu “Didimus”— yang juga
berarti ‘anak kembar’. † 11:18 tiga kilometer Secara harfiah, “15 stadia.”
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36Karena itu orang-orang yang ikut itu berkata, “Lihat! Yesus pasti sangat
mengasihi dia.”

37Tetapi di antaramereka ada juga yang berkata, “Yesus pernahmenyem-
buhkanmata orang buta— bukan?! Kalau begitu kenapa dia tidakmembuat
sesuatu supaya Lazarus tidakmati?”

Yesusmenghidupkan Lazarus kembali
38 Dengan hati yang sangat sedih, Yesus sampai di kuburan. Kuburan

itu adalah sebuah gua batu yang ditutup dengan batu besar. 39 Lalu Yesus
berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Pindahkan batu itu.”
Tetapi Marta berkata, “Tuhan, sudah empat hari mayatnya di dalam

kuburan itu. Pasti sudah bau busuk.”
40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ingatlah apa yang Aku sudah katakan

kepadamu! Kalau kamu percaya kepada-Ku, Allah akan menunjukkan
kuasa dan kemuliaan-Nya yang sangat hebat kepadamu!”

41 Sesudah mereka memindahkan batu itu, Yesus melihat ke langit dan
berkata, “Bapa, Aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah
mendengar doa-Ku. 42 Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan
Aku. Tetapi Aku berkata seperti itu karena orang banyak yang berkumpul
di sini sedang mendengar doa-Ku, dan Aku mau supaya mereka percaya
bahwa Engkaulah yang mengutus Aku.” 43 Sesudah berkata demikian, Dia
memanggil dengan suara yang kuat, “Lazarus, keluarlah!” 44 Lalu Lazarus
keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain pembungkus mayat,
danmukanya jugamasih terikat dengan sepotong kain.
Lalu Yesus berkata kepada mereka itu, “Bukalah kain-kain itu supaya dia

bisa bebas untuk berjalan.”

Para pemimpin Yahudimengatur rencana untukmembunuh Yesus✡
45 Saat itu, banyak dari mereka yang secara kebetulan hadir untuk

menghibur Maria menjadi percaya kepada Yesus, karena mereka menyak-
sikan sendiri keajaiban itu. 46 Tetapi ada juga dari antara mereka yang
pergi kepada orang-orang Farisi danmelaporkan apa yang dilakukan Yesus.
47 Karena itu kelompok Farisi bersama para imam kepala berkumpul den-
gan anggota-anggota sidang Mahkamah Agama. Mereka membicarakan
soal Yesus seperti ini, “Apa yang harus kita lakukan? Orang itu melakukan
banyak keajaiban. 48 Kalau kita membiarkan dia terus melakukan yang
seperti itu, pasti semua orang akan percaya kepadanya. Maka raja Roma
akan menyuruh tentaranya datang dan menghancurkan Rumah Allah dan
semua orang Yahudi.”

49 Salah satu di antara mereka bernama Kayafas. Dia yang adalah imam
agung pada tahun itu. Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak tahu apa-
apa! 50 Coba pikir: Daripada semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu
orang yangmati demi bangsa kita.”

51 Tetapi sebenarnya Kayafas mengatakan hal itu bukan dari pikirannya
sendiri. Pada tahun itu dia menjabat sebagai imam agung. Jadi tanpa
sadar, perkataannya merupakan nubuatan dari Roh Kudus bahwa Yesus
akan mati untuk semua orang Yahudi. 52Dan kematian Yesus bukan hanya
untuk orangYahudi saja. Tetapi tujuandari pengurbanan-Nya adalahuntuk
mengumpulkan danmempersatukan semua orang dari seluruh dunia yang
akanmenjadi anak-anak Allah.
✡ 11:44 Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2
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53 Jadi, pada hari itu para pemimpin Yahudi mengambil keputusan untuk
membunuh Yesus. 54 Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan secara terang-
terangan di depan umum di antara orang Yahudi di provinsi Yudea. Dia
pergi dengan kami murid-murid-Nya ke daerah yang sepi dekat kampung
Efraim dan tinggal di situ.

55Beberapa hari sebelumorang-orang Yahudimerayakan Paskah, banyak
orang dari seluruh negeri Israel pergi ke Yerusalem. Sesuai dengan Hukum
Taurat,merekadatangbeberapahari sebelumnyauntukmengikuti upacara
pembersihan diri sebelum perayaan itu. 56-57 Pada waktu itu, karena para
imamkepala dan kelompok Farisimaumenangkap Yesus,merekamengelu-
arkan perintah seperti ini: “Bagi siapa yang mengetahui keberadaan Yesus,
harus segera melaporkannya kepada kami.” Oleh karena itu banyak orang
mencari Yesus. Waktu mereka berdiri di teras Rumah Allah, mereka sering
berkata satu sama lain, “Bagaimana pendapat kamu? Apakah Yesus akan
datang ke pesta ini?”

12
Mariamenggosokminyak di kaki Yesus di Betania✡

1Enam hari sebelum perayaan Paskah, Yesus dan kamimurid-murid-Nya
kembali lagi ke Betania. Betania itu adalah kampung halaman Lazarus—
yaitu orang yang sudah Yesus hidupkan kembali dari kematian. 2 Orang-
orang di kampung itu mengadakan jamuanmakanmalam untukmenghor-
mati Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur makanan, sedangkan Lazarus
termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk makan bersama-sama
dengan Yesus. 3Lalu Maria membawa setengah liter minyak wangi* murni
yang sangat mahal, dan dia menggosok minyak di kaki Yesus, kemudian
diusapnya dengan rambutnya. Bau harum minyak itu memenuhi seluruh
rumah itu.

4Tetapi Yudas— salah satu murid Yesus yang berasal dari desa Kariot dan
sesudah kejadian ini akan menjual Yesus, protes dengan berkata, 5 “Lebih
baik Maria menyerahkan minyak itu untuk kita jual. Karena kalau dijual
akan menghasilkan uang yang banyak,† dan uang itu bisa kita gunakan
untuk membantu orang-orang miskin.” 6 Tetapi Yudas berkata demikian
bukan karena dia sungguh-sungguh mau membantu orang miskin, tetapi
karena dia seorang pencuri. Dia dipercaya sebagai bendahara yang mener-
ima semuauang persembahan yang diberikan kepadaYesus dan kami, yang
disimpandidalamkantong. Tetapidia seringmencuriuangdarikantong itu.

7 Lalu Yesus berkata, “Tidak usah kalian menegur perempuan ini! Tanpa
disadari dia sudah melakukan persiapan bagi tubuh-Ku pada waktu Aku
dikuburkan. 8 Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kalian, dan
kalian mempunyai banyak kesempatan untuk menolong mereka. Tetapi
Aku tidak akan selalu ada bersama kalian.”

Rencana para imam kepala terhadap Lazarus
9 Hari itu banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus berada di Be-

tania. Jadi mereka pergi ke sana untuk melihat Yesus dan Lazarus yang
sudah dihidupkan-Nya dari kematian. 10Oleh karena itu, para imam kepala

✡ 12: Mat. 26:6-13; Mrk. 14:3-9 * 12:3 minyak wangi Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani
berarti bahwa ini minyak narwastu. Minyak itu dibuat dari akar tanaman ‘nard’— yang tumbuh di
negeri India. † 12:5 uang banyak Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi
yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari.
Jadi 300 dinar hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu tahun.



Yohanes 12:11 439 Yohanes 12:24

mengatur rencana untuk membunuh Lazarus juga. 11Karena ketika orang
banyak mendengar cerita tentang Lazarus, yang menjadi percaya kepada
Yesus semakin bertambah dan orang-orang itu tidak lagi berpihak kepada
para imam kepala.

Orang banyakmenyambut Yesus sebagai raja✡
12 Keesokan harinya, tersebarlah berita bahwa Yesus sedang menuju ke

Yerusalem. Jadi orang banyak yang sudah berkumpul untuk mengikuti
perayaan Paskah 13 mengambil daun-daun palem dan pergi keluar kota
untukmenyambut Yesus. Mereka bersorak-sorak,
“Hosana! Pujilah Allah!‡

Biarlah Allahmemberkati raja§ Israel yang baru ini!
Raja inilah yang datangmewakili TUHAN!”✡

14Waktu itu Yesus mendapati seekor keledai muda, lalu Dia naik ke atas
keledai itu. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam
Firman TUHAN,
15 “Penduduk Yerusalem,* jangan takut!

Lihatlah! Raja kalian sedang datang
denganmenunggangi seekor keledai muda.”✡

16 Waktu kami murid-murid-Nya ikut bersama orang banyak itu, kami
tidakmengerti bahwa hal itu sudah tertulis tentang Kristus. Tetapi sesudah
Yesus dimuliakan melalui kematian dan kenaikan-Nya ke surga, barulah
kamimengerti bahwa kami sudahmelakukannya sesuai dengan perkataan
nabi.

17-18 Oleh sebab ini, pada hari itu banyak sekali orang pergi untuk
menyambut Yesus: Karena waktu Yesus menghidupkan Lazarus dengan
memanggil dia keluar dari kuburnya, banyak orang melihat peristiwa itu.
Lalu mereka terus menceritakan tentang keajaiban itu kepada orang-orang
lain. 19Waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata satu sama
lain, “Lihat! Semua yang kita lakukan sama sekali tidak berhasil. Semua
orang sudahmengikuti orang itu!”

Yesus berbicara tentang kematian-Nya
20Di antara orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem pada Hari

Raya Paskah, ada juga beberapa orang yang bukan Yahudi.† 21 Mereka
datang kepada Filipus dan berkata kepadanya, “Tuan, kami mau bertemu
dengan Yesus.” (Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea.) 22Kemudian
dia pergi dan menyampaikan permohonan mereka kepada Andreas. Lalu
Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus.

23Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi itu, “Sudah tiba
waktunya Anak Manusia— yaitu Aku, dimuliakan melalui jalan kematian.
24ApayangAkukatakan inimemangbenar: Apayang segera terjadi kepada-
Ku dapat digambarkan seperti satu biji gandum. Untuk menghasilkan
✡ 12:11 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Luk. 19:28-40 ‡ 12:13 Pujilah Allah! Secara harfiah mereka
bersorak, “Hosana.” Kata itu juga diterjemahkan di sini “Pujilah TUHAN!” Dalam Bahasa Ibrani
sebelum zaman Yesus, kata ‘Hosana’ berarti ‘Menyelamatkan sekarang’, atau ‘Aku berdoa minta
bantuan.’ Tetapi pada zaman Yesus, arti ‘Hosana’ sudah menjadi ‘Pujilah TUHAN’. § 12:13 raja
Huruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti nama untuk Yesus, karena yang berbicara bukan orang
yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 12:13 Mzm. 118:25-26 * 12:15 penduduk
Yerusalem Secara harfiah, “putri Sion.” Sion adalah nama bukit di mana terletak kota Yerusalem.
✡ 12:15 Zak. 9:9 † 12:20 orang yang bukan Yahudi Menerjemahkan “orang-orang Yunani.”
Pada waktu Yesus, bahasa Yunani adalah bahasa umum. Dan semua bangsa yang lain disebut ‘orang
Yunani’— termasuk bangsa-bangsa yang bukan dari negeri Yunani.
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banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati, baru bisa tumbuh
kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak demikian, biji
itu akan tetap satu biji saja. 25 Begitu juga, orang yang mau memperta-
hankanhidupnyadi dunia ini akankehilanganhidupnya. Tetapi orang yang
rela menyerahkan hidupnya, akan memiliki hidup untuk selama-lamanya.
26 Setiap orang yang mau melayani Aku hendaklah ikut ke mana saja Aku
pergi, supaya mereka tetap bersama-Ku. Bapa-Ku akan menghargai setiap
orang yangmelayani Aku.”

27 “Sekarang hati-Ku sangat sedih. Sebaiknya apa yang Ku-katakan dalam
doa-Ku? Memang pantas bagi-Ku berdoa seperti ini, ‘Bapa, selamatkanlah
Aku sekarang dari penderitaan ini!’ Tetapi Aku tidak bisamemohon seperti
itu, karena justruuntukmengalamipenderitaan inilahAkudatangkedalam
dunia ini. 28 Jadi Aku hanya berdoa, ‘Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakan
melalui apa yang terjadi atas diri-Ku!’ ”
Lalu kami semua yang ada di situ mendengar suara dari surga yang

berkata, “Aku sudah memuliakan nama-Ku melalui Engkau, dan Aku akan
melakukannya lagi!”

29Kami yang berdiri di situ, ada yang berkata, “Itu bunyi guntur.”
Tetapi ada juga yang berkata, “Bukan. Itu suara malaikat yang berbicara

kepada-Nya.”
30 Lalu Yesus berkata kepada kami semua, “Suara itu bukan untuk Aku

dengar, tetapi supaya kalian dengar. 31 Sekarang sudah tiba waktunya
orang-orang di dunia ini dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia
ini— yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. 32 Lalu Anak
Manusia‡ akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Ketika hal itu
terjadi, Aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepada-
Ku.” 33Yesusberkata seperti ituuntukmemberitahukanbagaimanacaranya
Dia akanmati.

34Lalu dari antara orang banyak itu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami
sudah membaca di dalam Firman TUHAN§ bahwa Kristus akan hidup
selama-lamanya. Jadi kenapa kamu berkata bahwa ‘Anak Manusia harus
diangkat dan digantungkan?’ Dengan berkata ‘Anak Manusia,’ siapa yang
kamumaksudkan?”

35Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Hanya tinggal sebentar lagi terang
bersama kalian di dunia ini. Jadi hendaklah kalian menggunakan waktu
yang ada selagi terang itu bersama kalian, supaya waktu kegelapan datang,
kegelapan itu tidak akan menguasai kalian. Karena orang yang berjalan di
dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi. 36 Jadi selama Aku masih
bersama kalian, hendaklah kalian percaya kepada-Ku sebagai terang itu.*
Dengan begitu terang itu akan memenuhi hidup kalian,† dan kalian tidak
akan tersesat karena dikuasai oleh kegelapan.” Sesudah Yesus berkata
begitu, Dia berangkat dengan kami murid-murid-Nya dan pergi ke tempat
yang tidak diketahui oleh orang banyak itu.

Pendapat orang Yahudi tentang Yesus
‡ 12:32 Anak Manusia Secara harfiah, “Aku.” Karena pertanyaan pendengar di ayat 34, tentu
Yesus memakai istilah Anak Manusia dalam perkataan ini. Lihat catatan di Yoh. 1:51. § 12:34
Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum.” Pada zaman PB, orang-orang Yahudi sering sebut seluruh
Perjanjian Lama dengan kata ‘Hukum’. Secara lebih persis, ‘Hukum’ (dan secara khusus kata ‘Taurat’
dari bahasaArab)diartikan sebagai ‘HukumMusa’—yaitukelimabukupertamadalamPLyangditulis
oleh Nabi Musa. * 12:36 percaya kepada-Ku sebagai terang itu Secara harfiah, “percaya kepada
terang itu.” † 12:36 Dengan begitu … terang Secara harfiah, “Supaya kalian menjadi anak-anak
terang.”
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37Walaupun orang Yahudi sudah menyaksikan begitu banyak keajaiban
yang Yesus lakukan, tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepada-Nya.
38Dengandemikian perkataanNabi Yesaya ditepati, saat dia berkeluh kesah
kepada Allah,
“Ya Allah, ketika akumenyampaikan berita dari Engkau

hampir tidak ada yang percaya!
Dan ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk

melakukan keajaiban-keajaiban,
mereka seperti buta!”✡

39 Oleh karena itu, mereka tidak bisa percaya: Karena Yesaya juga sudah
berkata seperti ini,
40 “Allah sudahmembuat matamerekamenjadi buta,

sehinggamereka tidak bisa melihat,
dan jugamenutup pikiranmereka,

sehinggamereka tidak bisa mengerti.
Dengan demikianmereka tidak bisa berbalik kepada-Nya.
Tetapi kalaumereka kembali, Allah sudah berjanji,

‘Aku akan tetapmenyembuhkanmereka.’ ”✡
41 Yesaya berkata seperti itu karena jauh sebelum Yesus datang ke dalam
dunia ini, dia sudah melihat kemuliaan Kristus, dan menyatakan bahwa
akan seperti itulah nanti kehidupan Yesus.

42Tetapi padawaktu itu, sebenarnya sudah cukupbanyak orang yangper-
caya kepada Yesus, termasuk para pemimpin Yahudi. Tetapi karenamereka
takut kepada kelompok Farisi, mereka tidakmaumengakuinya secara terus
terang, karena mereka takut diusir dan dilarang masuk ke rumah-rumah
pertemuanorangYahudi. 43Mereka lebih sukamenyenangkanhatimanusia
daripadamenyenangkan hati Allah.

Manusia akan dihakimimenurut ajaran Yesus
44 Tetapi Yesus memang pernah berseru kepada orang banyak, “Setiap

orang yang percaya kepada-Ku bukan hanya percaya kepada-Ku, tetapi juga
percaya kepada Dia yang sudah mengutus Aku ke dunia ini. 45Orang yang
melihat Aku, berarti sudah melihat Dia yang mengutus Aku. 46 Aku sudah
datang ke dalamdunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Ku tidak tinggal lagi di dalam kegelapan.

47 “Tetapi bukan Aku yang menghukum orang-orang yang menolak
ajaran-Ku. Karena Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk men-
jatuhkan hukuman kepada manusia, tetapi untuk membebaskan mereka
dari hukuman akibat dosa-dosa mereka. 48 Ingatlah: Pada hari penghaki-
man, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku akan dihukum
Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka! 49 Karena ajaran-
Ku bukan berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Bapa yangmengutus Aku.
Dialah yang memberi tugas kepada-Ku untuk menyampaikan ajaran ini.
50 Dan Aku tahu bahwa ajaran dari Bapa memimpin kepada hidup untuk
selama-lamanya. Itu sebabnyaAku selalumengajar sesuai dengan apa yang
sudah disampaikan oleh Bapa kepada-Ku.”

13
Yesusmencuci kaki murid-murid-Nya

✡ 12:38 Yes. 53:1 ✡ 12:40 Yes. 6:10
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1 Pada malam sebelum Hari Raya Paskah, Yesus tahu bahwa sudah tiba
waktu-Nya untuk Dia meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa-
Nya. Yesus selalu mengasihi semua yang menjadi milik-Nya di dunia ini,
dan begitu jugaDia tetapmembuktikan kasih-Nya kepada kami sampai hari
terakhir hidup-Nya.

2 Pada waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya sedang makan malam
bersama, iblis sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya dia menjual Yesus
kepadamusuh-musuh-Nya. (Yudas itu adalahanakSimon, dari desaKariot.)
3 Yesus tahu bahwa Bapa-Nya sudah menyerahkan semua kuasa ke dalam
tangan-Nya. Dia juga tahu bahwa Dia datang dari Allah, dan sudah hampir
tiba saatnya untuk Dia kembali kepada Allah. 4 Sementara kami sedang
makan, Yesus berdiri dan membuka jubah-Nya. Kemudian Dia mengambil
handuk dan mengikat handuk itu di pinggang-Nya. 5 Lalu Dia mengisi
air ke dalam sebuah baskom dan mulai mencuci kaki kami semua dan
mengeringkan lagi dengan handuk yang Dia sudah ikat pada pinggang-Nya.

6 Waktu Dia sampai kepada Petrus— yang juga disebut Simon, Petrus
berkata kepada-Nya, “Tuhan, tidak usah Engkaumencuci kaki saya.”

7Lalu Yesus menjawab kepadanya, “Apa yang Aku sedang lakukan, kamu
tidak akanmengerti sekarang. Tetapi nanti kamu akanmengerti.”

8 Lalu Petrus berkata lagi, “Saya tidak akan pernah mengizinkan Engkau
mencuci kaki saya!”
Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kalau Aku tidak mencuci kakimu, be-

rarti kamu bukan lagi pengikut-Ku.”
9 Lalu Petrus* berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalau begitu, jangan hanya

kaki saya saja yangEngkau cuci, tetapi cucilah juga tangandankepala saya!”
10 Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mandi, tubuhnya sudah

bersih. Sesudah berjalan, dia hanya perlu membersihkan kakinya saja.
Pada umumnya kalian sudah bersih di mata Allah, tetapi ada di antara
kalian yang tidak bersih.” 11 Yesus berkata begitu karena Dia tahu siapa
yang sudah berencana untuk menjual Dia. Itu sebabnya Dia berkata, “Ada
di antara kalian yang tidak bersih.”

12 Sesudah Yesus mencuci kaki kami semua, Dia memakai jubah-Nya
lagi dan kembali ke tempat duduk-Nya. Kemudian Dia berkata kepada
kami, “Apakah kalian mengerti apa yang Aku kerjakan kepada kalian tadi?
13Kalianmemanggil Aku ‘Guru’dan ‘Tuhan.’ Dankeduapanggilan itu benar,
karena memang itulah Aku. 14 Jadi walaupun Aku adalah Guru dan Tuhan
kalian, Aku sudah merendahkan diri seperti seorang hamba dan mencuci
kaki kalian. Itu berarti bahwa kalian juga harus mencuci kaki satu sama
lain. 15 Karena dengan demikian Aku sudah memberikan contoh kepada
kalian, supaya kalian melakukan hal yang sama seperti yang Aku lakukan
kepada kalian. 16Apa yang Aku katakan inimemang benar: Seorang hamba
tidak lebih tinggi daripada tuannya. Demikian juga, seorang yangmewakili
orang lain tidak lebih tinggi daripada orang yang mengirim dia. 17Hal-hal
itu memang sudah jelas. Jadi kalian akan sangat diberkati kalau mengikuti
contoh-Ku dan salingmelayani.

18 “Aku tidak berkata itu tentang kalian semua, karena Aku tahu siapa-
siapa yang sudah Aku pilih. Tetapi apa yang tertulis dalam Firman TUHAN
harus ditepati, yangmengatakan,

* 13:9 Petrus Secara harfiah, “SimonPetrus.” Pemakaian keduanama tersebut berarti ‘Petrus— yang
juga disebut Simon’. Kedua nama itu juga diterjemahkan ‘Petrus’ dalam ayat 24 dan 36, dan beberapa
ayat lain di Injil ini.
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‘Teman-Ku yang biasa makan bersama Aku,
dialah yangmenjadi musuh-Ku.’†

19Aku sampaikan begitu kepada kalian sekarang, supaya waktu dia bertin-
dak, kalian akanpercayabahwaAkuadalahDia yangkaliannanti-nantikan.
20 Yang Ku-katakan ini memang benar: Siapa saja yang menerima orang
yang Aku utus, berarti dia menerima Aku. Dan siapa yang menerima Aku,
berarti dia menerima Bapa yangmengutus Aku.”

Yesus berterus-terang tentang orang yang akanmenjual Dia✡
21Waktu Yesus berkata begitu, Dia menjadi sangat sedih, lalu Dia berkata

dengan terus-terang, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Salah
seorang dari antara kalian akanmenjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22 Kami merasa bingung dan saling melihat satu sama lain, karena kami
tidak tahu siapa yang Dia maksudkan. 23 Saya— yaitu murid yang sangat
dikasihi oleh Yesus,‡ duduk dekat di sebelah kanan§ Yesus. 24 Kemudian
Petrus memberi tanda dengan tangan kepada saya, supaya saya bertanya
kepada Yesus siapa yang Diamaksudkan.

25 Lalu saya berbalik supaya lebih dekat lagi dan berbisik kepada-Nya,
“Tuhan, siapakah di antara kami ini yang Engkaumaksud?”

26 Lalu Dia menjawab, “Orang yang menerima roti yang Aku celupkan
ini, dialah orang itu.” Sesudah berkata begitu, Dia mengambil sepotong
roti, lalumencelupkankedalammangkukdanmemberikankepadaYudas—
yaitu anak Simon, orang Kariot. 27 Ketika Yudas makan roti itu, iblis
langsung masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, “Apa
yang kamu rencanakan, lakukanlah segera.” 28 Tetapi di antara kami yang
sedang makan itu tidak ada yang mengerti apa maksud Yesus waktu Dia
berkata seperti itu kepada Yudas. 29Karena Yudas adalah bendahara, maka
dari antara kami ada yang berpikir bahwa Yesus bermaksud supaya dia
membeli sesuatu yang diperlukan untuk hari-hari berikut dalam perayaan
itu. Ada juga yang berpikir bahwa Yesus mau supaya dia memberikan
sesuatu kepada orang-orangmiskin.

30 Jadi sesudahdiamakanroti itu, dia langsungpergi. Waktu ituhari sudah
malam.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya danmemberikan perintah baru
31 Sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, “Sekarang sudah

waktunya untuk Aku— Anak Manusia, dimuliakan. Dan Allah akan dimu-
liakan melalui apa yang terjadi atas diri-Ku. 32 Oleh karena Aku akan
memuliakan Allah, maka Dia juga akan memuliakan Aku. Dan Dia akan
segeramelakukan hal itu.”

33Yesus berkata lagi, “Anak-anak-Ku, hanya sebentar saja Aku masih ada
bersama kalian, dan sesudah itu kalian akan mencari Aku. Jadi sekarang
Aku berkata kepada kalian sama seperti yang Aku sudah katakan kepada
para pemimpin Yahudi: Kalian tidak bisa datang ke tempat di mana Aku
pergi.
† 13:18 menjadi musuh-Ku Secara harfiah, “mengangkat tumit terhadap Saya.” Kalimat ini adalah
kutipandariMzm. 41:10. ✡ 13:20 Mat. 26:20-25;Mrk. 14:17-21; Luk. 22:21-23 ‡ 13:23 muridyang
sangatdikasihi olehYesusSesuaikebiasaannya, secaraharfiahYohanes tidakmenulis ‘saya’mengenai
dirinya di ayat ini. Tetapi identitas Yohanes sebagai murid itu dinyatakan pada Yoh. 21:24-25. Lihat
catatan di Yoh. 1:35. § 13:23 duduk dekat di sebelah kanan Secara harfiah, Yohanes menulis
“bersandarpadadadaYesus.” Padawaktu ini, orang-orangYahudi tidakmemakaikursiwaktumakan,
danmemakai meja makan yang rendah. Jadi waktumakan, mereka bersandar pada siku tangan kiri
danmakan dengan tangan kanan.
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34 “Aku memberikan perintah baru kepada kalian: Yaitu kalian harus
salingmengasihi satu sama lain. Sama seperti Aku sudahmengasihi kalian,
begitu juga kalian harus salingmengasihi. 35Kalau kalian salingmengasihi,
maka semua orang akan tahu bahwa kalian adalahmurid-murid-Ku.”

Yesusmemberitahukan bahwa Petrus akanmenyangkal-Nya✡
36 Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, “Tuhan, Engkau mau pergi ke

mana?”
DanDiamenjawab, “Sekarangkamutidakbisa ikutke tempatdimanaAku

pergi. Tetapi nanti di kemudian hari kamu akan menyusul Aku ke tempat
itu.”

37 Petrus bertanya lagi, “Tuhan, kenapa saya tidak bisa mengikut Engkau
sekarang? Saya sudah siap menyerahkan nyawa saya untuk menyela-
matkan Engkau.”

38 Jawab Yesus, “Apa?! Kamumaumenyerahkan nyawamu untukmenye-
lamatkan Aku! Itu tidak mungkin! Apa yang Aku katakan ini kepadamu
memang benar: Sebelum ayam berkokok, kamu akan berkata tiga kali
bahwa kamu tidakmengenal Aku!”

14
Yesuslah jalan yang benarmenuju kepada Bapa

1 Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Janganlah
bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah dan juga kepada-Ku. 2 Di
rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Sekarang Aku pergi ke sana
mendahului kalian untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian. Kalau
itu tidak benar, tidak mungkin Aku menjanjikan seperti itu kepada kalian.
3 Kalau Aku sudah pergi ke rumah Bapa-Ku dan tempat bagi kalian sudah
siap, Aku akan datang kembali danmembawa kalian ke tempat itu— supaya
dimanaAkuberada, di situ jugakalianada. 4Danke tempatmanaAkupergi,
kalian tahu jalan ke situ.”

5 Lalu Thomas berkata kepada-Nya, “Tuhan, kami belum tahu ke mana
Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?”

6 Lalu Yesus menjawab, “Akulah jalan menuju kepada Bapa, dan dasar
dari semua ajaran yang benar, dan Yang memberikan hidup yang selama-
lamanya. Siapa pun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Aku.
7 Kalau kalian benar-benar sudah mengenal Aku, itu berarti kalian juga
mengenal Bapa-Ku. Tetapi sekarang kalian sungguh sudah mengenal dan
melihat Dia.”

8 Lalu Filipus berkata kepada Yesus, “Kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah
Bapa-Mu kepada kami, supaya hati kami puas.”

9 Lalu jawab Yesus, “Bukankah sudah begitu lama Aku bersama kalian!
Jadi, seharusnya kamu sudah mengenal Aku, Filipus! Orang yang sudah
melihat Aku, berarti sudah melihat Bapa-Ku. Jadi kenapa kamu masih
berkata, ‘Tunjukkanlah Bapa-Mu kepada kami?’ 10 Apakah kamu belum
percaya bahwa Aku bersatu dengan Bapa-Ku, dan Bapa-Ku juga bersatu
dengan Aku? Hal-hal yang Aku ajarkan tidak berasal dari diri-Ku sendiri,
tetapi Bapa bersatu dengan Aku untuk melakukan semua pekerjaan itu.
11 Percayalah bahwa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan
Aku. Kalau kalian tidak percaya kepada perkataan-perkataan-Ku, per-
cayalah kepada-Ku karena kalian sudah melihat keajaiban-keajaiban yang
sudahAku lakukan. 12ApayangKu-katakan inimemangbenar: Setiaporang
✡ 13:35 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34
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yang percaya kepada-Ku akanmelakukan keajaiban-keajaiban seperti yang
Aku lakukan. Danbukanhanya itu saja, tetapimereka juga akanmelakukan
berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang Aku lakukan, karena seben-
tar lagi Aku akan pergi kepada Bapa-Ku. 13Dan apa saja yang kalian minta
di dalam doa supaya Aku* dimuliakan, Aku akan menjawab doa kalian
itu. Dengan begitu, Bapa akan dimuliakan melalui Aku— Anak-Nya. 14 Ya,
apa saja yang kalian minta kepada-Ku demi Aku dimuliakan, Aku akan
memberikannya.”

Yesus berjanji untukmemberikan Roh Penolong
15 “Kalau kalian mengasihi Aku, kalian akan mengikuti semua perintah-

Ku. 16LaluAkuakanmintakepadaBapa, supayaDiamemberikanPenolong†
yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya.
17 Penolong itu adalah Roh Kebenaran,‡ yang akan mengajar hal-hal yang
benar kepada kalian. Tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima
Dia, karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kalian
mengenal Dia, karena sekarang Dia ada bersama kalian, dan nanti Dia akan
tinggal di dalam hati kalianmasing-masing.

18 “Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan datang
kembali kepadamu. 19 Tinggal sebentar lagi, orang-orang duniawi tidak
akan melihat Aku lagi, tetapi kalian akan melihat Aku. Karena Aku hidup,
berarti kalian juga akan hidup. 20 Pada waktu itulah kalian akan tahu
bahwaAkubersatu denganBapa-Ku, Akubersatu dengan kalian, dan kalian
bersatu dengan Aku. 21 Setiap orang yang sungguh-sungguhmengasihi Aku
tentu akanmelakukan perintah-perintah-Ku. Dan orang yang seperti itulah
yang akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku juga akan mengasihi dia, dan akan
menyatakan diri-Ku kepadanya.”

22Kemudian seorang murid yang bernama Yudas— yang bukan dari desa
Kariot, bertanyakepadaYesus, “Tuhan, kenapaEngkaumenyatakandiri-Mu
kepada kami, dan kepada orang-orang duniawi tidak Engkau nyatakan?”

23 Lalu jawab Yesus, “Setiap orang yang mengasihi Aku akan mengikuti
ajaran-Ku. Bapa-Ku akanmengasihi dia. Jadi Aku dan Bapa-Ku akan datang
kepadanya dan tinggal di dalam dia. 24 Tetapi siapa yang tidak mengasihi
Aku juga tidak mengikuti ajaran-Ku. Ingatlah: Ajaran ini tidak berasal dari
diri-Ku, tetapi dari Bapa yang sudahmengutus Aku.

25“Akusudahmengatakan semua iniwaktuAkumasihadabersama-sama
dengan kalian. 26 Tetapi Penolong itu— yaitu Roh Kudus yang akan diutus
BapasupayaAkudimuliakan,Dialahyangakanmengajarkankalian tentang
segala sesuatu. Dan Dia akan mengingatkan kalian tentang semua yang
sudah Aku ajarkan kepada kalian.

27 “Sekarang Aku mau meninggalkan berkat untuk kalian, supaya kalian
bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Perasaan tenang yang Aku
berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-
orang duniawi. Jadi janganlah kalian menjadi bersusah hati dan merasa
takut. 28Aku sudahmemberitahukan kepada kalian bahwa Aku akan pergi,
tetapi Aku akan datang kembali kepada kalian. Kalau kalian benar-benar
mengasihi Aku, seharusnya kalian bersukacita kalau Aku meninggalkan

* 14:13 AkuSecaraharfiah, “nama-Ku.” Sesuai dengankebudayaanorangYahudi pada zamanYesus,
‘nama-Ku’ artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus. † 14:16 Penolong Juga bisa diterjemahkan
‘Penghibur’ atau ‘Pendamping’. ‡ 14:17 Roh Kebenaran Adalah sama dengan Roh Allah. Sesuai
dengan ayat-ayat berikut, Dia juga tidak berbeda dari Roh Yesus. Lihat Yoh. 15:26 dan 16:13.
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kalian dan pergi kepada Bapa-Ku, karena Dia lebih berkuasa daripada-
Ku. 29 Sekarang Aku sudah memberitahukan hal itu kepada kalian, supaya
waktu hal itu terjadi, kalianmenjadi percaya.

30 “Aku tidak akan berbicara banyak lagi kepada kalian, karena penguasa
duniawi sedang datang. Tetapi dia sama sekali tidakmempunyai kuasa atas
diri-Ku. 31 Tetapi apa yang Ku-lakukan sekarang sesuai dengan perintah
Bapa kepada-Ku, supaya orang-orang duniawi tahu bahwa Aku mengasihi
Bapa.”
Lalu Yesus berkata lagi kepada kami, “Sekarang marilah! Kita pergi dari

rumah ini!”

15
Yesuslah pohon anggur

1 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Aku seperti pohon
anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak
Allah, dan Bapa-Ku seperti petani yang merawat pohon anggur itu. 2 Dia
memangkas setiap cabang-Ku yang tidak menghasilkan buah. Dan Dia
mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buah-
nya* bertambah banyak lagi. 3 Kalian masing-masing memang sudah siap
untuk berbuah karena ajaran yang Ku-berikan kepadamu. 4 Hendaklah
kamu hidup bersatu dengan Aku, dan Aku pun akan tetap hidup bersatu
denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah
dari pohonnya, begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu
dengan Aku, kamu tidak akan bisa berbuah.

5 “Aku memang seperti pohon anggur, dan kamu seperti cabang-cabang-
Ku. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan Aku, dan Aku tetap hidup
bersatu dengan kamu,maka kamuakanmenghasilkan banyak buah. Tetapi
kalaukamuterpisahdari-Ku, kamutidakakanbisaberbuatapa-apa. 6Setiap
orang yang hidupnya terpisah dari-Ku seperti cabang-cabang pohon yang
dibuang ke luar danmenjadi kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan,
lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam api. 7 Kalau kamu tetap hidup
bersatu dengan Aku, dan ajaran-Ku hidup di dalam hatimu, kamu boleh
mintaapa sajayangkamuperlukan,makahal ituakandiberikankepadamu.
8Bapa-Ku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal
itu jugamenunjukkan bahwa kamu benar-benar murid-Ku.

9 “Seperti Bapa selalu mengasihi Aku, begitu juga Aku selalu mengasihi
kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang Aku kasihi.
10 Tetaplah taat kepada perintah-perintah-Ku, Aku juga akan tetap men-
gasihi kamu. Begitu juga Bapa-Ku tetap mengasihi-Ku, karena Aku se-
lalu taat kepada perintah-Nya. 11 Aku sudah memberitahukan semua ini
kepadamu, supaya kamu ikut merasakan sukacita-Ku, dan supaya tidak
ada sesuatu pun yang kurang dari sukacitamu. 12 Inilah perintah yang
Ku-berikan kepadamu: Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain,
sama seperti Aku mengasihi kamu. 13 Bukti seseorang mempunyai kasih

* 15:2 menghasilkan buah Karena arti sebenarnya adalah orang dan bukan pohon yang berbuah,
artinya hidup dengan cara menunjukkan bahwa mereka adalah milik Yesus. Termasuk dalam cara
hidup itu adalah 1) “Hasil dan bukti Roh Kudus terlibat dalam hidup kita”— yang disebut di Gal.
5:22-23. (Lihat juga Ef. 5:9; Ibr. 12:11; Yak. 3:18.) 2) ‘Panen gandum’ rohani— yaitu memenangkan
jiwa-jiwa supaya hidup mereka juga diubahkan dan mereka memperoleh keselamatan yang sela-
ma-lamanya, seperti yang Yesus jelaskan dalam Yoh. 4:34-38 dan Yoh. 15:16. Yesus menyerahkan
diri-Nya untuk hal itu, seperti yang dinyatakan dalam Yoh. 12:24.
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yang paling luar biasa adalah ketika dia relamengurbankan dirinya sendiri
demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. 14 Kamu akan terbukti sebagai
sahabat-Ku kalau kamu melakukan apa yang Ku-perintahkan kepadamu.
15 Sekarang Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak
bisa tahu rencana-rencana tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat-
Ku, karena Aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang
disampaikan oleh Bapa kepada-Ku.

16 “Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-murid-Ku,
tetapi Akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya
Akumengangkat kamu: Supayakamupergi ke ladang-Kudanmenghasilkan
banyak buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan
selama-lamanya. Karena kamumenjalankan tugas itu, apa saja yang kamu
minta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk memuliakan Aku, maka
Dia akan memberikannya kepadamu. 17 Jadi Aku ulangi perintah ini:
Hendaklah kamu salingmengasihi satu sama lain.”

Orang-orang duniawi akanmembenci kalian
18 “Waktu orang-orang duniawi membenci kalian masing-masing, ingat-

lah bahwa mereka sudah lebih dulu membenci Aku. 19 Kalau kamu masih
sepikiran dengan orang-orang duniawi, mereka pasti senang sama kamu,
karenakamudianggapberadadi pihakmereka. Tetapi sekarangkamu tidak
lagi di pihakmereka, karena Aku sudahmemilih kamu dari antaramereka.
Itulah sebabnya mereka membencimu. 20 Ingatlah apa yang dulu sudah
Ku-katakan kepada kalian: Seorang hamba tidak akan dihormati lebih dari
tuannya. Orang-orang duniawi sudahmenyakiti Aku, jadimereka juga pasti
akan menyakiti kalian masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang
sudah taat kepada ajaran-Ku. Demikian jugalah hanya sedikit orang yang
akan taat ketika kamumenyampaikan ajaran-Ku kepadamereka. 21Mereka
akan melakukan semua itu terhadap kamu karena kamu adalah milik-
Ku, dan karena mereka tidak mengenal Bapa yang sudah mengutus Aku.
22KalauAkubelumpernahdatangdanbelumpernahmengajarorang-orang
yang menolak Aku dan ajaran-Ku itu, mereka belum sempat melakukan
dosa yang seperti itu. Tetapi sekarang Aku sudah menyampaikan ajaran
dari Allah. Jadi pada hari terakhir dunia ini pada waktu semua orang
diadili karena dosa-dosa mereka, setiap mereka tidak mempunyai alasan
untuk berkata, ‘Saya tidak tahu jalan yang benar.’ 23 Orang-orang yang
membenci Aku, berarti membenci Bapa-Ku juga. 24Mereka sudah menyak-
sikan keajaiban-keajaiban yang sudah Aku lakukan, yang orang lain belum
pernah lakukan. Kalau Aku belum pernah melakukan keajaiban-keajaiban
itu, tentulah mereka mempunyai alasan untuk tidak menerima Aku. Tetapi
sekarang mereka sudah menyaksikan semua keajaiban-Ku itu dan mereka
masih membenci Aku dan juga Bapa-Ku. 25 Tetapi hal itu terjadi untuk
memenuhi apa yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Firman Allah,
‘Merekamembenci Aku tanpa alasan.’✡

26 “Ketika Aku sudah ada bersama Bapa-Ku nanti, Kami akan mengirim
Roh Penolong kepada kalian. Dialah Roh Kebenaran, yang akan mengajar
hal-hal yang benar kepada kalian masing-masing. Dan waktu Dia datang,
Dia akan bersaksi tentang Aku kepada setiap orang di dunia ini. 27 Dan
kalian masing-masing juga akan bersaksi tentang Aku, karena dari awal
pelayanan-Ku, kamu sudah bersama-sama dengan Aku.”
✡ 15:25 Mzm. 35:19; 69:5
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16
1 “Semua ini Ku-katakan supaya kalian masing-masing tidak mening-

galkankepercayaanmukepada-Ku. 2Karenakamupengikut-Ku, nanti kamu
akan diusir dari rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Dan akan tiba
waktunya beberapa orang pengikut-Ku akan dibunuh— bahkan dengan
berbuat seperti itu mereka menganggap bahwa mereka melayani Allah.
3 Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak pernah mengenal Bapa
ataupunAku. 4Tetapi sekarangsemua iniKu-katakankepadakalianmasing-
masing, supaya ketika hal itu terjadi kalian akan ingat bahwa sebelumnya
hal-hal itu sudah Ku-beritahukan kepada kalian.”

Pekerjaan Roh Kudus
“Sejak awal, semua hal itu tidak Ku-beritahukan kepada kalian, karena

Aku masih bersama kalian. 5 Tetapi sekarang Aku akan kembali kepada
Bapa yang sudah mengutus Aku ke sini. Dan tidak ada seorang pun
dari antara kalian yang bertanya kepada-Ku, ‘Ke manakah Engkau pergi?’
6Karena semua hal itu Ku-beritahukan kepada kalian, maka kesedihan pun
memenuhi hati kalian. 7Tetapi sebenarnya, lebih baik bagi kalian kalauAku
pergi kepada Bapa. Karena kalau Aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak
akan datang kepada kalian. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akanmengutus Dia
kepada kalian.

8 “Pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-
orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga
hal ini: Tentang dosa, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar
dalam pandangan Allah, dan tentang pengadilan terakhir. 9 Pertama,
tentang dosa: Dia akanmenyadarkan bahwamereka berdosa kalaumereka
tidak sungguh-sungguh percaya kepada-Ku. 10 Kedua, tentang caranya
orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah: Karena Aku
pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat Aku, Roh Penolong itu akan
menyadarkan bahwaAku sudahmembuka jalan sehingga orang-orang bisa
menjadi benar dalam pandangan Allah. 11 Dan ketiga, tentang pengadilan
terakhir: Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadi-
lan terakhir pasti akan terjadi, karena iblis, penguasa dunia ini, sudah kena
hukuman.

12 “Masih ada banyak hal yang mau Ku-sampaikan kepada kalian, tetapi
kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. 13 Tetapi ketika Roh Kebe-
naran itu datang, Dialah yang akan memimpin kalian ke dalam semua
ajaran rohani yang benar. Karena Dia tidak akan berbicara dari diri-
Nya sendiri, melainkan Dia hanya menyampaikan apa yang Dia dengar
dari Bapa-Ku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang
akan terjadi nanti. 14Melalui ajaran-Nya, Aku akan dipermuliakan, karena
Dia akan menyampaikan kepada kalian semua yang Dia terima dari Aku.
15 Semua yang Bapa miliki adalah milik-Ku juga. Itulah sebabnya Aku
berkata bahwa Roh Penolong itu akan menyampaikan kepada kalian apa
yang Dia terima dari Aku.”

Di balik dukacita ada sukacita
16 “Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi tidak lama

kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.”
17 Beberapa orang dari kami murid-murid-Nya berkata satu sama lain,

“Apa maksud-Nya?— waktu Dia berkata, ‘Hanya sebentar saja kalian tidak
akanmelihatAku, tetapi tidak lamakemudiankalian akanmelihatAku lagi.’
Danapaartinya?—waktuDiaberkata, ‘Akuakanpergi kepadaBapa.’ ” 18Dan
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juga kami saling bertanya, “ ‘Sebentar?’— itumaksud-Nyaberapa lama? Kita
tidakmengerti.”

19 Yesus tahu bahwa kami ingin sekali bertanya kepada-Nya, jadi Dia
berkata, “Inilah yang kalian bicarakan satu sama lain: Tentangmaksud dari
yangKu-katakan, ‘Hanya sebentar saja kalian tidak akanmelihat Aku, tetapi
tidak lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.’ 20Apa yang Ku-katakan
ini memang benar: Sebentar lagi kalian akanmenangis danmeratap, tetapi
orang-orang duniawi akan senang. Tetapi dukacita kalian itu akan berubah
menjadi sukacita. 21 Apa yang terjadi kepada kalian sebentar lagi, hal
itu sama seperti yang terjadi kepada perempuan hamil ketika sudah tiba
waktunyamelahirkan anaknya. Dia akanmerasa kesakitan. Tetapi sesudah
anaknya lahir, dia tidak ingat lagi akan penderitaan yang dialaminya,
karena dia sangat senang bayinya sudah lahir dengan selamat ke dunia
ini. 22 Begitu juga dengan kalian. Sekarang kalian merasa sedih. Tetapi
tidak lama dari sekarang— saat kalian melihat Aku lagi, kalian akan sangat
bersukacita. Pada waktu itu kalian sudah melupakan dukacita kalian itu,
dan siapa pun tidak bisa menghalangi sukacita yang kalian alami. 23 Dan
pada hari itu, kalian masing-masing tidak perlu lagi meminta apa-apa dari-
Ku. Yang Aku katakan ini memang benar: Demi Aku dimuliakan, mintalah
apa saja kepada Bapa kita, maka akan diberikan-Nya kepadamu. 24 Sampai
sekarang kamu belum minta sesuatu dari Bapa untuk memuliakan Aku.*
Mintalah hal-hal yang memuliakan Aku, maka kamu akan menerimanya!
Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguhmerasa sukacita.”

Yesus sudahmenang atas dunia ini
25 “Semua hal ini sudah Ku-katakan kepada kalian dengan memakai

beberapa kiasan. Tetapi akan tiba waktunya di mana Aku tidak perlu
mengajarkaliandengancara seperti itu. Padawaktu itu, Akuakanmengajar
kalian tentang Bapa-Ku secara terus terang. 26Mulai hari itu kalianmasing-
masing boleh berdoa secara langsung kepada Bapa untuk meminta hal-hal
yang akanmemuliakan Aku. Jadi tidak perlu lagi Aku yang menyampaikan
permintaanmu itu kepada Bapa-Ku, 27 karena Dia sendiri sangat mengasihi
kamu. Bapa mengasihimu karena kamu mengasihi Aku dan kamu sudah
percaya bahwa Aku datang dari Dia. 28Memang Aku berasal dari Bapa dan
sudah datang ke dunia ini. Tetapi sekarang Aku segerameninggalkan dunia
ini dan kembali lagi kepada-Nya.”

29 Lalu kami berkata kepada-Nya, “Benar, sekarang Engkau berbicara
secara terus-terangkepadakamidan tidak lagimemakai kiasan. 30Sekarang
kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu lagi
seseorang bertanya tentang sesuatu kepada-Mu. Bahkan Engkau sering
memberi jawaban sebelumkamibertanya. Karena itu, kamipercayabahwa
Engkau datang dari Allah.”

31 Lalu Yesus menjawab, “Jadi, baru sekarang kalian percaya?
32 Dengarkanlah: Waktunya akan segera tiba dan memang bisa dikatakan
sudah tiba— di mana kalian semua akan meninggalkan Aku sendirian.
Kalian akan lari dan kembali ke rumah kalian masing-masing. Tetapi
sebenarnya Aku tidak sendirian, karena Bapa selalu bersama-Ku.

* 16:24 untukmemuliakanAkuSecaraharfiah, “dalamnama-Ku.” Sesuai dengankebudayaanorang
Yahudi pada zamanYesus, ‘nama-Ku’di sini artinya seluruh kepribadianKristus. Danuntukmeminta
sesuatu ‘dalam nama Yesus’, bukan sekedar mengucapkan frasa itu saja, tetapi maksudnya meminta
sesuatu demi kepentingan Yesus, atau demimemuliakan Dia.
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33 “Semua ini Ku-katakan kepada kalian masing-masing yang sudah
bersatu dengan Aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang.
Dalam dunia ini, kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena
Aku sudahmengalahkan dunia ini.”

17
Doa Yesus untuk para pengikut-Nya

1 Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu kepada kami murid-murid-
Nya, kemudian Dia melihat ke langit dan berdoa, “Bapa, sekarang sudah
tiba waktunya. Muliakanlah Akumelalui apa yang akan terjadi kepada diri
Anak-Mu ini. Dengan begitu Aku juga akan memuliakan Engkau. 2Karena
Bapa sudah memberikan kuasa kepada-Ku atas semua orang, supaya Aku
bisa memberikan hidup yang selama-lamanya kepada setiap orang yang
Engkau sudah berikan kepada-Ku.”

3 Karena mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga berdoa kepada
Allah, “Bapa, memang benar! Inilah jalan untuk menerima hidup yang
selama-lamanya: Yaitu hendaklah mereka mengenal Engkau sebagai
satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Kristus Yesus yang
Engkau utus ke dunia ini.”*

4Dan Yesus masih tetap berdoa, “Bapa, Aku sudah memuliakan Engkau di
dunia ini melalui semua pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk
Ku-lakukan. Sekarang pekerjaan itu sudah selesai. 5 Jadi sekarang, biarlah
Bapa membawa Aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah Kita nikmati
bersama sebelum dunia ini diciptakan.

6 “Aku sudah memperkenalkan Bapa† kepada orang-orang ini. Dulu
mereka juga berpihak dengan orang-orang duniawi, tetapi Engkau mem-
berikan mereka kepada-Ku. Mereka itu memang adalah milik-Mu, tetapi
Bapa sudahmenyerahkanmereka kepada-Ku. Dan sekarangmereka sudah
taat kepada ajaran-Mu yang Aku sampaikan. 7 Jadi sekarang mereka tahu
bahwa semua yang Aku lakukan dan ajarkan berasal dari Bapa. 8 Karena
Aku sudah menyampaikan ajaran yang Engkau berikan kepada-Ku, dan
mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa Aku
benar-benar datang dari Bapa, danmereka percaya bahwa Engkaulah yang
mengutus Aku. 9 Jadi sekarang Aku berdoa secara khusus untuk mereka.
Doa-Ku bukan untuk orang-orang di dunia ini yang menolak mengikuti
ajaran-Mu. Tetapi Aku berdoa untuk orang-orang yang sudah Bapa berikan
kepada-Ku, karena mereka adalah milik-Mu. 10 Semua yang Aku miliki
adalah milik Bapa, dan semua yang Bapa miliki adalah milik-Ku juga. Jadi
pengikut-pengikut-Ku ini sama-sama milik Kita. Melalui merekalah Aku
sedang dimuliakan.

11 “Tetapi sekarang Aku tidak lagi tinggal dengan mereka di dunia ini,
karena Aku segera akan datang kembali kepada-Mu. Bapa yang kudus,
lindungilah mereka dengan kekuatan-Mu— yaitu dengan kekuatan yang
Bapa sudah berikan kepada-Ku. Dengan begitu mereka akan menjadi satu,
sama seperti Engkau dan Aku adalah satu. 12Sewaktu Aku bersama dengan

* 17:3 Ayat 3 Banyak penafsir mengatakan bahwa ayat 3 ini adalah renungan penulis, dan bukan
perkataan Yesus. Yohanes sendirimemasukkan beberapa kali komentarnya dalam injil ini, termasuk
2:11; 3:16-21; 19:35; 20:30-31, dan 21:23-25. † 17:6 memperkenalkan Bapa Secara harfiah, “Aku
sudah menyatakan nama-Mu.” Sekali lagi, ‘nama’ menunjukkan seluruh kepribadian Allah. Dalam
pasal ini, cara menerjemahkan yang sama dipakai di ayat 11-12 dan 26.
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mereka, Aku sudah menjaga dan melindungi mereka dengan semua keku-
atan yang Bapa sudah berikan kepada-Ku, supaya tidak ada yang binasa.
Hanya seorang saja darimereka yang akan binasa— yaitu orang yang sudah
ditentukan untuk binasa. Dengan begitu terpenuhilah apa yang sudah
tertulis dalam Firman-Mu.

13 “Sekarang Aku segera akan kembali kepada-Mu. Oleh karena itu,
tentang semua hal ini Aku doakan sewaktu Aku masih ada di dalam dunia
ini, supaya pengikut-pengikut-Ku ini bisa mengetahui doa-Ku ini sehingga
mereka penuh dengan sukacita. Biarlah sukacita mereka masing-masing
seperti sukacita-Ku ketikamerekamenghadapi kesusahan. 14Mereka sudah
terimaajaran-MuyangAku sampaikankepadamereka. Itu sebabnyaorang-
orang duniawi membenci mereka. Karena mereka, seperti Aku, tidak
berpihak kepada orang-orang duniawi.

15 “Aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini,
melainkan supaya Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat— yaitu
iblis. 16 Karena mereka bukan milik dunia ini, sama seperti Aku bukan
milik dunia ini. 17Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus‡ melalui
ajaran benar. Semua Firman-Mu adalah ajaran benar. 18 Sebagaimana
Bapamengutus Aku ke dunia ini, begitu juga Aku akanmengutusmereka ke
seluruh dunia. 19SekarangAku juga sebagaimilik-Mumenyerahkandiri-Ku
kepada-Mu, ya Bapa. Dan Aku melakukan itu bagi mereka, supaya mereka
juga bisa menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran-Mu yang benar.

20 “Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi Aku berdoa juga untuk
orang-orang yang kemudian percaya kepada-Ku karena kesaksian mereka.
21 Dan Aku minta supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa
denganAku adalah satu danAku denganBapa adalah satu. Aku juga berdoa
supaya mereka dengan Kita menjadi satu, supaya orang-orang duniawi
menjadi percaya bahwa Bapalah yang mengutus Aku ke dunia ini. 22 Aku
sudah memberikan kepada mereka kuasa dan kemuliaan yang Engkau su-
dah berikan kepada-Ku. Akumemberikannya supayamereka tetap bersatu,
sama seperti Kita selalu bersatu— 23 yaitu Aku bersatu dengan mereka,
dan Bapa bersatu dengan Aku, sampai mereka benar-benar menjadi satu.
Dengan begitu, maka orang-orang duniawi menjadi tahu bahwa Bapalah
yang sudahmengutusAku, danbahwaBapa juga selalumengasihi pengikut-
pengikut-Ku, sama seperti Bapa selalu mengasihi Aku.

24 “Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan kepada-Ku, Aku
mau supaya mereka juga selalu bersama-Ku, di tempat Aku berada nanti.
Aku minta ini supaya mereka bisa melihat kemuliaan yang Bapa sudah
berikan kepada-Ku sebelum dunia ini diciptakan. Danmemang, kemuliaan
itu sudah diberikan kepada-Ku karena Engkau sangat mengasihi Aku. 25Ya
Bapa, Engkau selalu melakukan yang benar. Walaupun manusia di dunia
ini tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau. Dan pengikut-
pengikut-Ku ini tahubahwaBapayang sudahmengutusAkukedalamdunia
ini. 26 Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada mereka, dan Aku akan
terus memberitahukan tentang Engkau kepada mereka. Dengan begitu,
mereka juga akan mengasihi Aku dari dalam hati— seperti Engkau men-
gasihi Aku. Dan Aku akan tetap bersatu denganmereka.”

‡ 17:17 milik-Mu yang khusus Menerjemahkan kata “Kuduskanlah.” Dalam konteks ini, arti
‘kuduskan’ adalah bahwamereka akan hidup sebagai milik Allah yang khusus, yang disediakan dan
diberi kuasa untukmelayani Dia. Dan tentu juga hidupmereka akan bersifat suci.
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18
Yesus ditangkap✡

1 Waktu Yesus selesai berdoa, Dia dengan kami murid-murid-Nya pergi
menyeberangi sungai kecil Kidron. Di situ kami semua masuk ke taman
zaitun.

2 Yudas— yang menjual Yesus, juga sudah tahu tempat itu, karena Yesus
sering berkumpul dengan kami di situ. 3Kemudian Yudas datang ke taman
itu dengan membawa beberapa pasukan tentara Romawi dan beberapa
tentara penjaga Rumah Allah. Rombongan itu disuruh oleh para imam
kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang dengan membawa lampu,
obor, pedang, dan alat-alat perang yang lain.

4 Yesus sudah tahu semua yang akan terjadi atas diri-Nya. Jadi Dia
langsung keluar menemui mereka dan bertanya, “Siapa yang kalian cari?”

5Lalumerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”
Kemudian Yesus berkata, “Akulah Dia.”* (Yudas juga sudah berdiri di situ

bersama-sama dengan rombongan itu.) 6 Saat Yesus berkata, “Akulah Dia,”
tiba-tiba tanpa mereka sadari semua rombongan itu mundur dan jatuh ke
tanah.

7 Sekali lagi Yesus bertanya kepadamereka, “Kalian cari siapa?”
Danmerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”
8Lalu Yesus berkata, “Sudah Ku-katakan kepada kalian, ‘Akulah Dia.’ Jadi

kalauAkuyangkaliancari, biarkanlahparapengikut-Ku inipergi.” 9Dengan
berkata begitu doa Yesus yang ini terjawab, “Dari mereka yang Bapa sudah
berikan kepada-Ku, tidak akan ada yang binasa.”

10Padawaktu ituPetrus—yang jugadisebutSimon,membawapedang. Dia
langsung mengeluarkan pedang itu dari sarungnya dan mau membunuh
seorang budak dari imam agung. Tetapi hanya telinga kanan budak itu
yang terpotong sampai putus. (Nama budak itu Malkus.) 11 Lalu Yesus
berkata kepadaPetrus, “Masukkankembali pedangmukedalamsarungnya.
Janganlah kamu menghalangi Aku menjalani penderitaan† yang sesuai
dengan apa yang Bapa tetapkan bagi-Ku.”

Yesus dibawamenghadapHanas, mantan imamagung✡
12 Kemudian komandan batalion Roma bersama semua rombongan itu

menangkap danmengikat Yesus. 13Pertama-tamamereka membawa Yesus
kepada Hanas— yaitu bapak mertua dari Kayafas. Kayafaslah yang men-
jabat sebagai imam agung pada tahun itu. 14 (Kayafas adalah imam agung
yang pernah berkata kepada para pemimpin Yahudi seperti ini, “Daripada
semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yang mati demi bangsa
kita.”)✡

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡

✡ 18: Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53 * 18:5 Akulah Dia … Hanya sebagian
penafsir berkata bahwa Yesus sengaja menggunakan kata yang menunjukkan dua arti di saat ini
seperti dijelaskan dalam catatan di Yoh. 8:24. Sesuai keterangan di Prakata TSI, karena Yesus sedang
berbicara kepada orang-orang yang memusuhi-Nya, ini juga dapat diterjemahkan, “Sayalah Dia.”
Kalau diterjemahkan seperti itu ataupun dengan ‘Aku’, apa yang terjadi di ayat 6 ditafsirkan seperti
ini: Allah Bapa— mengingat doa Yesus (khususnya 17:1), ingin supaya penghormatan ditunjukkan
kepada Yesus sebelum Dia menjalani penderitaan-Nya. Lihat Yoh. 8:54. † 18:11 penderitaan
Secara harfiah, “cawan.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, cawan adalah kiasan untuk mengalami
penderitaan sesuai dengan ketetapan Allah. ✡ 18:11 Mat. 26:57-58; Mrk. 14:53-54; Luk. 22:54
✡ 18:14 Yoh. 11:49-52 ✡ 18:14 Mat. 26:69-70; Mrk. 14:66-68; Luk. 22:55-57
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15Padawaktu Yesus dibawa ke rumahHanas, Petrus‡ dan saya (Yohanes)§
mengikuti rombongan itu dari belakang. Kebetulan saya kenal imamagung,
jadi saya langsung ikut masuk pada saat Yesus diantar ke halaman rumah-
nya. 16Tetapi Petrus menunggu di luar dekat pintu pagar halaman. Karena
saya sudah dikenal oleh mantan imam agung dan para pembantunya, jadi
saya keluar lagi dan berbicara dengan pembantu perempuan yangmenjaga
pintu itu. Setelah diberi izin, saya mengantar Petrus ke dalam. 17 Dan
pembantu itu sempat bertanyakepadaPetrus, “Kamu jugamurid orang itu—
bukan?”
Dan dia menjawab, “Bukan.”
18Pada malam itu udara dingin. Jadi para penjaga Rumah Allah dan para

budak imam agung sudah menyalakan api dari arang. Dan mereka berdiri
menghangatkan badan mereka di dekat api itu. Petrus juga mendekati
mereka dan berdiri di situ untukmenghangatkan badannya.

Hanas bertanya tentang ajaran Yesus✡
19 Sementara itu, mantan imam agung bertanya kepada Yesus tentang

murid-murid-Nya dan tentang apa yang Dia ajarkan. 20 Lalu Yesus men-
jawab, “Aku selalu berbicara dengan terbuka di depan orang banyak. Aku
selalu mengajar di rumah-rumah pertemuan dan di teras Rumah Allah di
mana orang Yahudi biasa berkumpul. Aku tidak pernah berbicara secara
rahasia. 21 Jadi Bapak tidak perlu bertanya kepada-Ku tentang hal itu. Tanya
saja kepada mereka yang sudah mendengar ajaran-Ku. Pasti mereka tahu
apa yang sudah Ku-katakan.”

22 Saat Yesus berkata begitu, salah satu penjaga yang berdiri di situ
menamparmukaYesusdanberkata, “Janganbicara seperti itukepada imam
agung!”

23 Lalu Yesus menjawabnya, “Kalau Aku mengatakan sesuatu yang
melanggar peraturan, seharusnya tunjukkan dulu kesalahan-Ku itu se-
belum kamu menampar Aku. Tetapi kalau perkataan-Ku yang tadi benar,
seharusnya kamu tidak bolehmenampar-Ku!”

24KemudianHanasmengirimYesusmasih dalamkeadaan terikat, kepada
imam agung Kayafas.

Petrusmenyangkal Yesus lagi✡
25PadawaktuPetrusmasihberdirimenghangatkanbadannyadidekat api

itu, ada orang yang berkata kepadanya, “Bukankah kamu salah satu murid
dari orang itu?”
Tetapi dia menyangkal dan berkata, “Bukan.”
26Ada juga salah satu budak dari imam agung yang berdiri di situ. Budak

itu adalah keluarga dari budak yang telinganya dipotong oleh Petrus. Jadi
dia berkata, “Sepertinya saya melihat kamu tadi bersama Yesus di taman
itu— bukan?!”

27Begitu Petrusmenyangkal lagi, “Bukan saya,” ayam langsung berkokok.
Pilatusmengadili Yesus✡

28 Besoknya, pagi-pagi sekali, mereka membawa Yesus dari rumah
Kayafas ke istana gubernur Roma. Tetapi para pemimpin Yahudi yang
membawa Dia tidak ikut masuk ke dalam istana itu, karena orang Yahudi

‡ 18:15 Petrus Secara harfiah, “Simon Petrus.” § 18:15 saya (Yohanes) Secara harfiah, “seorang
muridyang lain.” Banyakpenafsirmengatakanbahwakemungkinanbesarmurid ituadalahYohanes.
Lihat catatan di Yoh. 1:35. ✡ 18:18 Mat. 26:59-66; Mrk. 14:55-64; Luk. 22:66-71 ✡ 18:24 Mat.
26:71-75; Mrk. 14:69-72; Luk. 22:58-62 ✡ 18:27 Mat. 27:1-2, 11-31; Mrk. 15:1-20; Luk. 23:1-25
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menganggap najis rumah orang yang bukan Yahudi.* Mereka tidak mau
menajiskan dirinya, karena hari itu mereka harus tetap siap untuk ikut
makanmakananPaskah. 29Karena itu, Pilatuskeluarmenemuimereka, lalu
dia bertanya, “Apa tuduhan kalian terhadap orang ini?”

30 Lalu mereka menjawab, “Kalau dia bukan penjahat, kami tidak perlu
membawa dia kepada Tuan.”

31 Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, “Biarlah kalian saja yang men-
gadili dia sesuai dengan hukum kalian.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu berkata, “Menurut hukum Roma,

kami orang Yahudi tidak diizinkan untuk menjatuhkan hukuman mati.”
32 (Perkataan mereka itu sebenarnya sesuai dengan ketetapan Allah, su-
paya terjadi dengan tepat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya tentang
bagaimana caranya Dia akanmati.)

33 Kemudian Pilatus masuk lagi ke dalam istana gubernur dan menyu-
ruh tentaranya membawa Yesus masuk. Lalu dia bertanya kepada Yesus,
“Apakah betul yang mereka katakan bahwa kamu menganggap dirimu
sebagai raja orang Yahudi?”

34 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah Bapak sendiri mau tahu, atau
Bapak bertanya untuk memeriksa apa yang sudah dikatakan orang-orang
tentang Aku?”

35 Lalu Pilatus menjawab, “Kamu sudah tahu saya bukan orang Yahudi!
Bangsamu sendiri bersama para imam kepala yang menyerahkan kamu
kepada saya. Jadi kesalahan apa yang sudah kamu lakukan?”

36 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pemerintahan-Ku tidak berasal dari
dunia ini. Kalau pemerintahan-Ku berasal dari dunia ini, pastimereka yang
berpihak kepada-Ku sudah berjuang supaya Aku tidak diserahkan kepada
para pemimpin Yahudi. Tetapi memang tempat pemerintahan-Ku bukan di
dunia ini.”

37 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Jadi menurutmu, kamu ini seorang
raja— kah?”
Yesus menjawab, “Demikianlah. Aku seorang raja. Untuk itulah Aku di-

lahirkan, dan untuk itulah Aku datang ke dunia ini— supayamemberitakan
ajaranyangbenar. Semuaorang yang senangmendengar ajaranbenar pasti
senang juga untukmendengar ajaran-Ku.”

38 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Ajaran benar? Apa itu!” Dan dia
langsung pergi keluar lagi dan bertemu dengan para pemimpin Yahudi
itu, lalu dia berkata kepada mereka, “Sama sekali saya tidak menemukan
kesalahan apapundalamdiri orang ini. 39Tetapimenurut kebiasaan kalian,
setiap gubernur akanmembebaskan seorang tahanan tiap tahun pada hari
Paskah. Apakah kalian mau supaya saya membebaskan dia yang kalian
sebut ‘raja orang Yahudi’?”

40 Tetapi mereka berteriak, “Jangan dia! Tetapi bebaskanlah Barabas!”
Barabas adalah seorang pemberontak.

* 18:28 orang Yahudi menganggap najis … Secara tradisi orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah
orang yang bukan Yahudi. Hal ini tidak ada tertulis dalam Hukum Taurat. Alasan aturan itu
adalah supayamereka tidakmenyentuh sesuatu yang dianggap najis menurut Hukum Taurat. Kalau
seseorang menyentuh sesuatu yang najis, berarti dia juga sudah menjadi najis dan harus mengikuti
upacarapenyucianmenurut peraturanHukumTaurat, supayaberkenan lagi dimataAllah. (Lihat Bil.
9:7-11.)
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19
1 Lalu Pilatus menyuruh para tentaranya mencambuki* Yesus dengan

membawa-Nyamasukkedalambagian istana yangadalahmarkasmereka.†
2 Sesudah mencambuki Dia, mereka mulai mengejek-Nya— karena Yesus
mengaku sebagai raja. Jadi mereka memahkotai Dia dengan mahkota
berduri yang mereka buat dari cabang-cabang tumbuhan merambat yang
berduri. Dan mereka juga memakaikan baju yang berwarna ungu kepada-
Nya.‡ 3Kemudian mereka mendekati Dia dan berkata kepada-Nya, “Salam,
raja orang Yahudi,” lalu menampari muka-Nya.

4 Kemudian Pilatus keluar dari istananya lagi. Kebetulan sudah banyak
orang yang berkumpul di situ untuk hal lain,§ jadi dia berkata kepada
mereka, “Lihat, saya membawa orang ini ke luar kepada kalian. Saya mau
supaya kalian tahu bahwa sama sekali saya tidak menemukan kesalahan
apa pun pada diri orang ini.” 5 Lalu Yesus keluar, dan Dia masih memakai
mahkotaduri danbajuungu itu. DanPilatusberkatakepadamereka, “Inilah
dia!”

6 Tetapi pada saat para imam kepala dan para penjaga Rumah Allah itu
melihat Yesus, mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”*
Tetapi Pilatus berkata kepadamereka “Kalian sendiri yangmembawadan

menyalibkan dia, karena saya tidak menemukan kesalahan apa pun pada
dirinya!”

7KemudianorangYahudi itumenjawab, “Menuruthukumkami, diaharus
dihukummati, karena dia sudahmengatakan, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ”

8 Waktu Pilatus mendengar perkataan mereka itu, dia semakin takut.
9 Jadi dia masuk kembali ke dalam istana dan menyuruh supaya Yesus
dibawa masuk. Lalu dia bertanya kepada-Nya, “Kamu berasal dari mana?”
Tetapi Yesus tidakmenjawab.

* 19:1 mencambuki Alat cambuk Romawi pada zaman Yesus terbuat dari beberapa tali dari
kulit sapi. Barang tajam seperti tulang atau potongan logam diikat di ujung setiap tali itu supaya
merobek-robek kulit orang yang dicambuki. Menurut hukum kerajaan Romawi, warga negara
Roma tidak boleh dicambuk. Tetapi budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan
Romawi kalau dihukum danmendapat hukumanmati, dicambuki dulu sebelummereka disalibkan.
Kadang-kadang pada waktu dicambuki saja para hukuman sudah mati. † 19:1 bagian istana
… Yohanes menulis “membawa Yesus,” tetapi tidak menyebutkan ke mana mereka membawa-Nya.
Supaya lebih jelas dan wajar, informasi ini dimasukkan sesuai dengan Markus 15:16. ‡ 19:2 baju
berwarna ungu … Ternyatamerekamemakai baju bekas dari komandan untukmengejek Yesus. Kain
warna ungu mahal sekali dan biasanya dipakai oleh raja-raja. § 19:4 berkumpul di situ untuk
hal lain Orang banyak ini tidak berkumpul karena masalah Yesus. Lihat informasi yang terdapat di
Markus 15:6–8. * 19:6 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus
untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka
membuat salib dari dua batang kayu yang dibentukmenjadi 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 dihukummati
dengan cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena
penjahat yang kenahukuman seperti itu selalu disalibkandalamkeadaan telanjang, dan orang-orang
yang melewati tempat itu akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan
tidak berlaku untukwarga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari
negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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10 Lalu Pilatus berkata, “Kenapa kamu diam?! Apakah kamu tidak tahu
bahwa saya mempunyai kuasa untuk membebaskan kamu dan juga untuk
menyalibkan kamu?”

11 Yesus menjawab, “Kuasa yang kamu miliki atas diri-Ku hanya karena
Allah yang memberikannya kepadamu. Kalau tidak begitu, kamu tidak
mempunyai kuasa apa-apa atas diri-Ku. Karena itu orang yang sudahmeny-
erahkan Aku kepadamu sudah melakukan dosa yang lebih besar daripada
dosa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjatuhkan hukuman atas
diri-Ku.”

12Mendengar itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia. Tetapi para
pemimpin Yahudi berteriak, “Orang yang berkata dirinya seorang raja,
berarti dia melawan raja agung di Roma. Kalau engkau membebaskan dia,
berarti engkau jugamelawan raja agung!”

13 Saat Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh supaya Yesus
dibawa keluar, lalu dia duduk di kursi pengadilan. Tempatnya itu disebut
“Lantai Batu.” (Dalam bahasa Ibrani disebut ‘Gabata’.)

14 Waktu itu kira-kira tengah hari, dan itu adalah hari persiapan se-
belum hari terpenting dalam perayaan Paskah. Lalu Pilatus mengejek para
pemimpin Yahudi dengan berkata, “Lihatlah raja kalian ini!”

15 Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan
dia!”
Dan Pilatus berkata lagi kepadamereka, “Apakah kalianmau supaya saya

menyalibkan raja kalian?”
Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja

yang lain, selain raja agung di Roma!”
16Akhirnya Pilatus mengikuti kemauan mereka dan menyerahkan Yesus

kepada tentara-tentaranya supaya disalibkan.

Yesus disalibkan✡
Lalu mereka membawa Dia untuk disalibkan, 17 dan Yesus memikul

sendiri salib-Nya. Mereka membawa Dia ke tempat yang bernama Tempat
Tengkorak. (Dalam bahasa Ibrani tempat itu disebut Golgota.)† 18 Di
situlah mereka menyalibkan Dia. Ada juga dua orang penjahat yang sama-
sama disalibkan dengan Yesus. Salib Yesus berada di tengah-tengah, dan
salib kedua penjahat itu di sebelah kanan dan kiri-Nya. 19 Pilatus sudah
menyuruh untuk memasang suatu tulisan pada salib Yesus. Tulisan itu
adalah keterangan tentang alasannya Dia dibunuh. Tulisan itu adalah,
“Yesus, orangNazaret, rajaorangYahudi.” 20BanyakorangYahudimembaca
tulisan itu, karena tempat Yesus disalibkan tidak jauh dari kota, dan tulisan
itu ditulis dalam tiga bahasa— yaitu bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani.‡

21 Lalu para imam kepala berkata kepada Pilatus, “Suruhlah mereka
mengganti tulisan itu! Jangan ‘Raja orang Yahudi.’ Tetapi harus seperti ini,
‘Orang ini berkata, “Saya adalah raja orang Yahudi.” ’ ”
✡ 19:16 Mat. 27:32-44;Mrk. 15:21-32; Luk. 23:26-43 † 19:17 Golgota Golgota— yang berarti Tempat
Tengkorak, berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin/Roma, itu disebut Kalvari.
Bukit itu adalah di sebelah utara dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena tengkorak manusia
ada banyak di situ. Kebetulan di bukit itu ada batu besar yang menonjol yang bentuknya seperti
tengkorak manusia. ‡ 19:20 Bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani Bahasa Ibrani adalah bahasa asli
orang Yahudi. Bahasa Latin adalah bahasa orang Italia dan juga bahasa pemerintah Roma. (Roma
adalah ibukota negara Italia.) Dan sejak 300 tahun sebelumYesus lahir, bahasa Yunani adalah bahasa
umum, karena sebelumRomamenguasai semua daerah sekitar Laut Tengah, bangsa Yunanilah yang
menguasai semua daerah itu.
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22 Tetapi Pilatus menjawab, “Apa yang sudah saya perintahkan untuk
ditulis tidak akan saya ubah!”

23 Yesus disalibkan oleh empat orang tentara. Lalu mereka membagi-
bagikan pakaian-Nya di antara mereka, dan masing-masing mendapat se-
bagian. Jubah-Nya panjang tanpa ada sambungan jahitan, karena ditenun
dari atas ke bawah. 24 Karena itu, mereka berkata satu sama lain, “Jangan
kita robek-robekkan jubah ini. Kita buang undi saja— untuk menentukan
siapa yang akan mendapatkannya.” Maka terjadilah tepat seperti apa yang
ditetapkan Allah— supaya ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab
Suci,
“Mereka akanmembagi-bagikan pakaian-Ku di antaramereka,

dan mereka membuang undi untuk melihat siapa yang akan mendap-
atkan jubah-Ku.”✡

Tepat seperti FirmanTUHAN itulah yangdilakukanpara tentara itu biarpun
tanpamereka sadari.

25 Ibu Yesus berdiri di dekat salib-Nya. Di situ juga berdiri saudara
perempuan ibu-Nya, dan jugaMaria lain— yaitu istri Klopas, dan jugaMaria
yangdari kampungMagdala. 26 Juga saya (muridYesus yang sangat dikasihi-
Nya)§ berdiri di situ. Jadi ketikaYesusmelihat ibu-Nyadan saya, Dia berkata
kepada ibu-Nya, “Lihatlah, dia itulah anakmu!”* 27 Lalu Dia berkata lagi
kepada saya, “Dia itulah ibumu!” Jadi mulai hari itu saya membawa ibu
Yesus tinggal di rumah saya.

Yesusmati✡
28 Ketika Yesus tahu bahwa Dia sudah selesai menjalani semua tugas-

Nya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Firman Allah Dia berkata,
“Aku haus.”✡ 29 Di situ ada tempat yang isinya penuh dengan air anggur
asam. Waktu mereka mendengar ucapan Yesus itu, salah satu orang yang
ada di situ memasang sesuatu seperti spons pada ujung sebatang hisop,†
lalu mencelupkannya ke dalam anggur itu, dan mengulurkannya ke mulut
Yesus— supaya Dia bisa mencicipinya. 30 Ketika Dia mencoba sedikit dari
anggur asam itu, Dia berkata, “Sudah selesai.” Dia pun menundukkan
kepala-Nya lalu mati.

31Hari itu adalah hari persiapan sebelum tiba Hari Sabat yang istimewa
dalam perayaan Paskah. Jadi para pemimpin Yahudi tidak mau ada orang
yang masih tergantung di kayu salib pada Hari Sabat istimewa itu. Karena
itu, mereka memohon kepada Pilatus supaya kaki-kaki dari ketiga orang
yang disalibkan itu dipatahkan, supaya mereka segera mati, dan mayat
mereka bisa segera diturunkan sebelum malam tiba. 32 Jadi para tentara
mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan
Yesus. 33Lalu ketika mereka mau mematahkan kaki Yesus, mereka melihat
Yesus sudahmati. Karena itumereka tidakmematahkan kaki-Nya. 34Tetapi
salah satu dari mereka menombak lambung-Nya. Darah dan air langsung

✡ 19:24 Mzm. 22:19 § 19:26 murid … dikasihi-Nya Lihat catatan di Yoh. 13:23. * 19:26 Sapaan
kepada ibu-Nya Secara harfiah di ayat ini, Yesus menyapa ibu-Nya dengan kata ‘ginai’, yang bisa
diterjemahkan, “Hai perempuan.” Perkataan ini masih sopan dalam bahasa Yunani, tetapi dengan
sengaja tidak diterjemahkan dalam ayat ini. Lihat catatan di Yoh. 2:4. ✡ 19:27 Mat. 27:45-56;
Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49 ✡ 19:28 Mzm. 22:16; 69:22 † 19:29 hisop adalah tanaman kecil
di Palestina. Daunnya kecil-kecil, jadi bisa dipakai seperti kuas untuk mencat atau percik sesuatu.
Tanaman itu dipakai dalamPaskah pertama diMesir (Kel. 12:22) dan juga dalam syarat pembersihan
dari penyakit kulit menurut peraturanMusa (Im. 14:4).



Yohanes 19:35 458 Yohanes 20:7

keluar dari lambung-Nya itu. 35 (Saya yang menulis buku ini‡ melihat hal
itu dengan mata kepala saya sendiri, dan saya tahu bahwa hal itu benar-
benar terjadi. Saya menuliskan kesaksian saya ini supaya kalian semua
juga percaya.) 36Maka terjadilah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah—
supaya ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.”§
37Dan apa yangmereka lakukan sesuai dengan ayat lain yang berkata,
“Mereka akanmemandang kepada Dia yang sudahmereka tombak.”✡

Mayat Yesus dikuburkan✡
38 Sesudah itu, seorang yang bernama Yusuf datang memohon kepada

Pilatus supaya dia diizinkan menguburkan mayat Yesus. (Yusuf ini berasal
dari kampung Arimatea. Dia adalah pengikut Yesus, tetapi tidak secara
terang-terangan, karena dia takut kepada para pemimpin Yahudi.) Waktu
Pilatus mengizinkan, dia bersama beberapa orang lain datang dan mem-
bawa mayat Yesus. 39 Nikodemus— yang dulu pernah datang menemui
Yesus pada malam hari, juga ikut membantu Yusuf. Nikodemus membawa
ramuan berbau harum— yaitu campuran mur dan gaharu* yang beratnya
lebih dari tiga puluh kilogram. 40 Mereka mengambil mayat Yesus dan
membungkusnya dengan kain halus bersama dengan ramuan itu, sesuai
dengan cara orang Yahudi membungkusmayat untuk dikuburkan.

41Di dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Dan di taman itu
ada lubang batu yang disiapkan untuk kuburan dan belum pernah dipakai.
42 Karena matahari hampir terbenam dan malam Sabat† sudah hampir
mulai, jadi mereka menaruh mayat Yesus di dalam kuburan yang terdekat
dari situ.

20
Kebangkitan Yesus✡

1Masih pagi-pagi buta pada hari Minggu, Maria— yaitu dia yang berasal
dari desa Magdala, pergi ke kuburan Yesus. Ketika dia sampai di sana, dia
melihat bahwa batu besar penutup lubang kuburan itu sudah dipindahkan.
2 Lalu dia lari menemui Petrus— yang juga disebut Simon, dan juga saya—
yaitu murid yang Yesus sangat kasihi. Dan Maria berkata kepada kami,
“Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan dari kuburan-Nya, dan kita
tidak tahu di manamerekamenaruhnya!”

3 Lalu kami berdua cepat-cepat pergi ke kuburan itu. 4 Kami sama-sama
berlari, tetapi saya lari lebih cepat dari Petrus, jadi saya duluan tiba. 5Lalu
saya tunduk dan melihat ke dalam kuburan itu, tetapi saya hanya melihat
kain yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus. Saat itu saya tidak
masuk ke dalam. 6 Begitu Petrus tiba, dia masuk ke dalam dan melihat
di mana kain itu ditaruh. 7 Dia juga melihat kain yang dipakai untuk
membungkus kepala Yesus, kain itu sudah terlipat dan ditaruh tersendiri
‡ 19:35 Saya Secara harfiah, Yohanesmenulis, “Orang yangmelihat,” tetapi sudah jelas sekali bahwa
dia bermaksuddia sendiri. § 19:36 Tidak ada tulang…dipatahkanDikutip dariMzm. 34:21. Hal ini
juga sesuai dengan peraturan untuk setiap kurban domba dalam perayaan Paskah. Lihat Kel. 12:46
dan Bil. 9:12. ✡ 19:37 Zak. 12:10 ✡ 19:37 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56 * 19:39
campuran mur dan gaharu Mur dibuat dari getah kayu pohon mur. Bahan itu keras seperti getah
damar. Pada zaman Yesus, kedua bahan itu ditumbuk sampai halus. Campuranmur dan gaharu bisa
dibakar, karena baunya harum sekali. † 19:42 malam Sabat Sesuai dengan cara hitung hari dalam
kebudayaan Yahudi, Hari Sabat dihitung mulai dari matahari terbenam pada hari Jumat, sampai
matahari terbenam pada hari Sabtu. ✡ 20: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12
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dari kain panjang yang dipakai untukmembungkus tubuh-Nya. 8Kemudian
saya masuk dan melihat semuanya itu. Dan saat itu saya mulai percaya
bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian. 9 (Pada waktu itu, kami
belum mengerti bahwa Yesus sudah ditetapkan untuk hidup kembali dari
kematian— sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci.)

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepadaMaria yang dari desaMagdala✡
10 Lalu kami berdua kembali lagi ke tempat tinggal kami. 11 Tetapi Maria

masih berdiri di luar kuburan danmenangis. Sambil menangis, dia tunduk
danmelihat ke dalamkuburan. 12Lalu diamelihat duamalaikat berpakaian
putih sedang duduk di tempat bekas mayat Yesus ditaruh. Malaikat yang
satu duduk di bagian kepala dan yang satu lagi duduk di bagian kaki.

13Keduamalaikat itu bertanya kepadanya, “Ibu, kenapamenangis?”
Dan dia menjawab, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya,

dan saya tidak tahu di mana mereka menaruhnya.” 14 Sesudah berkata
begitu, dia berbalik danmelihat Yesus sedangberdiri di situ. Tetapi dia tidak
mengenali-Nya.

15Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ibu, kenapamenangis? Ibu cari siapa?”
Maria berpikir bahwa Orang yang bertanya itu adalah tukang kebun.

Jadi dia menjawab, “Kalau Bapa yang mengambil mayat-Nya, tolong beri-
tahukan di mana Bapa menaruhnya, supaya saya bisa menguburkannya
kembali.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Maria!”
Dan Maria berbalik lagi kepada-Nya dan berkata, “Rabuni!” (Kata itu

adalah dari bahasa Ibrani. Artinya “Guru.”)
17DanYesusberkatakepadanya, “JanganlahmemegangAku terus. Karena

Aku belum kembali kepada Bapa kita. Tetapi pergilah kepada sahabat-
sahabat-Ku* dan beritahukanlah bahwa Aku sudah berangkat kepada Bapa
kita,† yaitu Allah kita juga.”

18 Lalu Maria pergi menemui kami murid-murid Yesus dan memberi-
tahukan seperti ini, “Saya sudahmelihat Tuhan!” DanMaria juga menyam-
paikan apa yang sudah dikatakan Yesus kepadanya.

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepadamurid-murid-Nya✡
19 Waktu malam pada hari Minggu itu, kami murid-murid Yesus dan

beberapa pengikut yang lain berkumpul di satu rumah. Semua pintu
sudah kami kunci, karena kami takut kepada para pemimpin Yahudi. Tiba-
tiba Yesus muncul dan berdiri di tengah-tengah kami dan memberi salam
kepada kami dengan berkata, “Biarlah kalian merasa tenang di hati!”‡
20 Sesudah berkata begitu, Dia memperlihatkan tangan dan lambung-Nya
kepada kami semua yang ada di situ. Pada saat kami melihat Dia, kami
semua sangat bersukacita.

21 Lalu Yesus berkata lagi kepada kami semua, “Biarlah kalian merasa
tenang di hati. Sama seperti Bapa sudah mengutus Aku, begitu jugalah
mulai sekarang Aku mengutus kalian.” 22 Sesudah berkata begitu, Dia

✡ 20:9 Mrk. 16:9-11 * 20:17 sahabat-sahabat-Ku Secara harfiah, “Saudara-saudara-Ku.” † 20:17
kita Secaraharfiah, “Bapa-KudanBapakalian.” ✡ 20:18 Mat. 28:16-20;Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49
‡ 20:19 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam bahasa Yunani yang dapat
diterjemahkan, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan besar Yesusmenggunakan bahasa Ibraniwaktu
memberi kata salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang biasa
dan sering dipakai tiap-tiaphari. Tetapimemangdalamhal ini, kemungkinanbesar Yesus bermaksud
juga sesuai dengan arti dasar dari perkataan itu— yaitu ketenangan hati.
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meniupkan napas-Nya kepada kami dan berkata, “Terimalah Roh Kudus.
23 Melalui pertolongan-Nya kalian akan menyampaikan berita pengam-
punan kepada orang-orang lain. Jadi kalau kalianmerasa kehendak TUHAN
untukmemaafkandosaorang lain,makaAkudanBapa-Kumengampuninya
juga. Tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, maka Aku dan
Bapa-Ku juga tidakmengampuninya.”

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada Tomas
24 Tetapi murid Yesus yang bernama Tomas— yang biasa disebut ‘si Anak

Kembar’, tidakbersamakamiketikaYesusmemperlihatkandiri-Nyakepada
kami. 25 Ketika Tomas datang, kami memberitahukan kepadanya, “Kami
sudah melihat Tuhan!” Tetapi dia menjawab, “Saya tidak akan percaya
sebelum saya melihat bekas luka paku pada kedua tangan-Nya dan mema-
sukkan jari saya ke dalam bekas luka paku-paku besar itu, dan juga mema-
sukkan tangan saya ke dalam bekas luka tombak pada lambung-Nya.”

26 Sesudah lewat satu minggu,§ kami berkumpul lagi di dalam rumah itu,
Tomas juga ada bersama kami. Seperti sebelumnya, walaupun pintu-pintu
terkunci, Yesus tiba-tiba muncul dan berdiri di tengah-tengah kami. Lalu
Dia berkata, “Biarlah kalian merasa tenang di hati!” 27 Lalu Dia berkata
kepada Tomas, “Mari, lihatlah tangan-Ku dan taruhlah jarimu di sini. Dan
masukkanlah tanganmu ke dalam bekas luka tombak pada lambung-Ku.
Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah sungguh-sungguh.”

28Lalu Tomasmenjawab, “Ya, Engkau Penguasa hidupku dan Allahku!”
29 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Sekarang baru kamu percaya karena

sudahmelihat Aku, tetapi Allah akan sangat memberkati setiap orang yang
percaya kepada-Kuwalaupun dia belummelihat Aku.”

Alasan Yohanesmenulis buku ini
30 Sebenarnya banyak keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan

kami tetapi tidak dituliskan dalam buku ini. 31 Tetapi semua ini ditulis
supaya kalian bisa menjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak
Allah, dan supayamelalui percaya itu kalianmenjadi satu denganYesus dan
mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

21
Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada ketujuhmurid-Nya

1 Sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya lagi kepada kami murid-
murid-Nya di pinggir Danau Galilea.* Beginilah kejadiannya:

2Kami yang ada di situ adalah Petrus— yang juga disebut Simon, Tomas—
si Anak Kembar, Natanael— dari desa Kana di daerah Galilea, saya Yohanes
dan abang saya,† dan juga dua murid Yesus yang lain. 3Lalu Petrus berkata
kepada kami, “Sayamau pergi menjala ikan.”
Dan kami yang lain berkata, “Kami juga mau ikut!” Lalu kami bertujuh

pergi naik perahu. Waktu itu sudah sore. Tetapi sepanjangmalam itu seekor
ikan pun tidak terjala oleh kami.

4 Pagi-pagi sekali, Yesus berdiri di pinggir danau. Tetapi kami tidak tahu
bahwa Dia itu adalah Yesus. 5 Lalu Dia berkata kepada kami dengan suara
besar, “Hei, teman-teman, apakah kalian sudahmendapat ikan?”
Dan kamimenjawab, “Belum.”

§ 20:26 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Dalam cara hitung orang Yahudi, hari pertama
dan hari terakhir dihitung. * 21:1 DanauGalilea Secara harfiah, “Danau Tiberias.” † 21:2 abang
saya Secara harfiah, Yohanes menulis “anak-anak Zebedeus.” Lihat catatan di Yoh. 1:35.
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6 Lalu Dia berkata, “Lemparkanlah jala kalian ke sebelah kanan perahu,
kalian pun akanmendapat ikan.” Lalu kamimelemparkannya. Ketika kami
mau menarik jala itu, kami tidak sanggup lagi, karena ikan yang terjala
terlalu banyak.

7 Lalu saya— yaitu murid yang sangat dikasihi Yesus, berkata kepada
Petrus, “Lihat! Itu Tuhan!” Ketika Petrus mendengar hal itu, dia langsung
mengikat jubahnya ke pinggangnya dan lompat ke dalam air untuk bere-
nang ke tepi danau. Karena sebelumnya, dia bekerja tanpa baju panjang itu.
8 Lalu kami yang lain datang dengan perahu, dan membantu menarik jala
yang penuh dengan ikan itu. Ketika itu kami tidak jauh dari pinggir danau,
hanya kira-kira seratus meter saja.‡ 9 Ketika kami semua sampai di darat,
kami lihat sudah ada beberapa ekor ikan dan beberapa roti sedang dibakar
di atas bara api. 10Lalu Yesus berkata kepada kami, “Tolong bawa beberapa
ekor ikan yang baru kalian tangkap itu.”

11Kemudian Petrus naik ke dalam perahu dan menarik jala itu ke darat.
Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Biarpun
sebanyak itu, jala itu tidak robek. 12 Lalu Yesus berkata kepada kami,
“Marilah kita sarapan.” Dari antara kami tidak ada yang berani bertanya
kepada-Nya, “Bapa, siapanamamu?” Karenakami sudah tahubahwaDia itu
Tuhan. 13Kemudian Yesusmembagi-bagikan roti dan ikan itu kepada kami.

14 Itulah ketiga kalinya Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada kami sesu-
dah Dia hidup kembali dari kematian.

Yesus bercakap-cakap dengan Petrus
15Sesudah kamimakan, Yesus bertanya kepada Simon— yang juga disebut

Petrus, “Simon— anak Yohanes, apakah kamu lebih mengasihi Aku dari
semua sahabatmu ini mengasihi Aku?”
Lalu Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya

mengasihi-Mu.”§
Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Berikanlah makanan kepada

kawanan domba-Ku.”
16Tidak lama kemudian, Yesus berkata lagi kepada Petrus, “Simon— anak

Yohanes, apakah kamumengasihi Aku?”
Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya mengasihi-

Mu.”
Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Jagalah kawanan domba-Ku.”
17Danuntukketiga kalinyaYesusberkata, “Simon—anakYohanes, apakah

kamumengasihi Aku?”
Petrusmerasa sedih karena sudah tiga kali Yesus bertanya seperti itu. Jadi

dia menjawab, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa
sayamengasihi-Mu!”
‡ 21:8 seratusmeterMenerjemahkan “dua ratus pekun (hasta).” § 21:15 mengasihi Dalambahasa
Yunani, dua kata kerja yang berarti ‘mengasihi’ dipakai oleh Yesus dan Petrus dalam ayat 15-17.
Dalam bahasa Yunani kuno arti kedua kata itu berbeda, tetapi pada zaman Yesus arti kedua kata
itu sudah menjadi sama— yaitu berarti ‘mengasihi’ saja. Karena itu hampir semua penerjemahan
tidak membedakan arti dari kedua kata itu lagi. Pada waktu kejadian ini, kemungkinan besar
Yesus dan Petrus menggunakan bahasa Aram— yang mirip dengan bahasa Ibrani dan pada waktu
itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Tetapi salah satu sifat Yohanes dalam
tulisannya adalah dia selalu menghindari pengulangan kata yang sama. Jadi dalam satu cerita dia
sering menggunakan dua kata yang sama atau hampir sama artinya. Salah satu contoh yang lain
adalah Yohanes menggunakan dua kata yang berbeda untuk ‘domba’ dalam ayat 15-17. Dalam ayat
ini, secara harfiah ‘anak-anak dari domba-domba’. Ada variasi juga antara ‘berikan makan’ dan
‘menjaga’.
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Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Berikanlah makanan kepada
kawanan domba-Ku. 18 Apa yang Ku-katakan ini kepadamu memang
benar: Sampai sekarang,* kamu sudah biasa mempersiapkan dirimu†
dan pergi ke mana saja kamu mau. Tetapi ketika kamu sudah tua, kamu
akanmemberikan tanganmukepadaorang lain, danmereka akanmengikat
tanganmu, dan membawamu ke tempat yang kamu tidak suka.” 19Dengan
berkata seperti itu, Dia menyatakan bagaimana caranya nanti Petrus mati
demi memuliakan Allah. Kemudian Yesus berkata lagi kepadanya, “Ikutlah
Aku terus!” Lalumerekamulai berjalan di pinggir danau itu.

Yesus berbicara tentang Yohanes sendiri
20 Lalu Petrus berbalik dan melihat bahwa saya juga mengikuti mereka

dari belakang. Sayalah yang dulu duduk dekat Yesus ketika kami makan
bersama pada malam terakhir, dan yang bertanya, “Tuhan, siapakah orang
itu yangakanmenjual Engkau?” 21 Jadi Petrus bertanya tentang sayakepada
Yesus, “Kalau begitu, Tuhan, apa yang akan terjadi kepada dia?”

22 Tetapi Yesus menjawab, “Kamu tidak perlu tahu tentang dia. Kalau
Aku mau supaya dia tetap hidup sampai Aku datang kembali, itu bukan
urusanmu. Kamu tetaplah ikut Aku!”

23Karena perkataan Yesus tersebut, tersebarlah berita di antara saudara-
saudari seiman bahwa saya tidak akan mati sebelum Yesus kembali. Tetapi
Dia tidak berkata seperti itu. Dia hanya berkata, “KalauAkumau supaya dia
tetap hidup sampai Aku datang kembali, itu bukan urusanmu.”

24Sayalahmurid itu, dan sayamenulis buku ini sebagai kesaksian tentang
semua kejadian itu. Dan saya dan Saudara-saudari seiman tahu bahwa
kesaksian saya ini adalah benar.

25Masih banyak hal lain yang Yesus perbuat. Tetapi saya pikir, kalau se-
muanya itu ditulis, seluruh dunia ini tidak cukup tempat untukmenyimpan
buku-buku yangmenuliskan tentang semua hal itu.

* 21:18 Sampai sekarang Secara harfiah, “Waktu engkau masih muda.” † 21:18 siapkan dirimu
Secara harfiah, “pasang ikat pinggangmu.”
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Kisah Para Rasul
Kata pengantar oleh Lukas

1Kepada yang terhormat Teofilus:
Di dalam laporan saya yang pertama,* saya sudahmenceritakan kepadamu
tentang semua hal yang sudah Yesus lakukan dan ajarkan dari awal
pelayanan-Nya 2-3 sampai hari ketika Allah mengangkat Dia ke surga. Dari
awal pelayanan-Nya, Dia sudah memilih murid-murid-Nya untuk menjadi
rasul-Nya. SesudahDiamenderita lalumati di kayusalib, Diahidupkembali.
Dan selama empat puluh hari, Dia menampakkan diri dan melakukan
banyak keajaiban supaya rasul-rasul-Nya itu percaya bahwa Dia benar-
benar hidup kembali. Dan Dia juga mengajar mereka tentang kerajaan
Allah.† SebelumDianaik ke surga, denganpertolonganRohKudusDiamem-
berikan berbagai perintah kepada para rasul-Nya itu. 4 Dan waktu Yesus
masih bersama dengan mereka, Dia memberitahukan, “Jangan tinggalkan
Yerusalem, tetapi tunggulah di sini sampai Dia yang sudahAku beritahukan
kepada kalian itu datang— yaitu Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku.
5Karena dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi tidak lama lagi
Allah akanmembaptis kalian dengan Roh-Nya.”

Yesus terangkat ke surga
6 Pada waktu rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus,

“Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kera-
jaan Israel, supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah
kekuasaan kerajaan Roma?”

7 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak perlu mengetahui hari
atau waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapamenurut otoritas-Nya sendiri.
8Akan tetapi kalianmasing-masingakanmenerimakuasa, ketikaRohKudus
diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasa-Nya itu, kamu akan menjadi
saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke semua
daerah terpencil di dunia.”

9 Sesudah Dia berkata begitu kepada mereka, Dia terangkat ke langit.
Ketika para rasul sedang menyaksikan hal itu, lalu awan menutupi-Nya
sehingga mereka tidak bisa melihat Dia lagi. 10 Dan sementara mereka
masih berusaha melihat Dia ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat yang
berjubahputihberdiri di sampingmereka. Keduamalaikat itu kelihatannya
seperti remaja. 11Lalu keduamalaikat itu berkata, “Hai orang-orangGalilea,
kenapa kalian masih berdiri di sini dan memandang ke langit? Pada suatu
hari Yesus ini— yang sudah terangkat ke surga dari antara kalian, akan
datang dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat Dia pergi.”

* 1:1 laporan saya yang pertama Laporan yang pertama yang ditulis oleh Lukas adalah Injil
Lukas. † 1:2-3 kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas semua orang yang taat kepada-Nya.
Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah— sampai Diamenyerahkan hidup-Nya sendiri, maka
setiap orang yang termasuk dalam umat Allah juga hendaklah menyerahkan hidupnya untuk taat
kepada kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10). Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita
sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak menerima semua yang dulu Allah janjikan kepada
umat pilihan-Nya. Ketika Yesus kembali lagi, Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini,
sebagaimana Allah selalu memerintah di surga (Mat. 6:10). Sebelum Yesus lahir di dunia ini, semua
orang Yahudi menantikan kerajaan Allah karena ayat-ayat yang seperti ini: Mzm. 2:6-11; Yes. 9:5-6;
dan Dan. 7:13-14.
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Pengganti Yudas dipilih
12Kemudian para rasul itu kembali ke kota Yerusalem dari Bukit Zaitun,

yang berjarak satu kilometer dari kota itu. 13 Lalu mereka memasuki kota
itu dan pergi ke ruang atas— yaitu tempat di mana mereka menginap. Para
rasul itu adalah
Petrus, Yohanes, Yakobus,
Andreas, Filipus, Tomas,
Bartolomeus, Matius, Yakobus— yaitu anak Alfeus, Simon— orang yang dulu

mengikuti gerakan Israel merdeka,‡
dan Yudas— yaitu anak Yakobus.

14 Mereka semua berdoa bersama dengan tekun dan sehati sepikir.
Bersamamereka ada juga adik-adik Yesus dan beberapa perempuan— salah
satunyaMaria, ibu-Nya.

15 Sesudah beberapa hari, ada kira-kira seratus dua puluh orang saudara-
saudari seiman yang sudah berkumpul di situ. Lalu Petrus berdiri di
antara mereka dan berkata, 16-17 “Saudara-saudari, ternyata Allah sudah
mengatur supaya semua yang sudah terjadi sekarang ini sesuai dengan apa
yang tertulis dalam Kitab Suci— yaitu apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus
melalui nubuatan Raja Daud. Dia berbicara tentang Yudas— yang menjadi
penunjuk jalan untuk orang-orang yang menangkap Yesus. Sebelumnya
Yudas itu memang termasuk dalam kelompok kita dan sudah melayani
bersama kita.”

18 (Pada saat Petrus berbicara, Yudas sudah membeli sebidang tanah
denganuangyangdiadapatkandari hasil kejahatannyawaktudiamengkhi-
anati Yesus. Kemudian pada waktu dia berada di tanah itu, dia jatuh
tersungkur dengan tubuh yang terbelah. Semua isi perutnya keluar lalu dia
mati. 19Kemudian kejadian itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem.
Oleh karena itu, tanah itu disebut dalam bahasa mereka, ‘Hakeldama.’
Artinya, ‘tanah yang dibasahi dengan darah.’§)

20Lanjut Petrus, “Karena dalam bukuMazmur tertulis,
‘Biarlah tanah orang itu terlantar,

dan biarlah tidak ada orang yang tinggal di sana.’✡
Dan dalam ayat lain tertulis,
‘Biarlah jabatan orang itu diambil oleh orang lain.’✡

21-22 “Oleh karena itu, kita perlu memilih seorang lagi sebagai pengganti
Yudas, supaya orang itu bisa termasuk dengan kami rasul yang lain dalam
memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Orang
ituharuslahorangyang selalubersamadengankita sewaktuYesusberadadi
antara kita— mulai dari saat Yohanes membaptis Dia sampai Dia terangkat
ke surga dari antara kita.”

23 Lalu mereka yang berkumpul mengusulkan dua orang sebagai peng-
ganti Yudas: Yang pertama, Yusuf (yang juga dikenal dengan dua nama
lain— yaitu Barsabas dan Yustus) dan yang kedua, Matias. 24 Lalu mereka
berdoa, “TUHAN, Engkau mengenal isi hati setiap orang. Tunjukkanlah
kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang Engkau pilih 25 untuk
melayani sebagai rasul menggantikan Yudas. Karena Yudas sudah pergi ke
tempat yang sepantasnya bagi dia.” 26 Kemudian mereka membuang undi
untuk kedua nama itu dan Matiaslah yang terpilih. Jadi dia ditambahkan
kepada kesebelas rasul itu.
‡ 1:13 gerakan Israelmerdeka Secara harfiah, “Zelot”— yaitu nama gerakan tersebut. § 1:19 Ayat
18-19 Merupakan catatan dari Lukas. Lanjutan pembicaraan Petrus ada di ayat 20. ✡ 1:20 Mzm.
69:25 (26) ✡ 1:20 Mzm. 109:8
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2
Kedatangan Roh Kudus

1Waktu Hari Pentakosta tiba, semua orang yang dulu mengikut Yesus su-
dahberkumpuldi saturumah. 2Lalu tiba-tiba terdengarlahbunyidari langit
seperti angin kencang. Bunyi itumemenuhi seluruh rumahdimanamereka
sedang berkumpul. 3Kemudianmerekamelihat sesuatu yang kelihatannya
seperti nyala api, yang menyebar dan berhenti di atas mereka masing-
masing. 4Lalumereka semuadipenuhi oleh RohKudus danmulai berbicara
dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh
Roh Kudus kepadamereka.

5Kebetulan padawaktu itu di Yerusalem ada orang-orang yang beragama
Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka adalah orang-
orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang datang untuk
mengikuti perayaan Pentakosta.* 6Waktu mereka mendengar bunyi yang
keras itu, banyak dari mereka datang berkumpul ke rumah itu. Mereka
sangat bingung karena mendengar para pengikut Yesus tersebut sedang
berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga setiap orang bisa menden-
gar berita dalam bahasa mereka masing-masing. 7-8 Lalu mereka se-
mua terheran-heran dan berkata, “Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?!
Orang-orang yang berbicara ini semuanya orang Galilea,† tetapi setiap kita
mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing! Sungguh
heran karena kita berasal dari banyak daerah, 9 termasuk Partia, Media,
Elam, dan pendudukMesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan provinsi
Asia. 10 Juga termasuk daerah Frigia, Pamfilia, Mesir, dan bagian-bagian
Libia yang dekat kota Kirene. Juga ada yang datang dari ibukota Roma,
11 dari pulau Kreta, dan orang-orang Arab. Kita yang berkumpul adalah
orang Yahudi, dan juga orang dari bangsa lain yang sudahmenjadi pengikut
agama Yahudi. Heran sekali sampai kita bisa mendengar mereka berbicara
dalam bahasa kita sendiri tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh
Allah!” 12Oleh karena mereka heran dan bingung maka mereka bertanya
satu sama lain, “Bagaimana hal ini bisa terjadi?” 13Tetapi ada juga beberapa
orang lain yangmenertawakan pengikut-pengikut Yesus itu karenamereka
pikir, “Orang-orang itu hanyamabuk saja.”

Petrus berkhotbah kepada orang banyak
14 Kemudian Petrus berdiri bersama kesebelas rasul, dan dengan suara

nyaring dia berkata kepada orang banyak itu, “Saudara-saudari orang
Yahudidan semuaorangyang tinggal di Yerusalem, izinkanlah sayamencer-
itakan arti dari semua yang terjadi ini. Dengarkanlah baik-baik. 15 Kami
tidak mabuk, seperti yang kalian sangka. Karena baru jam sembilan pagi.
16 Tetapi yang sedang kalian saksikan ini adalah hal yang dulu sudah
dinubuatkan oleh Nabi Yoel ketika dia berkata,
17 ‘Allah berkata, “Pada hari-hari terakhir,

Aku akanmencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang.
Anak-anak yang laki-laki dan perempuan dari antara kalian akan
bernubuat,

para pemuda di antara kalian akanmendapat penglihatan,

* 2:5 perayaanPentakosta adalah hari raya pengucapan syukur orang Yahudi untuk panen gandum.
Perayaan ini terjadi pada hari yang kelima puluh sesudah Paskah. † 2:7-8 Orang Galilea Para
pendengar tahu bahwa orang Galilea biasanya hanya bisa berbicara dalambahasa Ibrani sehari-hari
yang dipakai di Galilea, dan bahasa umum— yaitu bahasa Yunani.
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dan banyak laki-laki yang tua di antara kalian akan mendapat mimpi-
mimpi khusus.

18 Juga pada hari-hari terakhir itu,
AkuakanmencurahkanRoh-Kubahkankeatasorang-orangyang sudah
dijual kepadamajikan sebagai budak—

baik budak laki-laki maupun perempuan.
Mereka pun juga termasuk umat pilihan-Ku, dan pada hari-hari itu
mereka pun akan bernubuat.

19Dan pada waktu itu Aku juga akanmembuat banyak keajaiban
di langit dan di bumi,
dalam bentuk darah, atau api dan gumpalan asap.

20Matahari akan berubahmenjadi gelap,
dan bulan akanmenjadi merah seperti darah.
Sesudah itu, hari yang besar dan luar biasa dari TUHAN akan tiba.

21Dan setiap orang yang berseru kepada TUHANmeminta pertolongan-Nya
akan diselamatkan.” ’✡

22 “Jadi Saudara-saudari, orang Yahudi, dengarkanlah apa yang saya
beritahukan ini: Sudah terbukti bahwa Yesus dari kampung Nazaret itu
diutus oleh Allah. Dan Allah sudahmembuktikan hal itu kepadamu dengan
mengadakan segala macam keajaiban melalui Yesus, seperti yang sudah
kalian ketahui. 23 Sesuai dengan rencana Allah yang sudah ditetapkan-Nya
sejak dulu, Yesus sudah diserahkan kepada kalian. Dan dengan bantuan
orang-orang yang tidak mengenal Allah, kalian membunuh Yesus dengan
memakukan Dia pada kayu salib. 24 Tetapi sekarang Allah sudah mem-
bangkitkan Dia dari kematian danmembebaskan Dia dari derita yang terus
menerus di dalam kerajaan maut. Dan kerajaan maut tidak mungkin
menahan Dia. 25Karena Raja Daud sudah bernubuat tentang Yesus seperti
ini:
‘Akumenyadari bahwa TUHAN selalu beserta-Ku.‡

Aku akan dilindungi-Nya dari serangan semua yang memusuhi-Ku,
karena Dia berada di dekat-Ku.§

26Karena itu hati-Ku bersukacita,
dan denganmulut-Ku Aku selalu memuji-Mu dengan gembira.
Bahkan tubuh-Ku pun merasa tenang karena pengharapan yang En-
gkau sudah berikan kepada-Ku.

27Karena Engkau tidak akanmeninggalkan Roh-Ku
di tempat orang-orangmati.

Dan Engkau juga tidak akanmembiarkan tubuh Orang Kudus-Mu
hancur di dalam kubur.

28Engkau sudahmenunjukkan kepada-Ku jalanmenuju kehidupan.
DanAkuakan selalubersukacita karenaAkuakanhidupbersama-Mu.’✡

29 “Saudara-saudari, izinkanlah saya berbicara dengan terus terang
kepada kalian tentang Daud, nenek moyang kita itu. Apa yang dia katakan
itu pasti tidak mengenai dirinya sendiri, karena dia sudah mati dan
dikuburkan, dan kuburannyamasih ada pada kita sampai hari ini. 30Tetapi
Daud juga adalah seorang nabi, dan dia sudah mengetahui bahwa Allah
sudah berjanji dengan bersumpah bahwa Seorang dari keturunan Daud
✡ 2:21 Yl. 2:28-32 ‡ 2:25 -KuDalamayat 25-28, huruf besar dipakai sesuai denganmaksudPetrus—
yaitu bahwa dalam Mzm. 16, Daud menulis perkataan Anak Allah kepada Allah. Jadi bukan Daud
yang berkata kepada Allah. § 2:25 di dekat-Ku Secara harfiah, “di sebelah kanan-Ku.” Kata-kata
ini dipilih supaya tidak seperti bertentangandenganayat-ayat dimanaYesus beradadi sebelahkanan
Allah. ✡ 2:28 Mzm. 16:8-11
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sendiri akanmenjadi raja dandudukdi atas takhtaDaud. 31 Jadi Daud sudah
mengetahuiapayangakan terjadi, dan itulahsebabnyadiaberbicaraseperti
itu tentang kehidupan kembali Keturunannya itu— yaitu Kristus, karena dia
berkata bahwa Orang Kudus itu ‘tidak akan ditinggalkan di tempat orang-
orangmati’ dan bahwa ‘tubuh-Nya tidak akan hancur di dalam kubur.’

32 “Jadi, Yesus inilah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian!
Dan semua kami yang ada dalam kelompok ini sudah melihat Dia sesudah
Dia hidup kembali, dan sekarang kami diutus untuk menjadi saksi tentang
peristiwa itu. 33Maka sekarang Dia sudah terangkat ke surga dan duduk di
tempat yangpaling terhormat—yaitudi sebelahkananAllah. DanYesus juga
sudahmenerimaRohKudus yang sudahdijanjikanBapa-Nya. Jadi sekarang
Yesus sudahmencurahkanRoh itu, dan itulah yang sekarang kamu lihat dan
dengar. 34 Karena bukan Daud yang terangkat ke surga, tetapi dia sendiri
mengatakan,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku:*
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

35 sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat
merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

36 “Oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti
bahwa Allah sudah menetapkan Yesus— yang kalian salibkan itu, sebagai
Penguasa kita dan Kristus† yang dijanjikan itu.”

37 Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak
yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-
rasul lain, “Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?”

38 Petrus menjawab, “Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan
dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu dosa-
dosamudiampuni, dan kamuakanmenerimaRohKudus. 39Karena janji itu
berlaku untuk kalian, anak-anak kalian— bahkan bagi mereka yang berada
di tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh TUHAN Allah
kita.”

40 Dan banyak hal lain lagi yang Petrus katakan dan saksikan un-
tuk menguatkan hati mereka. Pada akhirnya dia berkata, “Berusahalah
melepaskan dirimu dari hukuman Allah terhadap kejahatan orang-orang
zaman sekarang ini!” 41 Lalu mereka yang percaya kepada ajaran Petrus
itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah lagi kira-
kira tiga ribu orang. 42Mereka rajinmempelajari ajaranpara rasul, dan juga

* 2:34 TUHANAllah … Tuhan Penguasa hidupku Secara harfiah, “TUHANberkata kepada Tuhanku.”
Lihat informasi tentang kedua arti kata Tuhan dalam Prakata TSI. ✡ 2:35 Mzm. 110:1; Mat. 22:44;
1Kor. 15:25; Ibr. 1:13 † 2:36 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 imamdan nabi
pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan
sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku
para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’
sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang
akan membebaskan bangsa Israel dari semua bangsa yang memusuhi mereka, 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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seringberkumpuldalampersekutuan, berdoabersamadanmakanbersama
(termasuk Perjamuan Kudus).‡

Orang-orang percaya saling berbagi milikmereka
43 Pada waktu itu setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut

karena Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk melakukan
banyak keajaiban. 44 Semua orang percaya terus bersatu dan merasa harta
kepunyaan mereka adalah milik bersama. 45 Maka sering terjadi bahwa
salah satu darimerekamenjual tanahmiliknya danmembagi-bagikan hasil
penjualan itu kepada anggota mereka yangmemerlukan bantuan. 46 Setiap
hari mereka sehati sepikiran berkumpul di teras Rumah Allah. Dengan
penuh rasa sukacita dan syukur mereka sering saling mengundang untuk
makan bersamadi rumah-rumahmereka (dimanamereka jugamerayakan
Perjamuan Kudus). 47Mereka terus memuji-muji Allah, dan disenangi oleh
semua orang. Dan setiap hari TUHAN menambahkan orang-orang yang
baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu.

3
Petrusmenyembuhkan orang lumpuh

1 Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras Rumah Allah untuk
mengikuti jam doa— yaitu kira-kira jam tiga sore. 2 Di pintu teras Rumah
Allah yang bernama Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang kakinya
lumpuh sejak lahir. Setiap hari teman-temannyamenempatkan dia di pintu
teras itu supaya dia bisa minta-minta uang dari orang-orang yang keluar
masuk teras itu. 3Padawaktu pengemis itumelihat Petrus danYohanesmau
masuk, diameminta uang darimereka. 4Lalumereka berduamelihat orang
lumpuh itu dan berkata, “Lihatlah kami.” 5Maka dia memandang mereka
dengan harapan akanmenerima uang dari mereka. 6Tetapi Petrus berkata,
“Saya tidak punya uang dalam bentuk apa pun— baik emas maupun perak.
Tetapi apa yang saya punya akan saya berikan kepadamu: Dengan kuasa
Kristus Yesus— yaitu Dia yang berasal dari Nazaret, saya perintahkan kamu
berdiri dan berjalanlah!” 7 Lalu Petrus memegang tangan kanannya dan
membantudia untukberdiri. Segera kaki danpergelangankakinyamenjadi
kuat. 8 Saat itu juga orang itu langsung berdiri danmulai berjalan! Lalu dia
mengikuti mereka masuk ke dalam teras Rumah Allah sambil berjalan dan
melompat-lompat, serta memuji-muji Allah. 9-10Dan semua orang yang ada
di situ mengenal dia sebagai pengemis yang selalu duduk di pintu teras—
yaitu Gerbang Indah. Waktu mereka melihat dia berjalan dan mendengar
dia memuji Allah, mereka merasa sangat heran dan bingung karena apa
yang sudah terjadi kepadanya.

Petrus berbicara kepada orang banyak
11Orang itu terus saja mengikuti Petrus dan Yohanes dengan tetap berpe-

gangan kepadamereka. Maka semua orang yang terheran-heran itu berlari
kepada mereka di dalam teras yang bernama Serambi Salomo.* 12Waktu
Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata kepada mereka, “Saudara-
saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan kejadian ini? Kenapa
‡ 2:42 makan … Perjamuan Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Pada zaman para rasul
perkataan itu meliputi makan bersama serta merayakan yang sekarang disebut Perjamuan Kudus—
yaitu perjamuan yang Yesus perintahkan kepada para pengikut-Nya untuk mengenang Dia (Luk.
22:14-20). * 3:11 Serambi Salomo adalah bagian yang paling timur di dalam kompleks Rumah
Allah. Serambi Salomomempunyai banyak tiang yang dibuat dari batu untukmenahan atapnya.
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kalian terusmemandangi kami?— seolah-olah kamimempunyai kuasa yang
luar biasa atau kebaikan khusus di mata Allah untuk membuat orang ini
sembuhdanbisaberjalan. 13Bukankami, tetapiAllahyangmenyembuhkan
dia. Allah Abraham, Isak, dan Yakub— yaitu Allah nenek moyang kita yang
sudah melakukan hal ini untuk memuliakan Hamba-Nya Yesus. Dialah
Orang yang sudah kalian serahkan untuk dibunuh. Kalian menolak Dia di
depanGubernurPilatus, padahal Pilatus sudahmemutuskanuntukmembe-
baskan Dia. 14Kalian tidak mau mengakui Dia yang kudus dan yang benar,
tetapi kalian minta kepada Pilatus supaya seorang pembunuh† dibebaskan
untuk kalian. 15 Jadi sebenarnya kalianmembunuhDia yang adalah sumber
hidup, tetapi Allah sudah menghidupkan Dia kembali dari kematian. Kami
sudah diutus untuk bersaksi tentang kejadian itu. 16 Kuasa Yesuslah yang
menguatkan orang lumpuh ini— yang sudah kalian lihat sendiri dan juga
kalian kenal. Hal itu bisa terjadi karena kami percaya kepada kuasa-
Nya. Sungguh, seperti yang kalian sudah saksikan sendiri, orang ini sudah
sembuh dengan sempurna karena keyakinan kami kepada Yesus.

17 “Saudara-saudari, saya tahu bahwa kalian dan para pemimpin kita
tidak menyadari apa yang sudah kalian lakukan waktu membunuh Yesus.
18 Tetapi dengan cara itulah Allah memenuhi apa yang sudah dikatakan-
Nya dulu melalui nubuatan para nabi bahwa Hamba-Nya Kristus harus
menderita sampai mati. 19 Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah
kepada Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. 20 Lalu Allah akan mem-
berikan kesegaran rohani kepadamu. Dan sekali lagi Allah akan mengutus
Yesus kepada kita— yaitu Dia yang sudah dipilih oleh Allah sebagai Kristus.‡
21 Tetapi Yesus harus tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan dari
segala sesuatu, seperti yang sudah dikatakan oleh Allah sejak dulu melalui
para nabi. 22 Ingatlah apa yang dikatakan olehMusa,

‘TUHAN Allahmu akan memberikan seorang Nabi§ lagi kepada kalian—
yaitu seorang Nabi seperti saya, yang berasal dari bangsa kita sendiri.
Kalian harus taat kepada segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu.
23Dan siapa yang tidak taat kepada Nabi itu akan dikeluarkan dari umat
Allah.’✡

24Mulai dari Nabi Samuel, semuanabi lain sudah bernubuat tentang zaman
ini. 25Memang kita adalah ahli waris dari nabi-nabi itu dan kita sudah ter-
masuk dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang
kita. Sekarang sudah mulai terjadi sesuai dengan perkataan Allah kepada
Abraham,

‘Melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati.’✡
26 Jadi waktu Allah menghidupkan kembali Hamba-Nya Yesus, pertama
sekali Allah mengutus Dia kepada kita umat Israel, supaya Dia memberkati
kita apabila kita masing-masing bertobat dari semua kejahatan kita.”

4
Petrus dan Yohanesmembela diri di depanMahkamahAgama

1 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu,
beberapa pemimpin Yahudi mulai menentang mereka. Pemimpin yang
hadir di situ adalah kepala pengawal Rumah Allah, beberapa imam, dan
† 3:14 pembunuh Barabas, orang yang diminta oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibebaskan
menggantikan Yesus (Luk. 23:18). ‡ 3:20 Kristus Lihat catatan mengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
§ 3:22 Nabi Huruf besar dipakai untuk kata Nabi dalam kutipan ini, karena maksud Petrus adalah
bahwa Nabi itu adalah Yesus. ✡ 3:23 Ul. 18:15-19 ✡ 3:25 Kej. 22:18; 26:24
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beberapa orang dari kelompok Saduki.* 2 Mereka sangat marah kepada
Petrus dan Yohanes karena kedua rasul itu sedang memberitakan dan
mengajar orang banyak bahwa orang-orang percaya akan hidup kembali
dari kematian melalui kuasa Yesus. 3 Jadi para pemimpin itu menangkap
dan memasukkan kedua rasul itu ke dalam penjara. Karena hari sudah
malam,makamerekaberduaditahandi situ sampai hari berikutnya. 4Akan
tetapi banyak orang yang sudah mendengar ajaran Petrus dan Yohanes
menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan mereka. Dengan begitu
jumlah orang percaya menjadi kira-kira lima ribu orang, tidak termasuk
perempuan dan anak-anak.

5 Hari berikutnya, para penguasa dan para pemimpin Yahudi bersama
ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. 6 Imam agung Hanas
hadir bersama semua orang penting dalamkeluarganya, termasuk Kayafas,
Yohanes,† dan Aleksander. 7 Sesudah mereka menyuruh kedua rasul
itu berdiri di depan mereka, sidang itu mengajukan pertanyaan kepada
mereka, “Dengan kuasa apa atau atas nama siapa kalian membuat orang
lumpuh itu sembuh?”

8KemudianPetrus, yangpadawaktu itudipenuhi olehRohKudus, berkata
kepada mereka, “Tuan-tuan penguasa dan pemimpin bangsa: 9 Kalau hari
ini kami diadili karena melakukan perbuatan yang baik kepada seorang
yang lumpuh, dan ditanya bagaimana dia sudah disembuhkan, 10 maka
biarlah kalian semua dan juga seluruh orang Yahudi tahu bahwa orang ini
disembuhkan atas nama dan kuasa Kristus Yesus dari Nazaret, yang sudah
kalian salibkan itu. Tetapi Allah sudah menghidupkan Dia kembali dari
kematian. Jadi melalui kuasa Yesus itulah orang lumpuh ini bisa berdiri
dengan sehat di hadapankalian. 11Seperti FirmanAllah yangberkata, Yesus
digambarkan sebagai
‘Batu fondasi yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan’—

yaitu kalian sendiri,
‘tetapi Allah sudahmembuat Batu itu menjadi Batu yang terutama.’✡

12 Jadi Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Karena di
seluruhduniahanyaDialah yangdipilihAllah sebagai Penyelamatmanusia.
Tidak ada yang lain.”

13Saat itu pemimpin-pemimpin itumenyadari bahwaPetrus dan Yohanes
adalah orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan khusus, tetapi
mereka juga heran karena kedua orang itu berbicara dengan berani. Dan
mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama
Yesus. 14 Dan karena orang yang sudah disembuhkan itu berdiri di situ
bersama Petrus dan Yohanes, maka mereka tidak bisa berkata apa-apa
untuk menentang kedua rasul itu. 15 Jadi mereka menyuruh kedua rasul
itu meninggalkan ruang sidang Mahkamah Agama, lalu mereka berunding
bersama-sama dan berkata, 16 “Apa yang akan kita lakukan terhadap kedua
orang itu? Karena setiap orang di Yerusalem sudah mengetahui bahwa
keajaiban yang luar biasa itu terjadi melalui mereka berdua, dan kita tidak
bisa menyangkal hal itu. 17Tetapi, supaya berita itu tidak semakin tersebar
luas di antara orang banyak, kita perlu mengancam dan melarang mereka
* 4:1 kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agamaYahudi, dan
kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian
Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka percaya
bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Lihat Kis. 23:8. † 4:6 Yohanes Ini
bukan rasul Yohanes. Mungkin dia adalah Yonatan yang kemudian menggantikan Kayafas sebagai
imam agung. ✡ 4:11 Mzm. 118:22
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berdua supaya tidak berbicara lagi kepada siapa pun dengan memakai
nama orang Nazaret itu.”

18 Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali. Ke-
mudian mereka melarang kedua rasul itu untuk mengajar atau berbicara
kepada siapa pun tentang Yesus. 19 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab,
“Sebaiknya kalian sendiri pikirkan mana yang benar: Taat kepada Allah
atau taat kepada kalian! 20Karena kami tidak bisa berdiam diri tentang apa
yang sudah kami lihat dan dengar.” 21-22 Akhirnya para pemimpin Yahudi
itu tidak menemukan alasan untuk menghukum kedua rasul itu oleh sebab
semua orang sedang memuji Allah karena apa yang sudah terjadi, karena
orang yang mengalami kesembuhan yang ajaib itu sudah berumur lebih
dari empat puluh tahun. Oleh karena itu, para pemimpin itumembebaskan
kedua rasul itu, tetapi dengan ancaman yang lebih keras lagi.

Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang percaya
23 Sesudah dibebaskan, Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang

percaya. Lalu mereka berdua menceritakan semua yang dikatakan para
imam kepala dan para pemimpin Yahudi dalam sidang itu. 24Waktu orang-
orangpercaya itumendengar,mereka semuabersatuhati berdoakepadaAl-
lah, “Ya TUHANYangMahakuasa, Engkaulah yangmenjadikan langit, bumi,
laut, dan segala isinya. 25 Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau sudah berbicara
melalui hamba-Mu, nenekmoyang kami Daud, dengan berkata,
‘Percuma saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi marah dan bertindak

melawan Allah.
Dan percuma orang-orang yang tidak mengenal Allah berencana
melawan Dia.

26 Raja-raja mereka dan para penguasa dunia menggabungkan tentara
mereka

untuk berperangmelawan Allah
dan Kristus yang dijanjikan-Nya.’✡

27 Ya, TUHAN, hal itu benar-benar sudah terjadi di sini di Yerusalem!—
ketika Raja Herodes, Gubernur Pontius Pilatus, dan orang yang bukan
Yahudi bersama dengan orang Yahudi bergabung untuk melawan Yesus—
yaitu Hamba-Mu yang kudus, yang sudah Engkau urapi menjadi Kristus.
28 Tetapi karena Engkaulah Yang Mahakuasa, semuanya itu sudah terjadi
sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sejak dulu. 29 Jadi sekarang,
ya TUHAN, perhatikanlah ancaman mereka terhadap kami, dan tolonglah
kami, hamba-hamba-Mu ini, untukmemberitakanKabarKeselamatan yang
dari-Mu dengan penuh keberanian. 30Dan kamimohon ulurkanlah tangan-
Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan
melakukan segala macam keajaiban. Dan biarlah semuanya terjadi hanya
untukmemuliakan nama Yesus.”

31 Kemudian sesudah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu
terguncang. Danmereka semuadipenuhi olehRohKudus, lalumereka terus
memberitakan Firman Allah dengan penuh keberanian.

Orang percaya saling berbagi hartamereka
32 Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada orang

yang mengatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya
sendiri saja. Semua yang dimiliki mereka digunakan untuk kepentingan
bersama. 33Dandengankuasabesar rasul-rasulmemberitahukankesaksian
mereka bahwa Tuhan Yesus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Dan
✡ 4:26 Mzm. 2:1-2
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Allah terus saja menunjukkan bahwa Dia sangat baik hati kepada semua
orang percaya itu. 34 Pada waktu itu, tidak ada seorang pun dari antara
mereka yang berkekurangan. Karena sering terjadi bahwa salah satu dari
antaramereka yangmemiliki ladang atau rumah,menjualmiliknya itu dan
hasil penjualannya dibawa 35dan diserahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang
itu dibagikan kepadamereka yangmembutuhkan.

36Hal seperti itu dibuat oleh seorang dari mereka yang bernama Yusuf,
yang berasal dari pulau Siprus dan dari keluarga suku Lewi. Rasul-rasul
memberi nama baru kepadanya— yaitu Barnabas. Nama itu berarti “orang
yang menguatkan orang lain.” 37 Barnabas menjual ladang miliknya, lalu
membawadanmenyerahkan uang penjualan ladang itu kepada rasul-rasul.

5
Ananias dan Safira sepakat untukmenipu rasul-rasul

1 Tetapi ada seorang yang bernama Ananias. Dia bersama istrinya,
Safira, menjual sebidang tanah milik mereka. 2 Kemudian suami-istri itu
sepakat untuk menahan sebagian dari uang tanah itu. Lalu Ananias hanya
menyerahkan sebagian uang itu kepada rasul-rasul. 3Tetapi Petrus berkata,
“Ananias, kenapa kamu biarkan iblis menguasai hatimu? Kamu sudah
berusahamenipuRohKudusdenganmenahan sebagiandari uang tanahmu
itu. 4 Sebelum kamumenjualnya, tanah itu memangmilikmu. Dan sesudah
kamu menjualnya, uang tanah itu tetap milikmu. Kenapa kamu meren-
canakan kejahatan ini di dalam hatimu! Kamu bukan hanya berusaha
menipu kami, tetapi menipu Allah juga!” 5-6 Ketika Ananias mendengar
perkataan Petrus itu, putuslah napasnya lalu jatuh. Beberapa pemuda
datang dan membungkus mayatnya dengan kain, kemudian membawa
mayat ituke luarkotadanmenguburkannya. Semuaorangyangmendengar
kejadian itu menjadi sangat takut.

7 Lalu, kira-kira tiga jam kemudian, istri Ananias masuk. Dia tidak
mengetahui apa yang sudah terjadi dengan suaminya. 8 Lalu sambil me-
nunjukkanuang yangdiserahkanAnanias itu, Petrus berkata kepada Safira,
“Katakanlah kepada saya, apakah benar bahwa kamu sudahmenjual tanah
milikmu itu dengan harga sekian?”
Dan Safiramenjawab, “Ya, memang sebesar itulah jumlahnya.”
9 Kemudian Petrus berkata kepadanya, “Kenapa kalian berdua sepakat

untuk menguji Roh TUHAN? Lihatlah! Mereka yang sudah menguburkan
mayat suamimuadadi depanpintu. Danmayatmu jugaakanmerekaangkat
ke luar!” 10 Saat itu juga putuslah napas Safira lalu jatuh di dekat kaki
Petrus. Ketika pemuda-pemuda itu masuk, mereka menemukan dia sudah
mati. Lalu mereka membawa mayatnya juga ke tempat yang sama dan
menguburkannyadi samping suaminya. 11Seluruh jemaatdansemuaorang
yangmendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

Banyak keajaiban dari Allah
12Sesudah itu, semakinbertambahbanyakkeajaibanyangdilakukanoleh

para rasul di antara orang banyak. Pada waktu itu, semua orang percaya
berkumpul secara teratur di teras Rumah Allah yang bernama Serambi
Salomo.* 13Orang-orang lain yang belum percaya tidak berani bergabung
dengan mereka, tetapi semua orang menghormati mereka. 14 Dan orang-
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah jumlahnya—

* 5:12 Serambi Salomo Lihat catatan di Kis. 3:11.
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baik laki-laki maupun perempuan. 15 Bahkan orang banyak membawa
orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan dan membaringkan mereka di atas
tempat tidur maupun tikar. Mereka melakukan seperti itu dengan harapan
orang-orang sakit itu akan sembuh walaupun hanya kena bayangan Petrus
ketika lewat di situ. 16Dan dari kota-kota di sekitar Yerusalem juga banyak
sekali orang yang datang membawa orang-orang sakit dan yang diganggu
oleh roh-roh jahat. Lalumereka semua disembuhkan.

Pemimpin-pemimpin Yahudi berusahamenghentikan para rasul
17Kemudian imamagungdan teman-temannyamulai bertindak terhadap

para rasul, karena mereka iri hati. (Semua teman imam agung termasuk
kelompok Saduki.)† 18 Jadi mereka menangkap para rasul itu dan mema-
sukkan mereka ke dalam penjara. 19 Tetapi pada malam hari, malaikat
datang membuka pintu-pintu penjara itu dan menuntun mereka ke luar.
Katanya, 20 “Pergilah dan berdiri di salah satu teras Rumah Allah dan
beritakanlah kepada orang-orang di sana ajaran tentang hidup yang baru
itu.” 21 Jadi pagi-pagi benar, mereka masuk ke salah satu teras Rumah Allah
danmulai mengajar orang banyak, seperti yang disuruh olehmalaikat itu.
Sementara itu imamagung dan teman-temannya datang lewat pintu teras

yang lain, kemudian mereka mengumpulkan anggota sidang Mahkamah
Agama dan seluruh penatua Yahudi untuk mengadakan sidang. Lalu
mereka menyuruh beberapa pejabat menjemput rasul-rasul itu dari pen-
jara. 22 Tetapi ketika para pejabat itu tiba di penjara, mereka tidak men-
emukan rasul-rasul itu di sana. Mereka kembali dan melaporkan hal itu,
dengan berkata, 23 “Kami menemukan pintu-pintu penjara itu terkunci
dengan rapat, dan setiap pengawal berdiri di depan setiap pintu. Tetapi
ketika kami membuka tiap-tiap pintu, tidak ada orang lagi di dalamnya.”
24Ketika kepala pengawal Rumah Allah dan semua yang hadir mendengar
hal itu, mereka bingung dan berusaha mengerti apa yang akan terjadi
sesudah peristiwa ini.

25Kemudian seseorangmasuk dan berkata, “Dengarkanlah! Orang-orang
yang kamu penjarakan kemarin itu sekarang sedang berdiri di teras Rumah
Allah dan mengajar orang banyak.” 26 Kemudian kepala pengawal Rumah
Allah beserta para pejabatnya itu pergi dan membawa kembali rasul-rasul
itu. Tetapi mereka tidak menggunakan kekerasan, karena mereka takut
kepada orang banyak yang sedang mengikuti ajaran para rasul itu. Jangan
sampai orang-orang itu marah lalu melempari mereka dengan batu.

27 Mereka membawa rasul-rasul itu masuk untuk menghadap sidang
Mahkamah Agama. Lalu imam agung berkata kepada rasul-rasul itu,
28 “Kami sudah melarang kalian dengan keras supaya tidak lagi mengajar
tentang orang Nazaret itu, tetapi kalian sudah membawa ajaran kalian ke
seluruh Yerusalem, dan kalian juga mau menyalahkan kami atas kematian
orang itu.”

29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, “Kami harus lebih
menaati Allah dari pada kalian. 30 Kalian sudah membunuh Yesus dengan
menggantungkan Dia pada kayu salib, tetapi Allah dari nenek moyang kita
sudah menghidupkan Dia kembali dari kematian. 31 Lalu Allah menem-
patkan Dia di tempat yang paling terhormat di surga— yaitu di sebelah
kanan-Nya. Di situlah Yesusmemimpin sebagai Raja dan Penyelamat. Allah
melakukan itu supaya semua orang Yahudi mendapat kesempatan untuk
bertobat, dandosa-dosamerekadiampuni. 32Kami inidiutusuntukbersaksi
† 5:17 kelompok Saduki Lihat catatan di Kis. 4:1.
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tentang semuanya itu. Dan Roh Kudus— yang sudah Allah berikan kepada
kami semua yangmenaati Dia, juga sedangmembuktikan bahwa hal-hal itu
benar.”

33 Ketika para pemimpin Yahudi mendengar itu, mereka menjadi sangat
marah dan mau membunuh rasul-rasul itu. 34 Tetapi di antara anggota
sidangMahkamahAgama ituberdiri seorangFarisi yangbernamaGamaliel.
Dia pengajar Hukum Taurat yang dihormati oleh semua orang. Dia menyu-
ruh supaya rasul-rasul itu dibawake luar untuk sementara. 35Kemudiandia
berkata kepadamereka, “Orang-orang Israel, kita perlu berhati-hati dengan
apa yang akan kita lakukan terhadap mereka. 36 Karena sebelumnya,
muncul seorang yang bernama Teudas. Dia mengakui dirinya sebagai
pemimpin, dan ada empat ratus orang yang menjadi pengikutnya. Tetapi
waktu dia dibunuh, semua pengikutnya terpencar, dan gerakannya hilang
begitu saja. 37 Sesudah itu, ketika sensus penduduk, muncul seorang lagi
yang bernama Yudas, orang Galilea. Banyak orang tertarik dan mengikuti
dia. Tetapi dia juga dibunuh, dan semua pengikutnya terpencar. 38 Jadi
dalam masalah sekarang, saya sarankan supaya kita menjauhi dan mem-
biarkanmereka. Karena kalau rencana atau pekerjaanmereka berasal dari
manusia, gerakan itu pasti akan gagal. 39 Tetapi kalau gerakan mereka itu
berasal dari Allah, kita tidak akan mampu menghentikan mereka. Bahkan
mungkin ternyata kitalah yangmelawan Allah!”
Pemimpin-pemimpin Yahudi itu menyetujui apa yang dikatakan

Gamaliel. 40 Lalu mereka memanggil rasul-rasul itu dan menyuruh supaya
para rasul itu dipukuli dengan cambuk. Sesudah itu merekamelarang para
rasul itu untuk berbicara lagi tentang Yesus, lalu rasul-rasul itu dilepaskan.
41 Tetapi rasul-rasul itu pergi dengan sukacita dari sidang Mahkamah itu,
karena mereka merasa adalah suatu kehormatan kalau mereka dianiaya
demi Yesus. 42Dan mereka tidak berhenti mengajarkan Kabar Baik bahwa
Yesus adalah Kristus yang dijanjikan Allah. Mereka memberitakan hal itu
setiap hari di Rumah Allah dan di rumah-rumah orang.

6
Tujuh orang dipilih sebagai pengerja jemaat

1Padawaktu itu, jumlahpara pengikut Yesus semakinbertambahbanyak.
Lalu saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa Yunani mengeluh ter-
hadap saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka men-
geluh bahwa janda-janda yang ada di antara mereka tidak diperhatikan
dalam pembagian makanan setiap hari. 2 Karena itu kedua belas rasul
mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, “Tidak baik kalau
kamimeninggalkan pelayanan Firman Allah untuk urusanmakanan. 3 Jadi
Saudara-saudari, pilihlah tujuh orang laki-laki dari antara kalian yang
sudah dikenal sebagai orang yang baik, bijaksana, dan penuh dengan Roh
Kudus. Lalukamiakanmenyerahkanpelayanan ini sebagai tanggung jawab
mereka. 4 Dengan begitu kami sendiri akan bertekun di dalam doa dan
mengajarkan Firman TUHAN.”

5 Semua orang yang hadir senang dengan usulan itu. Lalu pengikut-
pengikut Kristus memilih Stefanus (seorang yang mempunyai keyakinan
yang sangat besar kepada Yesus dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus), juga
Filipus,* Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus (seorang dari
Antiokia, yang baru saja menjadi penganut agama Yahudi sebelum dia
* 6:5 Filipus Bukan Rasul Filipus. Lihat Kis. 8:4-40.
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menjadi pengikut Yesus). 6 Waktu ketujuh orang itu dihadapkan kepada
rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa sambil meletakkan tangan padamereka
itu sebagai tanda bahwa mereka diserahkan dan diutus untuk melakukan
tugas itu.

7 Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan Firman Allah
kepada orang-orang sehingga Firman Allah tersebar terus, dan jumlah
pengikut di Yerusalem semakin bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar
imam Yahudi menyerahkan diri danmenjadi percaya kepada Yesus.

Orang Yahudimelawan Stefanus
8 Oleh karena kebaikan hati Allah, Stefanus diberikan kuasa yang besar

untukmelakukan segala macam keajaiban di antara orang banyak. 9Tetapi
beberapa orang mulai berdebat dengan dia. Mereka adalah anggota dari
satu rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Rumah Pertemuan
Orang-orang Merdeka.† Para anggota rumah pertemuan itu adalah pen-
duduk Yerusalem yang datang dari kota Kirene, kota Aleksandria, provinsi
Kilikia, dan provinsi Asia. 10Tetapi tidak satu pun dari mereka bisamenang
dalamperdebatan itu, karenaStefanusberbicaradenganpenuhhikmatoleh
pertolongan Roh Kudus.

11 Akhirnya mereka menyogok beberapa orang supaya berbohong den-
gan mengatakan, “Kami mendengar Stefanus menghina Musa dan Allah.”
12 Dengan begitu, mereka menghasut orang banyak dan para pemimpin
Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Lalu mereka semua menangkap dan mem-
bawa Stefanusmenghadap sidangMahkamah Agama.

13 Dan saksi-saksi palsu itu maju dan berkata, “Dia selalu menghina
Rumah Allah ini dan Hukum Taurat. 14Karena kami sudah mendengar dia
berkata bahwa Yesus dari Nazaret itu akanmembinasakan RumahAllah ini
dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan Musa kepada kita.”
15 Pada waktu semua orang yang duduk di dalam sidang itu memandang
Stefanus, mereka melihat wajahnya memancarkan kebaikan seperti wajah
malaikat.

7
Pembelaan Stefanus

1Lalu imamagungbertanyakepadaStefanus, “Apakah laporanmereka ini
benar?” 2 Jawab Stefanus, “Bapak-bapak dan Saudara-saudara, dengarkan-
lah saya! Allah Yang Mahamulia sudah menampakkan diri kepada nenek
moyang kita Abraham. Pada waktu itu dia masih tinggal di Mesopotamia
dan belum pindah ke Haran. 3Dan Allah berkata,

‘Tinggalkanlah negerimu ini dan juga keluargamu, lalu pergilah ke negeri
yang akan Aku tunjukkan kepadamu.’✡

4Abraham meninggalkan negeri orang Babel* dan pindah ke Haran. Sesu-
dah bapaknya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari sana ke
negeri ini, tempat tinggal kita sekarang. 5 Pada waktu itu Allah sama sekali
tidak memberikan sebidang tanah pun kepada Abraham untuk menjadi
miliknya. TetapiAllahberjanji kepadanya, ‘Tanah ini akanmenjadimilik ke-
turunanmu.’ Padahal waktu itu Abraham belum mempunyai anak. 6Allah
juga berkata kepadanya,
† 6:9 Orang-orang Merdeka Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sebelum ini pernah
dijual kepada majikan-majikan untuk bekerja sebagai budak, atau orang tuanya menjadi budak.
Tetapi pada waktu ini mereka sudah menjadi bebas dari perbudakan itu. ✡ 7:3 Kej. 12:1 * 7:4
Babel Secara harfiah, “Kasdim”— yaitu sebuah negeri di bagian selatanMesopotamia. Lihat ayat 2.



Kisah 7:7 476 Kisah 7:21

‘Keturunanmuakan tinggal sebagai orang asing di negeri bangsa lain, dan
bangsa itu akan memaksa semua keturunanmu bekerja sebagai budak
mereka, danmemperlakukanmerekadengan sangat kejamselamaempat
ratus tahun. 7 Tetapi Aku akan menghukum bangsa yang memperbudak
mereka. Dan sesudah itu keturunanmu akan keluar dari negeri itu dan
akanmenyembah Aku di tempat ini.’✡

8 Lalu Allah memberikan kepada Abraham perjanjian sunat bagi semua
anak laki-laki. Jadi pada waktu Isak lahir dan berumur satu minggu,†
Abraham menyunat dia. Begitu juga waktu Isak mempunyai anak— yaitu
Yakub, dia jugadisunat. Yakub jugamelakukanhal yang samakepadakedua
belas anak laki-lakinya— yang kemudian menjadi dua belas nenek moyang
dari suku bangsa Israel.

9 “Karena anak-anak Yakub yang lain iri hati kepada adik mereka Yusuf,
lalu mereka menjual dia, dan dia terpaksa bekerja sebagai budak di negeri
Mesir. Tetapi Allah menyertai Yusuf, 10 dan menyelamatkan dia dari setiap
kesusahan yang dia alami. Dan Allahmenjadikan Yusuf sanggupmenjawab
raja Mesir‡ dengan bijaksana, sehingga raja menerima dia dengan senang
hati. Lalu raja itumengangkat Yusufmenjadi gubernur atas seluruhMesir—
termasuk semua urusan istana raja sendiri. 11 Kemudian terjadilah ben-
cana kelaparan di seluruh Mesir dan Kanaan sehingga semua orang sangat
menderita. Nenek moyang kita di negeri Kanaan juga tidak bisa mendapat
makanan.

12 “Waktu Yakubmendengar bahwa di Mesir adamakanan, dia mengirim
nenek moyang kita ke sana. Itulah pertama kalinya mereka pergi ke Mesir.
13 Tetapi ketika makanan mereka itu habis, mereka pergi lagi untuk kedua
kalinya. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya dengan terus terang kepada
abang-abangnya itu. Pada waktu itulah raja Mesir mengetahui tentang
keluarga Yusuf. 14 Kemudian Yusuf mengutus abang-abangnya itu pulang
lagi untuk menjemput bapaknya dan semua keluarganya, supaya pindah
ke Mesir. Pada waktu itu jumlah mereka semua tujuh puluh lima orang.
15Kemudian Yakub dan semua keluarganya berangkat ke Mesir dan tinggal
di sana. Lalu Yakubmeninggal di negeri itu, dan juga nenek-nenek moyang
kita yang lain meninggal di sana. 16 Tetapi mayat mereka dibawa pulang
ke Sikem dan dikuburkan di kuburan yang sudah dibeli oleh Abraham dari
orang-orang setempat— yaitu anak-anak Hemor, dengan uang yang cukup
banyak.

17 “Sesudah bertahun-tahun danwaktu Allah sudah siapmemenuhi janji-
Nya yang dulu Dia berikan kepada Abraham, jumlah orang-orang dari
bangsa kita di Mesir sudah bertambah banyak. 18 Pada waktu itu seorang
raja baru memerintah di Mesir yang tidak tahu tentang Yusuf. 19 Raja
itu memperdaya dan menyiksa nenek moyang kita. Dia memaksa mereka
membuang bayi-bayi mereka supaya mati. 20 Pada waktu itulah Musa
lahir, dan dia adalah anak yang berkenan di mata TUHAN. Orang tuanya
menyembunyikan dia selama tiga bulan di rumahmereka. 21Ketikamereka
tidak bisa menyembunyikan dia lagi, terpaksa mereka membuang dia.
Lalu anak perempuan raja Mesir mengambil dan memelihara dia seperti
✡ 7:7 Kel. 15:13-14; 3:12 † 7:8 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki
lahirpadahari Senin,makadiadisunatpadahari Seninberikut. DalamcarahitungorangYahudi, hari
pertama dan hari terakhir dihitung. Jadi dalam contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir
dihitung, jadi jumlahnya delapan hari. ‡ 7:10 raja Mesir Secara harfiah, “firaun/raja Mesir.” Kata
‘firaun’ bukan namanya, tetapi kata yang berarti ‘raja’ dalam bahasaMesir.
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anaknya sendiri. 22 JadiMusa dididik dalam segala ilmu orangMesir sampai
dia menjadi berkuasa— baik dalam perkataanmaupun perbuatan.

23 “Sesudah Musa berumur empat puluh tahun, dia memutuskan untuk
mengunjungi saudara-saudarinya, bangsa Israel. 24 Pada waktu itu dia
melihat seorang dari mereka sedang dianiaya oleh seorang Mesir, jadi dia
berusaha membela orang Israel itu. Lalu dia memukul orang Mesir itu
sampai mati. 25Musa menyangka bahwa saudara-saudarinya orang Israel
bisa mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk menyelamatkan
mereka. Tetapi mereka tidak mengerti hal itu. 26 Pada hari berikutnya dia
bertemu dengan dua orang Yahudi yang sedang berkelahi. Dia mencoba
mendamaikan mereka dengan berkata, ‘Hai kawan, kalian bersaudara.
Jadi kenapa kalian berkelahi?’ 27 Tetapi orang yang melakukan kesalahan
terhadap yang lain itu mendorongMusa sambil berkata,

‘Siapa yang mengangkat kamu untuk menjadi penguasa dan hakim atas
kami! 28Apakah kamumaumembunuh saya juga, seperti kemarin kamu
membunuh orangMesir itu!’✡

29 Pada waktu Musa mendengar perkataan orang itu, dia menjadi takut
karena ternyataberitapembunuhanorangMesir itu sudah tersebar. Karena
itu dia melarikan diri dan tinggal sebagai orang asing di negeri orang
Midian. Di sana dia menikah danmendapat dua anak laki-laki.

30 “Sesudah empat puluh tahun berlalu, malaikat menampakkan diri
kepada Musa dalam bentuk semak yang sedang menyala di padang gurun
dekat Gunung Sinai. 31Musa sangat heranmelihat api itu. Waktu dia datang
mendekati api itu untuk melihat lebih jelas, dia mendengar suara TUHAN
yang berkata,

32 ‘Akulah Allah nenek moyangmu, yang disembah oleh Abraham, Isak,
dan Yakub.’✡

Waktu Musa mendengar perkataan itu, dia menjadi gemetar dan sangat
ketakutan, dan tidak berani melihat api itu lagi. 33 Lalu TUHAN kembali
berkata kepadanya,

‘Buka sandalmu, karena tempat di mana kamu berdiri ini adalah tanah
yang suci. 34 Aku sudah melihat umat-Ku sangat dianiaya di Mesir, dan
Aku juga sudah mendengar keluhan-keluhan mereka. Karena itu, Aku
sudah turun untuk membebaskan mereka. Jadi bersiap-siaplah, karena
sekarang Akumengutusmu pergi ke Mesir.’✡
35 “Jadi TUHANmengutusMusa yang dulu tidak diterima oleh orang Israel

ketika mereka berkata, ‘Siapa yang mengangkat kamu menjadi penguasa
dan hakim atas kami!’ Tetapi justru dialah yang sudah diutus Allah untuk
menjadi penguasa dan penyelamat, melalui malaikat yang menampakkan
diri kepadanya di antara semak itu. 36LaluMusamemimpinmereka keluar
dari Mesir, dengan melakukan banyak keajaiban di negeri Mesir, di Laut
Merah, dan jugaketikamerekaberadadi padanggurun selamaempat puluh
tahun. 37Musa ini juga yang sudah berkata kepada bangsa Israel,

‘Allah sekali lagi akan mengangkat seorang Nabi bagi kalian dari ketu-
runan bangsa kita sendiri. Dia juga akan menyampaikan pesan Allah
seperti saya.’✡

38MusamasihhidupbersamadenganumatAllah—yaitunenekmoyangkita,
selamamereka berada di padang gurun. Danmalaikat yang dulu berbicara
kepadanya di Gunung Sinai berulang-ulang menyampaikan Firman Allah

✡ 7:28 Kel. 2:14 ✡ 7:32 Kel. 3:6 ✡ 7:34 Kel. 3:5-10 ✡ 7:37 Ul. 18:15
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kepadanya dan nenek moyang kita. Dan akhirnya Firman itu disampaikan
kepada kita— yaitu perkataan yangmemberi hidup.

39 “Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Sebaliknya
mereka menolak dia. Dan di dalam hati mereka, mereka mau kembali ke
Mesir. 40Lalumereka berkata kepada Harun,

‘Buatlah untuk kita beberapa patung berhala sebagai dewa yang akan
memimpin kita kembali ke Mesir. Karena kita tidak tahu apa yang sudah
terjadi denganMusa, yang sudahmembawa kita keluar dari negeri itu.’✡

41 Lalu mereka membuat patung yang bentuknya seperti anak sapi, dan
membawa persembahan kepada berhala itu. Lalu dengan senang hati
mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan patung buatan tangan
mereka sendiri. 42 Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka itu, Allah
berbalik dari mereka dan membiarkan mereka untuk menyembah mata-
hari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti yang tertulis di dalam buku para
nabi, Allah berkata,
‘Kalian orang Israel tidak sungguh-sungguh membawa kurban sembelihan

dan persembahan kepada-Ku
ketika kalian hidup di padang gurun selama empat puluh tahun.

43Karena sampai sekarang di dalam hati kalian,
kalianmasih lebih sukamenyembah di kemah dewamu— Molok,
dan patung berhala yang kalian buat dalam rupa dewa Refan— dewa
bintang itu.

Oleh karena itu, Aku sudah memutuskan bahwa kalian akan menjadi
tawanan perang

dan dibawa olehmusuh-musuh sampai melewati kota Babel.’✡
44 “Nenek moyang kita selalu membawa Kemah Suci§ itu ke mana pun

merekaberpindah-pindahselamadipadanggurun. Kemah itudibuat sesuai
denganpetunjukAllah, seperti yang sudahdiperintahkandandiperlihatkan
Allah kepada Musa. 45 Sesudah itu, Yosua memimpin nenek moyang kita
merebut daerah ini. Mereka bisa tinggal di daerah ini karena Allah men-
gusir orang-orang yang tidak mengenal Dia dari sini. Mereka membawa
Kemah Suci itu sampai ke sini, dan kemah itu ada pada mereka sampai
zaman Daud menjadi raja. 46 Daud sangat berkenan di hati Allah, jadi
dia minta izin kepada Allah untuk membangun sebuah rumah bagi Dia—
yaitu Allah yang disembah oleh Yakub. 47 Tetapi anaknya Salomolah yang
membangun Rumah Allah itu.

48-49 “Tetapi Allah Yang Mahatinggi tidak tinggal di dalam rumah yang
dibangun oleh tangan manusia, seperti perkataan TUHAN yang disam-
paikan oleh seorang nabi,
‘Seluruh langit bisa digambarkan seperti takhta kerajaan-Ku,

dan bumi hanya sebesar tempat menaruh kaki-Ku.
Jadi tidakmungkin kalianmembangun rumah bagi-Ku

ataumembangun tempat untuk Aku beristirahat.
50 Ingat, tangan-Ku-lah yang sudahmenjadikan semuanya ini!’ ”✡

51 Lalu Stefanus berkata, “Kalian ini orang-orang yang keras kepala! Di
dalam hati, kalian sama saja dengan suku-suku yang tidak mengenal Allah!
Telinga kalian tidak mau mendengarkan Dia! Kalian sama saja seperti

✡ 7:40 Kel. 32:1 ✡ 7:43 Am. 5:25-27 § 7:44 Kemah Suci Secara harfiah, “Kemah Kesaksian.”
Nama itu diberikan kepada Kemah Suci karena di dalam kemah itu tersimpan Peti Perjanjian.
Peti Perjanjian itu mengingatkan umat Israel akan kehadiran Allah bersama mereka, dan juga
mengingatkanmereka untuk hidup sesuai dengan perjanjian itu dengan Allah. ✡ 7:50 Yes. 66:1-2
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nenek moyang kita: Kalian juga selalu melawan Roh Kudus! 52 Coba
sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kita!
Memang tidak ada! Bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang dulu
memberitakan tentang kedatangan Kristus— yaitu HambaAllah yang selalu
hidup benar di mata Allah. Tetapi sekarang kalianlah yang mengkhianati
dan membunuh Dia! 53 Kalian memang sudah menerima Hukum Taurat
yang diberikan oleh Allah melalui para malaikat-Nya, tetapi kalian tidak
pernah taat kepada hukum itu!”

Stefanus dibunuh
54 Pada waktu para pemimpin Yahudi mendengar semua itu, mereka

sangat sakit hati dan hampir tidak bisamenahan diri lagi.* 55Tetapi saat itu
Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika dia memandang ke langit,
dia melihat kemuliaan Allah. Yesus sedang berdiri di tempat yang paling
terhormat— yaitu di sebelah kanan Allah. 56 Lalu dia berkata, “Lihatlah!
Saya melihat surga terbuka dan Yesus sebagai Anak Manusia† berdiri di
tempat yang paling terhormat di sana.”

57 Waktu mereka mendengar perkataan Stefanus itu, mereka berteriak
sambil menutup telinga mereka, lalu serentak menyerang dia. 58 Mereka
menyeret dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati.
Orang-orang yang bersaksi melawan Stefanus itu meninggalkan jubah
mereka di kaki seorang pemuda yang bernama Saulus.‡ 59 Pada waktu
orang-orang melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa, “Tuhan Yesus,
terimalah roh saya.” 60Lalu sambil berlutut, diaberserudengansuarakeras,
“Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka!” Sesudah berkata
begitu, Stefanusmati.

8
1-3 Saulus juga setuju bahwa pembunuhan terhadap Stefanus merupakan

hal yang baik. Sesudah itu, beberapa orang saleh menguburkan Stefanus,
danmerekamenangisi dia dengan sangat sedih.

Saulusmenganiaya orang percaya
Tetapipadahari itu jugapenganiayaanbesarmulai terjadi terhadaporang

percaya di Yerusalem. Dan Saulus sedang berusaha untuk membinasakan
jemaat. Dia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret orang-orang per-
caya supaya dipenjarakan— baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu
banyak sekali orang percayamelarikan diri dari Yerusalem dan tersebar ke
berbagai tempat di Yudea dan Samaria, tetapi kedua belas rasul-rasul itu
masih tetap berada di Yerusalem. 4Orang-orang percaya yang tersebar itu
terus memberitakan Kabar Baik kemana saja mereka pergi.

* 7:54 tidak bisamenahan diri lagi Secara harfiah, “menggertakkan gigi kepadanya.” † 7:56 Anak
Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti
istilah ini bukanmengarahkepadakata ‘anak’. Dalambahasa Ibrani, ‘anakmanusia’berarti ‘manusia
biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa
yangNabi Daniel saksikan dalampenglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) KarenaDaniel
melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia
biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. ‡ 7:58 Orang-orang yang
bersaksi … itu Orang-orang yang dimaksudkan biasanya ditafsirkan sebagai orang yang tersebut
dalam Kis. 6:11-14, tetapi juga bisa termasuk semua orang yang mendengar perkataan Stefanus
dalam ayat 56. (Bandingkan dengan Mrk. 14:63-64.) Sesuai dengan Hukum Taurat, orang-orang
yang membawa kesaksian tentang kesalahan berat seseorang, merekalah yang duluan melempari
batu-batu kepada orang yang bersalah itu.
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Filipusmemberitakan Kabar Baik di Samaria
5 Filipus* pergi ke kota Samaria dan memberitakan kepada orang-orang

di situ tentang Kristus. 6Waktumerekamendengar ajarannya danmenyak-
sikan banyak keajaiban yang dia lakukan, mereka semua mendengarkan
dengan penuh perhatian. 7 Banyak penduduk kota itu kerasukan roh-roh
jahat, tetapi Filipus mengusir roh-roh itu dalam nama Yesus. Roh-roh
jahat itu pun keluar sambil berteriak dengan keras. Banyak juga orang
pincang dan lumpuh total disembuhkan. 8 Jadi orang-orang di kota itu
sangat bersukacita karena semua itu.

9 Tetapi ada juga seorang tukang sihir di Samaria yang bernama Simon.
Dia sudah lama membuat penduduk Samaria terheran-heran dengan ilmu
sihirnya. Dia juga mengakui dirinya sebagai orang hebat. 10 Jadi sebelum
Filipus datang, semua orang Samaria— baik orang biasa maupun orang
penting, segan kepada dia dan berkata, “Orang ini mempunyai kuasa Allah
yang disebut kuasa besar.” 11 Jadi mereka sangat menghormati Simon,
karena dia sudah begitu lama membuat mereka terheran-heran dengan
ilmu sihirnya.

12Tetapi waktu Filipus memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah
dan kuasa Kristus Yesus, banyak sekali orang yang percaya akan beritanya
itu— baik laki-laki maupun perempuan, lalu Filipus membaptis mereka.
13Simon sendiri pun percaya dan dibaptis. Sesudah itu dia selalumengikuti
Filipus. Dan waktu dia melihat banyak keajaiban yang luar biasa yang
dilakukan oleh Filipus, dia sangat heran.

14Ketika rasul-rasul, yangmasih berada di Yerusalem,mendengar bahwa
orang-orangSamaria sudahmenerimaFirmanAllahyangdisampaikanoleh
Filipus itu, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. 15 Pada
waktu mereka tiba, mereka berdoa supaya orang Samaria yang percaya
menerima Roh Kudus. 16Orang percaya itu memang sudah dibaptis dalam
nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun ke atas mereka. 17 Jadi
waktu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan ke atas mereka, barulah
merekamenerima Roh Kudus.

18 Lalu ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-
orang itu melalui rasul-rasul yang meletakkan tangan ke atas mereka, dia
menawarkan uang kepada rasul-rasul itu. 19Katanya, “Berikanlah kuasa itu
kepada saya juga, supaya ketika saya meletakkan kedua tangan saya pada
seseorang, orang itu akanmenerima Roh Kudus.”

20TetapiPetrusberkatakepadaSimon, “Binasalahkamubersamauangmu
itu!— karena kamu menganggap bahwa kamu bisa membeli kemampuan
khusus dari Allah dengan uang. 21 Kamu tidak mempunyai hak untuk
mengambil bagian dalam pekerjaan ini, karena hatimu tidak benar di
hadapan Allah. 22 Karena itu bertobatlah. Berdoalah supaya TUHAN
mengampuni niat hatimu yang jahat itu. 23 Karena saya melihat kamu
terjerat dalam dosa dan hatimu penuh dengan iri hati.”

24LaluSimonmenjawab, “BerdoalahkalianberduakepadaTuhan, supaya
semua yang sudah kalian katakan itu tidak terjadi atas diri saya.”

25Sesudah kedua rasul itumemberi kesaksian danmemberitakan Firman
TUHAN, mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, mereka
melewati banyak desa di daerah Samaria dan memberitakan Kabar Baik
tentang Yesus kepada orang banyak.

Filipusmengajar orang Etiopia
* 8:5 Filipus Bukan rasul yang bernama Filipus. Lihat Kis. 6:5.
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26 Pada suatu hari salah satu malaikat berbicara kepada Filipus dan
menyuruh dia seperti ini, “Bersiap-siaplah dan pergi ke selatan,† ke jalan
yang turun dari Yerusalem ke Gaza.” (Jalan itu melintasi daerah yang sepi.)
27 Jadi Filipus bersiap-siap dan berangkat. Di sana dia melihat seorang sida-
sida Etiopia—‡ yaitu seorang pejabat ratu Etiopia§ yang bertanggung jawab
atas seluruh perbendaharaan negeri itu. Dia sudah pergi beribadah ke
Yerusalem, 28danpadawaktu itu dia sedangdalamperjalananpulang. Pem-
bantunya sedang mengarahkan keretanya, sedangkan pejabat itu sendiri
duduk dan membaca dari kitab Nabi Yesaya. 29 Lalu Roh Kudus berkata
kepada Filipus, “Pergilah dan dekatilah kereta itu.” 30 Jadi Filipus berlari
mendekati kereta itudanmendengarpejabat itu sedangmembacadari kitab
Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepadanya, “Apakah Tuanmengerti apa
yang sedang Tuan baca itu?”

31 Kata pejabat itu, “Saya tidak mungkin bisa mengerti kalau tidak ada
orang yangmenjelaskannya kepada saya.” Lalu pejabat itumeminta Filipus
naik ke atas keretanya dan duduk bersama dia. 32 Bagian Kitab Suci yang
sedang dibacanya adalah,
“Dia sama seperti domba yang dibawa untuk disembelih,

dan seperti domba yang tidak bersuara waktu orang menggunting
bulunya.

Begitu juga Orang itu tidakmengatakan sepatah kata pun.
33Dia dipermalukan dan semua hak-Nya sudah diambil.

Tidak ada orang yang bisa menceritakan tentang keturunan-Nya,*
karena Dia dibunuh dan diambil dari dunia ini sebelum mendapat
anak.”✡

34 Pejabat itu berkata kepada Filipus, “Tolong beritahukan kepada saya:
Nabi itu berbicara tentang siapa? Apakah tentang dirinya atau tentang
orang lain?” 35 Lalu berawal dari Firman Allah itu, Filipus memberitakan
Kabar Baik tentang Yesus kepadanya.

36-37Dalamperjalanan,mereka tibadi satu tempatyangadaair. Pejabat itu
berkatakepadaFilipus, “Lihat, di sini adaair. Kenapasaya tidakbisadibaptis
sekarang?”†

38 Lalu pejabat itu menyuruh keretanya berhenti, dan mereka berdua
turun danmasuk ke dalamair. Kemudian Filipusmembaptis dia. 39Sesudah
mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh TUHANmembawa Filipus dari tempat
itu, dan pejabat itu tidak melihat dia lagi. Lalu pejabat itu melanjutkan
perjalanannya dengan hati yang gembira. 40Tetapi Filipus tiba-tibamuncul
di kota yang bernama Asdod. Lalu dia berjalan melewati daerah itu sambil
memberitakan Kabar Baik di setiap kota yang dilaluinya, sampai dia tiba di
kota Kaisarea.
† 8:26 ke selatan Dalam bahasa Yunani, kata-kata ini juga bisa diterjemahkan dengan “kira-kira
tengah hari.” ‡ 8:27 sida-sida Orang yang sudah dikebiri waktu masih kecil. Orang-orang
sida-sida sering dipercayakan dengan jabatan tinggi. § 8:27 ratu Etiopia Secara harfiah,
“kandake/ratu Etiopia.” Kata ‘kandake’ bukan namanya, tetapi kata ‘ratu’ dalam bahasa Etiopia.
* 8:33 keturunan-Nya Kebanyakan penafsir berkata bahwa kata bahasa Yunani ‘genean’ berarti
‘keturunan’. Ada yang menafsirkan sebagai ‘generasi’ zaman Yesus. Menurut tafsiran itu frasa ini
dapat diterjemahkan, “Sulit untuk dijelaskan betapa jahat manusia pada zaman-Nya itu.” Hampir
tidak ada penafsir yang mengerti kata ‘genean’ di sini sebagai ‘asal-usul’-Nya. ✡ 8:33 Yes. 53:7-8
† 8:36-37 Ayat 37 Dalam beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani, terdapat kata-kata yang
kemudian dihitung sebagai ayat 37. Tetapi hampir semua penafsir mengatakan bahwa kata-kata ini
tidak ditulis oleh Lukas: Filipusmenjawab, “Kalau engkau percaya dengan sepenuh hati, engkau bisa
dibaptis.” Kata pejabat itu, “Saya percaya bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah.”
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9
Saulus bertobat

1Akan tetapi Saulus masih terus mengancam para pengikut Tuhan Yesus
dengan berkata bahwa dia akan membunuh mereka. Karena itu Saulus
pergi kepada imam agung, 2 dan meminta supaya dia diberikan surat
kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin setiap rumah pertemuan
orang Yahudi di kota Damsik. Dalam surat itu tertulis supaya ketika dia
menemukanpengikut-pengikut Yesus—* baik laki-lakimaupunperempuan,
dia akan menangkap dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk
diadili.

3 Ketika Saulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit
menyinari sekelilingnya. 4Lalu Saulus jatuh ke tanah danmendengar suara
yang berkata, “Saulus, Saulus, kenapa kamumenganiaya Aku?”

5Dan Saulus bertanya, “Siapa Engkau, Tuhan?”
Lalu suara itumenjawab, “AkulahYesus, yangkamuaniaya itu. 6Sekarang

berdirilah danmasuklah ke kota itu. Di sana akan diberitahukan kepadamu
apa yang harus kamu lakukan.”

7 Orang-orang yang bersama dia dalam perjalanan itu berdiri saja, dan
merasa sangat takut sehingga tidak bisa bicara apa-apa. Merekamendengar
suara itu, tetapi tidak melihat siapa Orang yang berbicara itu. 8Lalu Saulus
bangun dari tanah. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa
melihat apa-apa lagi. Jadi orang-orang yangbersamadengandiamemegang
tangannya dan menuntun dia ke kota Damsik. 9 Sesudah itu, tiga hari
lamanya Saulus tidak bisa melihat, juga tidakmakan dan tidakminum.

10Di Damsik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dalam
suatu penglihatan, Tuhanmemanggil dia, “Ananias!”
Lalu Ananias menjawab, “Saya di sini, Tuhan.”
11Kemudian Tuhan berkata kepadanya, “Berdirilah dan pergilah ke jalan

yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah seorang yang bernama Yudas.†
Katakanlah kepada seseorang di rumahnya bahwa kamu mau bertemu
dengan seorang yang bernama Saulus— yaitu orang yang berasal dari kota
Tarsus. Dia sekarang sedang berdoa kepada-Ku. 12 Dan dalam suatu
penglihatan juga, Saulus sudah melihat seorang yang bernama Ananias
datang kepadanya, dan meletakkan kedua tangannya padanya, supaya dia
bisa melihat kembali.”

13 Tetapi Ananias menjawab, “Tuhan, saya sudah mendengar banyak
tentang orang itu! Dia sudah banyak menganiaya umat-Mu di Yerusalem!
14Dia datang ke sini denganmembawa surat kuasa dari imam-imam kepala
untukmenangkap setiap orang yang percaya kepada-Mu.”

15Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Pergilah, karena Aku sudahmemilih
dia untuk menjadi hamba-Ku, supaya dia memberitakan tentang Aku
kepada orang yang bukan Yahudi, dan kepada raja-raja, dan juga kepada
orang Yahudi. 16Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya begitu banyak
penderitaan yang harus dia alami karenamelayani Aku.”

17Maka Ananias pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Lalu dia
meletakkan kedua tangannya pada Saulus dan berkata, “Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus mengutus saya kepadamu. Dialah yang kamu lihat dalam
perjalananmu ke sini. Dia mengutus saya supaya kamu bisa melihat lagi
* 9:2 pengikut-pengikut Yesus Secara harfiah, “orang-orang (pengikut) jalan.” Menurut Saulus dan
imam agung, mereka mengikuti jalan sesat, atau menurut penulis Lukas, mereka mengikuti jalan
keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. † 9:11 Yudas Yudas di sini bukanlah salah satu
dari kedua belas rasul.
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dan dipenuhi oleh Roh Kudus.” 18 Tiba-tiba ada sesuatu seperti sisik ikan
yang jatuh dari mata Saulus, dan dia bisa melihat kembali. Sesudah itu dia
berdiri, laluAnaniasmembaptisdia. 19KemudianSaulusmakandanmerasa
kuat kembali.

Saulusmulai memberitakan tentang Yesus di Damsik
Lalu Saulus tinggal beberapa hari bersama pengikut-pengikut Yesus di

Damsik. 20Dia langsung pergi ke beberapa rumah pertemuan orang Yahudi
danmulaimemberitakan tentangYesusdenganberkata, “YesusadalahAnak
Allah!”

21 Semua orang yang mendengar dia menjadi heran dan berkata,
“Bukankah dia ini yangmencobamembinasakan orang-orang yang percaya
kepada Yesus di Yerusalem?! Karena itulah dia datang ke sini— untuk
menangkap danmembawamereka kepada imam-imam kepala!”

22Tetapi Tuhan semakinmemberi hikmatdankemampuankepadaSaulus
untuk meyakinkan orang lewat ajarannya, dan waktu dia berdebat dengan
orang Yahudi di Damsik, tidak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia
membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus‡ yang dijanjikan Allah.

Saulusmeloloskan diri dari orang Yahudi di Damsik
23 Sesudah lewat beberapa hari, orang Yahudi di Damsik membuat ren-

cana untukmembunuh Saulus. 24 Siang danmalammerekamenjaga pintu-
pintu gerbang kota supaya bisa membunuh dia. Tetapi kemudian rencana
mereka itu diketahui oleh Saulus. 25Maka pada suatu malam, orang-orang
yang sudah mengikuti ajaran Saulus menolong dia untuk meloloskan diri
dari kota itu. Mereka menurunkan dia di dalam sebuah keranjang besar
melalui lubang yang ada di tembok kota itu.

Saulus di Yerusalem
26 Pada waktu Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba bergabung dengan

para pengikut Yesus yang lain, tetapi mereka semua takut kepadanya.
Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus. 27 Tetapi
Barnabas membawa dia kepada para rasul dan menceritakan bagaimana
Saulus sudah melihat Tuhan dalam perjalanan ke Damsik. Barnabas juga
memberitahukan bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Saulus, dan Saulus
sudahmemberitakan tentang Yesus dengan berani di Damsik.

28 Jadi, Saulus pun bergabung dengan mereka dan sering ikut bersama
mereka kemana saja di seluruhYerusalem, dandia selalu berbicara tentang
Tuhan Yesus dengan berani. 29Tetapi dia sering berdebat dengan beberapa
orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sampai akhirnya mereka mencoba
untukmembunuh dia. 30Pada waktu hal itu didengar oleh saudara-saudari
seiman yang lain, merekamengantar Saulus ke Kaisarea, lalumengirim dia
ke Tarsus.

31 Sesudah itu, semua orang percaya di seluruh Yudea, Galilea, dan
Samaria hidup dengan tenang dalam perlindungan Allah. Mereka hidup
dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu
menguatkanmereka, sehingga jumlahmereka semakin bertambah banyak.

Petrus di kota Lida dan Yope
32Padawaktu itu, Petrusmengunjungi semuadaerahdi sekitarYerusalem,

dan pergimengunjungi orang-orang percaya di Lida. 33Di sana dia bertemu
dengan seorang yang bernamaEneas yang sudah delapan tahun lumpuh to-
tal dan tidakbisabangundari tempat tidurnya. 34Petrusberkatakepadanya,
‡ 9:22 Kristus Lihat catatanmengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
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“Eneas, Kristus Yesus menyembuhkan kamu. Berdirilah dan bereskan
tempat tidurmu.” Saat itu juga dia langsung berdiri. 35 Lalu semua orang
yang tinggal di Lida dan Saron melihat Eneas sudah disembuhkan, lalu
mereka bertobat danmenjadi pengikut Tuhan Yesus.

36Di kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus yang dalam bahasa Ibrani
bernama Tabita. (Dalam bahasa Yunani Tabita disebut Dorkas— yaitu ‘rusa
kecil’.) Perempuan itu selalu berbuat hal-hal yang baik untuk orang lain
dan sering menolong orang miskin. 37 Pada waktu Petrus berada di Lida,
Tabita sakit keras lalu meninggal. Kemudian ibu-ibu lain memandikan
mayatnya sesuai dengan adat Yahudi dan menaruh mayatnya di ruangan
atas. 38 Kota Lida dekat dengan Yope. Jadi, ketika orang-orang percaya
mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka mengutus dua orang ke
sana. Lalu kepadanya mereka memohon dengan sangat, “Tolong cepat
datang.” 39 Lalu Petrus menyiapkan diri dan ikut dengan mereka. Ketika
tiba di sana, Petrus diantar ke ruang atas tersebut. Semua janda berdiri
mengelilingi Petrus di situ. Sambil menangis mereka memperlihatkan
kepadanya baju-baju dan berbagai pakaian lain yang dibuat oleh Dorkas
untuk mereka pada waktu dia masih hidup. 40 Sesudah Petrus menyuruh
semua orang keluar dari ruangan itu, dia berlutut dan berdoa. Kemudian
diamelihat ke arahmayat itu dan berkata, “Tabita, bangunlah.” Lalu Tabita
membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun dan duduk.
41LaluPetrusmengulurkan tangannyadanmembantuTabita untukberdiri.
Kemudian Petrus memanggil orang-orang percaya dan para janda itu, dan
menunjukkan kepadamereka bahwa Tabita sudah hidup kembali.

42Berita tentang keajaiban itu tersebar ke seluruh kota Yope, dan banyak
orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. 43 Sesudah itu, Petrus tinggal
cukup lama di Yope bersama seorang yang bernama Simon, seorang pengo-
lah kulit binatang.

10
Petrus dan Kornelius

1 Di kota Kaisarea ada seorang komandan kompi Roma yang bernama
Kornelius. Dia memimpin seratus anggota tentara yang disebut Batalion
Italia. 2 Kornelius dan keluarganya sangat hormat dan taat kepada Allah,
dan dia sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, dan dia
juga selalu berdoa kepada Allah. 3 Pada suatu hari sekitar jam tiga sore,
dia mendapat suatu penglihatan dan melihat dengan jelas bahwa malaikat
datang kepadanya dan berkata, “Kornelius!”

4LaluKorneliusmemandangmalaikat itudenganrasa takutdanbertanya,
“Ada apa Tuan?”
Lalu malaikat itu menjawab, “Allah berkenan atas doa-doamu dan atas

semua bantuanmu kepada orang-orang miskin. Dan di mata Allah kedua
hal itu sudah menjadi seperti suatu persembahan. 5 Sekarang kirimlah
beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon—
yang juga disebut Petrus. 6 Dia sedang tinggal sebagai tamu di rumah
seorang pengolah kulit binatang. Namanya juga Simon, dan rumahnya
berada di pinggir pantai.” 7 Lalu sesudah malaikat itu pergi, Kornelius
memanggil duaoranghambanyadan seorang tentarayangbertugas sebagai
sekretaris pribadinya. Tentara itu juga penyembah Allah. 8Dan sesudah dia
menjelaskan semua kepadamereka bertiga, diamenyuruhmereka pergi ke
Yope.
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9 Besok harinya sekitar jam dua belas siang, waktu mereka dalam per-
jalanandanmendekati kotaYope, Petrusnaik ke teras di bagianatas rumah*
untuk berdoa. 10 Lalu dia merasa lapar dan ingin makan. Ketika orang
sedang menyiapkan makanan, Petrus mendapat suatu penglihatan. 11 Dia
melihat langit terbuka, lalu ada sesuatu yang kelihatannya seperti selembar
kain linen yang lebar turun dari langit. Kain itu tergantung pada keempat
sudutnya. 12 Di dalam kain itu ada banyak sekali jenis binatang yang
tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, termasuk binatang berkaki empat,
binatang yangmerayap di tanah, dan burung-burung liar. 13Lalu ada suara
yang berkata kepadanya, “Petrus, berdirilah! Potonglah itu danmakanlah.”

14Tetapi Petrus berkata, “Tidak, Tuhan! Saya tidak pernahmakan sesuatu
yang haram atau najis.”

15 Suara itu berbicara untuk kedua kalinya, “Apa yang Allah katakan
halal janganlah kamu anggap haram.” 16 Penglihatan itu muncul tiga kali,
kemudian kain itu langsung terangkat kembali ke langit.

17 Waktu Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan itu, orang
yang disuruh oleh Kornelius itu sudah menemukan rumah Simon dan
sedang berdiri di depan pintu pagar halaman rumah itu. 18 Mereka
bertanya, “Apakah orang yang bernama Simon— yang juga disebut Petrus,
menumpang di sini?”

19 Dan waktu Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh
Kudus berkata kepadanya, “Dengar Petrus! Ada tiga orang sedang mencari
kamu. 20Berdirilahdan turunlahkebawah. Pergilahbersamamereka tanpa
ragu-ragu karena Aku yangmengutus mereka kepadamu.”

21Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Sayalah orang yang
kalian cari. Untuk apa kalian datang?”

22 Mereka berkata, “Kornelius— seorang komandan kompi Romawi,
menyuruh kami datang ke sini. Dia orang baik. Dia sudahmenjadi penyem-
bah Allah, dan semua orang Yahudi menghormati dia. Dia diberitahukan
oleh malaikat dari surga untuk mengundang Bapak datang ke rumahnya,
supaya dia bisa mendengar ajaran yang akan Bapak sampaikan.” 23 Lalu
Petrus mengundang mereka masuk dan bermalam di rumah itu. Besok
harinya, sesudah bersiap-siap, dia berangkat bersama mereka. Beberapa
saudara seiman dari Yope juga ikut bersama mereka. 24 Dan pada hari
berikutnya mereka tiba di Kaisarea. Kornelius sudah menunggu mereka
dan sudahmengumpulkan seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya di
rumahnya.

25Waktu Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius langsung berlutut di
depan kaki Petrus dan menyembah dia. 26 Tetapi Petrus memegang dan
menarik dia supaya berdiri sambil berkata, “Berdirilah! Saya juga hanya
manusiabiasa— samasepertiBapak!” 27SambilberbicaradenganKornelius,
mereka masuk ke dalam rumah dan Petrus melihat banyak orang yang
sudah berkumpul di situ.

28 Dan Petrus berkata kepada mereka, “Kalian sudah tahu bahwa kami
orang Yahudi dilarang bergaul ataumengunjungi orang yang bukan Yahudi
seperti kalian. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya
tidak boleh menganggap siapa pun terlalu najis untuk diterima oleh Allah.
29 Karena itu, waktu saya diundang ke sini, saya tidak keberatan untuk
datang. Jadi sekarang, sayamaubertanya: Kenapa kalianmemanggil saya?”

* 10:9 teras di bagian rumah Di negeri Israel bagian atas rumah biasanya datar dan digunakan
seperti teras atau halaman untuk orang Indonesia.
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30 Dan Kornelius menjawab, “Empat hari yang lalu, saya sedang berdoa
di rumah ini, pada waktu yang sama seperti sekarang— yaitu jam tiga sore.
Tiba-tiba ada seorang berdiri di depan saya dengan pakaian yang berkilau-
kilauan. 31 Lalu dia berkata, ‘Kornelius, Allah berkenan atas doa-doamu
dan atas semua bantuan yang kamu berikan kepada orang-orang miskin.
32 Oleh karena itu, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk mengundang
Simon— yang juga disebut Petrus, supaya datang ke sini. Dia sedang tinggal
di rumah Simon, seorang pengolah kulit binatang. Rumahnya berada di
pinggir pantai.’ 33 Jadi saya segeramenyuruhorang pergimemanggil Bapak.
Saya berterima kasih karena bapak sudah datang ke sini. Jadi, sekarang
kami sudah berkumpul di hadapanAllah untukmendengarkan semua yang
sudah TUHAN perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami.”

Petrus berbicara di rumah Kornelius
34 Lalu Petrus berkata, “Sekarang saya sungguh-sungguh sadar bahwa

Allah tidak membeda-bedakan orang. 35 Karena dari bangsa mana pun,
orang-orang yang menghormati-Nya dan melakukan yang benar diterima
oleh-Nya. 36 Kalian sudah mendengar bahwa Allah sudah menyampaikan
Kabar Baik kepada bangsa Yahudi, bahwa kami harus berdamai kembali
dengan Allah melalui Kristus yang sudah dijanjikan itu— yaitu Yesus, yang
adalah Tuhan atas semua orang di dunia ini. 37-38 Dan kalian sudah
mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, orang Nazaret
itu di seluruh Yudea. Dia memulai pelayanan-Nya di provinsi Galilea
sesudah Yohanes Pembaptis memberitakan kepada orang Yahudi bahwa
mereka harus bertobat dan dibaptis. Jadi kalian sudahmengetahui tentang
Yesus, yang sudah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan dengan kuasa-
Nya. Lalu Yesus pergi ke mana saja dan melakukan hal-hal yang baik dan
melepaskan semua yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai Dia. 39Dan
kami adalah saksi mata atas semua yang sudah Yesus lakukan di provinsi
Yudea dan di Yerusalem. Tetapi Dia sudah dibunuh oleh orang Yahudi den-
gan menggantungkan Dia pada kayu salib. 40 Tetapi pada hari ketiga, Allah
menghidupkan Dia kembali dari kematian, lalu Yesusmemperlihatkan diri-
Nya kepada kami dan orang banyak. 41Tidak semuamasyarakat Yerusalem
melihat Dia, tetapi hanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah saja
yang sudah melihat Dia. Kami yang sudah makan dan minum bersama
Dia sesudah Dia hidup kembali dari kematian dipilih-Nya untuk menjadi
saksi bagi Dia. 42 Dan Dialah yang sudah memberikan perintah kepada
kami untuk memberitakan dan bersaksi kepada semua orang bahwa Allah
sudah menentukan Dia untuk mengadili semua orang— baik yang masih
hidupmaupunyang sudahmati. 43Semuanabi sudahmenyampaikanberita
tentang Dia, bahwamelalui nama Yesus, setiap orang yang percaya kepada-
Nya, dosa-dosanya akan diampuni.”

Roh Kudus diberikan kepada orang yang bukan Yahudi
44Waktu Petrus masih berbicara seperti itu, Roh Kudus turun dan men-

guasai semuaorang yangmendengar berita itu. 45Orang-orangpercayadari
bangsa Yahudi yang ikut serta dengan Petrus sangat heran melihat bahwa
Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang yang bukan Yahudi itu, 46karena
mereka mendengar orang-orang itu berbicara dan memuji Allah dengan
bermacam-macam bahasa— sesuai dengan kemampuan yang diberikan
oleh Roh Kudus. Kemudian Petrus berkata kepada saudara-saudara Yahudi
itu, 47 “Ternyatamereka sudahmenerimaRohKudus, sama seperti yang kita
alami dulu. Jadi orang tidak bisa menyalahkan kita kalau kita membaptis
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mereka dengan air juga.” 48 Jadi Petrus menyuruh saudara-saudara seiman
dari Yope itu untuk membaptis orang yang bukan Yahudi itu dalam nama
Kristus Yesus. Sesudah itu, Kornelius dan yang lainnya meminta Petrus
supaya tinggal bersamamereka selama beberapa hari lagi.

11
Petrus kembali ke Yerusalem

1Lalu para rasul dan saudara-saudari seiman di provinsi Yudea menden-
gar bahwa orang yang bukan Yahudi juga sudah percaya Firman Allah
tentang Tuhan Yesus. 2 Jadi, waktu Petrus pergi ke Yerusalem, ada saudara-
saudari seiman dari bangsa Yahudi* yang bertengkar dengan dia. 3Mereka
berkata, “Kamu sudah pergi ke rumah orang yang bukan Yahudi† dan
bahkan kamumakan bersamamereka!”

4 Karena itu Petrus menjelaskan semua yang sudah terjadi mulai dari
awal kejadiannya. 5 Petrus berkata, “Waktu saya berada di kota Yope dan
sedang berdoa, sayamendapat suatu penglihatan, dan sayamelihat sesuatu
yang kelihatannya seperti kain linen lebar yang turun dari langit. Kain
itu tergantung pada keempat sudutnya. Lalu kain itu turun tepat di depan
saya. 6 Ketika saya memperhatikan apa yang ada di dalam kain itu, saya
melihat ada banyak jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang
Yahudi, termasukbinatangberkaki empat, binatang yangmerayapdi tanah,
dan burung-burung liar. 7 Kemudian saya mendengar suara yang berkata
kepada saya, ‘Petrus, berdirilah! Potonglah itu dan makanlah.’ 8 Tetapi,
saya berkata, ‘Tidak, Tuhan! Saya tidak pernahmakan sesuatu yang haram
atau najis.’ 9Lalu suara itu berkata lagi dari langit, ‘Apa yang Allah katakan
halal janganlah kamu anggap haram.’ 10 Penglihatan itu terjadi tiga kali,
kemudian kain itu langsung terangkat kembali ke langit. 11Dan tepat pada
saat itu juga ada tiga orang yang datang ke rumah tempat saya menginap.
Mereka dari Kaisarea yang diutus datang kepada saya. 12 Lalu Roh Kudus
berkata kepada saya untuk ikut dengan mereka tanpa ragu-ragu. Keenam
saudara dari Yope yang sedang duduk di sini sekarang ikut juga bersama
saya ketika kami masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi itu.
13 Dan pemilik rumah itu memberitahukan kepada kami bagaimana dia
melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, ‘Kirimlah beberapa
orang ke Yope untuk menjemput Simon— yang juga disebut Petrus. 14 Dia
akan menyampaikan berita tentang bagaimana kamu dan semua orang
yang tinggal bersamamu bisa diselamatkan.’ 15 Lalu waktu saya mulai
berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atasmereka, sama seperti yang kita
alami dulu. 16 Kemudian saya ingat kembali bahwa Tuhan Yesus pernah
berkata, ‘Dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi kalian akan
dibaptis dengan Roh Kudus.’ 17 Jadi kalau Allah sudah memberikan Roh-
Nya kepada mereka yang bukan Yahudi, bagaimana mungkin saya bisa
menghalangi Allah! Berdasarkan percaya kepada Tuhan kita Kristus Yesus,
mereka juga sudah mendapat pemberian yang sama seperti yang dulu kita
terima.”

18 Sesudah saudara-saudari Yahudi itu mendengarkan penjelasan Petrus,
mereka berhenti menentang dia lalu memuji Allah, “Wah! Kalau begitu, Al-
lah juga sudah memberikan kesempatan kepada orang yang bukan Yahudi

* 11:2 saudara-saudari … Yahudi Secara harfiah, “orang-orang dari (kelompok) bersunat.” † 11:3
bukan Yahudi Secara harfiah, “orang-orang tidak bersunat.”
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untuk bertobat dan menerima hidup yang selama-lamanya, sama seperti
kita!”

Kabar Baik datang ke kota Antiokia
19 Sementara itu, orang-orang percaya yang sudah terpencar karena pen-

ganiayaan yang terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan diri sam-
pai ke negeri Fenisia, pulau Siprus, dan kota Antiokia. Mereka masih terus
sajamenyampaikan FirmanAllah tentang Yesus di tempat-tempat itu, tetapi
hanya kepada orang Yahudi saja. 20 Tetapi ada beberapa orang dari antara
mereka yang berasal dari Siprus dan kota Kirene. Pada waktu mereka
datang ke Antiokia, mereka mulai menceritakan Kabar Baik tentang Tuhan
Yesus kepada orang yang bukan Yahudi. 21 Dan TUHAN Allah menolong
mereka, sehingga sejumlah besar orang yang bukan Yahudi percaya dan
beralih menjadi penyembah Tuhan Yesus.

22Waktu jemaat di Yerusalemmendengar tentang orang-orang yang baru
percaya itu, mereka mengutus Barnabas ke Antiokia. 23-24 Barnabas orang
yang sangat baik— penuh dengan Roh Kudus dan mempunyai keyakinan
yang kuat. Pada waktu dia tiba dan melihat bahwa ternyata TUHAN Allah
sedang menunjukkan kebaikan hati-Nya di sana, dia sangat gembira. Lalu
semua orang percaya yang di sana diajaknya supaya dengan segenap hati
terus setia kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semakin banyak juga orang yang
menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas.

25 Lalu Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. 26 Sesudah
dia menemukan Saulus, Barnabas membawanya kembali ke Antiokia. Lalu
selama satu tahun penuh mereka terlibat di dalam jemaat dan mengajar
sejumlah besar orang. Dan di Antiokialah, untuk pertama kalinya, para
pengikut Yesus disebut “Kristen.”

27 Pada waktu itu, beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai
kemampuan khusus untuk bernubuat datang ke Antiokia. 28 Salah satu
dari mereka bernama Agabus. Dia berdiri dalam pertemuan jemaat
dan dengan kuasa dari Roh Kudus dia berkata, “Hampir seluruh pen-
duduk bumi akan mengalami bencana kelaparan.” (Kelaparan itu terjadi
pada waktu Klaudius sedang memerintah sebagai raja agung di Roma.)
29Sesudahmendengar nubuat itu, semua pengikut Yesus di Antiokiamemu-
tuskan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya untuk
membantu saudara-saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka sepakat
memberikan sumbangan sebanyak mungkin— sesuai dengan kemampuan
masing-masing. 30 Hal itu mereka laksanakan, lalu mereka mengutus
Barnabas dan Saulus untuk menyerahkan dana itu kepada para penatua
orang-orang percaya di Yerusalem.

12
Herodes Agripamenganiaya saudara-saudari seiman

1 Pada waktu itu juga, Raja Herodes menyuruh tentara-tentaranya un-
tuk menangkap dan menganiaya beberapa orang saudara-saudari seiman.
2 Dan dia menyuruh tentara-tentaranya untuk membunuh Yakobus—
saudara Yohanes, dengan pedang. 3Waktu diamelihat bahwa pembunuhan
itu membuat hati pemimpin-pemimpin Yahudi senang, lalu dia menyuruh
para tentaranya untuk menangkap Petrus juga. Hal itu terjadi pada pekan
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perayaan Paskah.* 4 Ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan, Herodes
menyuruh empat kelompok tentara untuk menjaga dia. Masing-masing
kelompok terdiri dari empat orang tentara. Dia berencanamengadili Petrus
di depan umum sesudah Hari Raya Paskah. 5 Sementara Petrus ditahan
dalam penjara, jemaat sungguh-sungguhmendoakan dia.

Malaikatmembebaskan Petrus dari penjara
6 Pada malam harinya sebelum Petrus diadili oleh Herodes pada besok

harinya, Petrus sedang tidur dan terikat dengan dua rantai pada kedua
tentara yang adadi sebelahkiri dankanannya. Ada juga tentara-tentara lain
yang sedang berjaga-jaga di pintu penjara. 7 Tiba-tiba salah satu malaikat
muncul di sana, dan terang bersinar di dalam penjara itu. Lalu malaikat
itu menyentuh Petrus pada bagian rusuknya untuk membangunkan dia
dan berkata, “Cepat bangun!” Saat itu juga rantai-rantai itu terlepas dari
tangan Petrus. 8 Lalu malaikat itu berkata kepadanya, “Pakailah bajumu
dan sandalmu.” Dan Petrus pun melakukannya. Kemudian malaikat itu
berkata lagi, “Pakailah jubahmu dan ikutlah saya.” 9Lalu Petrus mengikuti
malaikat itu keluar, tetapi dia tidakberpikir bahwayangdilakukanmalaikat
itu benar-benar terjadi. Dia menyangka bahwa dia mendapat penglihatan.
10Mereka melewati penjagaan pertama dan kedua, lalu mereka sampai di
pintu besi, yang adalah pintu menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan
sendirinya dan mereka pun keluar dari situ. Sesudah mereka berjalan dari
persimpangan jalan ke jalan lain, tiba-tibamalaikat itu menghilang.

11 Saat itu juga Petrus menyadari apa yang sudah terjadi dan dia berkata,
“Sekarang saya tahu dengan pasti bahwa Allah sudah mengutus malaikat-
Nya untuk menyelamatkan saya dari tangan Herodes dan dari semua ren-
cana jahat orang Yahudi.”

12Ketika Petrus sudah sadar tentang apa yang terjadi, dia pergi ke rumah
Maria— ibu Markus. Markus itu juga disebut Yohanes. Di rumah itu banyak
orang sedang berkumpul danberdoa. 13Petrusmengetuk pintu dan seorang
perempuan yang bernama Rode datang untukmembuka pintu. Dia bekerja
sebagai pembantu di rumah itu. 14 Waktu Rode mengenal suara Petrus,
karena dia sangat gembira, dia berlari ke dalam dan lupa untuk membuka
pintu. Lalu dia memberitahukan kepada semua yang berkumpul, “Petrus
sedang berdiri di depan pintu!” 15 Lalu mereka berkata kepadanya, “Kamu
sudah gila!” Ketika dia terus saja berkata bahwa Petrus memang ada di
luar,mereka berkata lagi, “Mungkin itumalaikat yang bertugas untuk selalu
menjaga dia.”

16 Sementara itu Petrus masih terus mengetuk pintu, dan ketika mereka
membukapintudanmelihat dia,merekaheran sekali. 17Tetapi Petrusmem-
beri tanda dengan tangannya supaya mereka diam, lalu dia menceritakan
kepada mereka bagaimana TUHAN sudah mengeluarkan dia dari penjara.
Sesudah itu, dia berkata kepada mereka, “Beritahukanlah tentang hal ini
kepada Yakobus† dan saudara-saudari seiman yang lain.” Lalu dia pergi ke
tempat lain.

18Besok paginya, para pengawal dan tentara-tentara itu menjadi gempar
tentang bagaimana Petrus bisa keluar dari dalam penjara. 19 Herodes
menyuruh tentara-tentaranya yang lain untuk mencari Petrus, tetapi
* 12:3 Paskah Di sini ‘Paskah’ menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hari
Raya Roti TanpaRagi’— yang dirayakan selama satuminggu bersamadenganHari Raya Paskah. Lihat
Kel. 12. † 12:17 Yakobus ini adalah adik Yesus, yang pada waktu itu menjadi pemimpin jemaat
Kristen di Yerusalem. Dialah juga yangmenulis Surat Yakobus.
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mereka tidak menemukan dia. Lalu Herodes memeriksa keenam belas ten-
tara yang sudah menjaga penjara itu. Akhirnya dia memberikan perintah
supayamereka semua dibunuh.

Herodes Agripameninggal
Sesudah itu, Herodes berangkat dari provinsi Yudea ke kota Kaisarea dan

tinggal di sana beberapa lama. 20SebelumnyaHerodes danmasyarakat kota
Tirus dan Sidon saling dendam. Jadi pada kunjungan ini, utusan-utusan
dari kedua kota itu berusaha berdamai dengan raja, karena daerahmereka
bergantung kepada daerah Herodes untuk mendapatkan makanan. Oleh
karena itumerekamenyuapseorangpejabatbernamaBlastus—yaitukepala
urusan istana, supaya dia membantumereka dalam urusan itu.

21 Jadi, pada hari yang sudah ditentukan, Herodesmemakai jubah khusus
raja, duduk di atas takhta kerajaan, dan berpidato kepadamereka. 22Orang
banyak dari kedua kota itu mau menyenangkan hati raja, jadi mereka
memuji dia dengan berteriak, “Yang kita dengar ini adalah suara dewa,‡
bukan suara manusia!” 23 Tiba-tiba malaikat menjatuhkan hukuman atas
Herodes karenadiamenerimapujian itu dan tidakmemberi hormat kepada
Allah. Lalu usus Herodes dimakan oleh cacing-cacing hingga dia mati.

24 Pada waktu itu Firman Allah masih terus tersebar dan jumlah orang
yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak.

25 Sesudah Barnabas dan Saulus menyelesaikan pelayanan mereka di
Yerusalem, mereka kembali ke Antiokia. Markus— yang juga disebut
Yohanes, ikut bersamamereka.

13
Barnabas dan Saulus diberi tugas khusus

1 Pada waktu itu, di antara saudara-saudari seiman di Antiokia ada be-
berapa orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk bernubuat atau
mengajarkan Firman Allah. Mereka itu adalah Barnabas, Saulus, Simeon—
yang juga disebut Niger, Lukius— yang berasal dari Kirene, dan Manaen.
Manaen itu sudah dibesarkan bersama-sama dengan RajaHerodes. 2Waktu
mereka sedang mengikuti pertemuan khusus untuk memuji TUHAN dan
berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka, “Tugaskan Barnabas dan
Saulus untukmelakukan pekerjaan yang sudah Aku siapkan bagi mereka.”

3 Jadi, sesudah mereka berpuasa dan berdoa lagi, mereka meletakkan
tangan pada Barnabas dan Saulus sebagai tanda bahwamereka diserahkan
dan diutus untukmelakukan tugas itu.

Barnabas dan Saulus di pulau Siprus
4 Oleh karena diutus oleh Roh Allah, mereka pergi ke Seleukia, dan dari

sana mereka berlayar ke pulau Siprus. 5 Waktu mereka sampai di kota
Salamis, mereka menyampaikan berita keselamatan dari Allah di rumah-
rumah pertemuan orang Yahudi. Markus— yang dipanggil Yohanes itu, juga
ikut untukmembantumereka.

6-8 Lalu mereka mengunjungi semua tempat di pulau itu sampai mereka
tiba di kota Pafos. Di sana mereka bertemu dengan seorang tukang sihir
dan nabi palsu yang bernama Bar-Yesus— yang juga dipanggil Elimas dalam
bahasa Yunani. Dia adalah orang Yahudi. Dia sudahmenjadi teman dengan
gubernur di pulau itu yang bernama Sergius— yang juga disebut Paulus,
‡ 12:22 suara dewa Kumpulan orang Tirus dan Sidon ini tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa
Herodes adalah dewa. Tetapi mereka mencoba menyenangkan Herodes supaya dia bersedia
berdamai kembali denganmereka.
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seorang yang pintar. Lalu gubernur memanggil Barnabas dan Saulus,
karena dia mau mendengar berita dari Allah itu. Tetapi Elimas menentang
mereka berdua, dan berusaha supaya gubernur itu tidak percaya kepada
Yesus. 9 Tetapi Saulus— yang juga disebut Paulus, saat itu dikuasai Roh
Kudus dan memandang Elimas 10 lalu menegur dia, “Kamu ini anak iblis!
Hatimu penuh dengan penipuan dan ajaran sesat. Kamu adalah musuh
dari semuahal yang benar! Kapan kamuberhenti untukmemutar-balikkan
jalan TUHAN! 11 Awas! TUHAN sekarang memukulmu, dan kamu akan
menjadi buta untuk sementara. Bahkan kamu tidak akan bisamelihat sinar
matahari.”
Lalu tiba-tiba ada sesuatu seperti kabut yang gelapmenutupi Elimas. Dan

dia berjalan meraba-raba dan berusaha mencari orang untuk memegang
tangannya dan membawa dia pergi. 12Waktu gubernur melihat apa yang
terjadi itu, dia menjadi percaya kepada Yesus, karena dia heran sekali
dengan ajaran tentang Tuhan Yesus.

Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokia di provinsi Pisidia
13 Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar ke Perga, di

provinsi Pamfilia. Di situ, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan
kembali lagi ke Yerusalem. 14 Dari Perga, Paulus dan Barnabas pergi ke
Antiokia, di provinsi Pisidia. Pada Hari Sabat, mereka masuk ke rumah
pertemuan orang Yahudi dan duduk di situ. 15 Sesudah pembacaan dari
Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-pemimpin rumah
pertemuan itu mengirim pesan kepada Paulus dan Barnabas. Kata mereka,
“Saudara-saudara, kalauadadi antarakalianberduayangbisamemberikan
suatunasihat untukmenguatkankamidi sini, silakan sampaikan sekarang.”

16 Lalu Paulus berdiri dan memberi tanda dengan tangannya bahwa
dia mau berbicara, katanya, “Orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan
Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah, dengarkanlah saya! 17Allah
bangsa Israel sudah memilih nenek moyang kita. Dia memberkati mereka
ketikamereka tinggal sebagai pendatangdiMesir, sehinggamerekamenjadi
bangsa yang besar. Lalu dengan kuasa-Nya yang besar, Dia membawa
mereka keluar dari negeri itu. 18 Dan selama empat puluh tahun mereka
tinggal di padang gurun, Allah tetap sabar dengan tingkah laku mereka
yang jahat. 19 Lalu Allah membinasakan tujuh bangsa yang ada di tanah
Kanaan dan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel untuk menjadi
milik mereka. 20 Semua itu berlangsung selama empat ratus lima puluh
tahun.

“Sesudah itu, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin mereka
sampai kepada hakim yang terakhir— yaitu Samuel, yang juga seorang nabi.
21 Pada waktu itu bangsa Israel meminta supaya mereka dipimpin oleh
seorang raja. Lalu Allahmenunjuk Saul— anak Kis dari suku Benyamin, dan
dia memimpin mereka selama empat puluh tahun. 22Tetapi waktu TUHAN
menurunkan Saul dari takhtanya, Dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan
inilah yang Allah katakan tentang Daud, ‘Aku sudah tahu tentang Daud—
anak Isai itu, bahwadiamempunyai hati yang sesuai dengankeinginanhati-
Ku. Dialah yang akanmelakukan semua yang Akumau.’

23 “Jadi, seperti yang sudah Allah janjikan, Dia mengangkat Seorang dari
keturunan Daud untuk menyelamatkan Israel— yaitu Yesus. 24 Sebelum
kedatangan-Nya, Yohanes sudah mengajar bahwa semua orang Israel
harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-
dosa mereka. 25 Dan waktu Yohanes hampir menyelesaikan tugasnya,
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dia bertanya, ‘Menurut kalian, saya bertugas dengan jabatan apa? Saya
bukanlah Orang yang kalian nanti-nantikan itu. Tetapi Dia akan datang
sesudah saya. Saya sendiri tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun
hanya untukmembuka tali sandal-Nya saja.’

26 “Saudara-saudari yang berasal dari keturunan Abraham, dan kalian
orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah: Berita
tentang keselamatan ini dikirim oleh Allah kepada kita! 27 Tetapi orang-
orang Yerusalem bersama dengan para pemimpinmereka tidakmenyadari
bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Mereka juga tidak mengerti tulisan
paranabi yang dibacakan setiapHari Sabat. Lalu secara tidak sadar,mereka
menggenapi nubuatan nabi-nabi ketika mereka menjatuhkan hukuman
mati atas Dia. 28 Padahal mereka sama sekali tidak menemukan alasan un-
tukmembunuh Yesus, mereka terus mendesak Pilatus supaya Dia dibunuh.

29 “Akhirnya sesudah secara tidak sadar mereka melakukan semua yang
ditulis oleh para nabi tentang diri-Nya, mereka menurunkan Dia dari kayu
salib dan menaruh mayat-Nya di dalam kuburan batu. 30 Tetapi Allah
menghidupkan Dia kembali dari kematian. 31 Selama beberapa hari kemu-
dian, berulang kali Dia menampakkan diri-Nya kepada orang-orang yang
sudahmengikutDiaketikapergi dariGalileakeYerusalem. Danorang-orang
itulah yang sekarangmemberitakan tentang Dia kepada bangsa Israel.

32 “Jadi sekarang kami menyampaikan kepada kalian Kabar Baik yang
sudahAllah janjikan kepada nenekmoyang kita. 33Sekarang, bagi kita ketu-
runanmereka,Allah sudahmenggenapi janji-Nya ituwaktuDiamenghidup-
kan Yesus kembali dari kematian. Hal itu sesuai dengan apa yang tertulis
dalamMazmur Dua,
‘Engkau adalah Anak-Ku,

hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.’✡
34 Dan sesuai dengan janji Allah, Dia menghidupkan Yesus kembali dari
kematian, supaya tubuh-Nya tidak hancur dalam kubur. Karena Allah
sudah berjanji kepada kita,
‘Aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus dan yang pantas

untuk dipercaya—
yaitu yang sudah Aku janjikan kepada Daud.’✡

35 JadiDaud jugaberkata kepadaAllahdalambagian laindari bukuMazmur,
‘Engkau tidak akan membiarkan mayat Hamba-Mu yang kudus itu hancur

dalam kubur.’✡
36Perkataan itu bukan tentang Daud sendiri. Karena sesudah dia melayani
Allah selama hidupnya, dia jugameninggal. Dan kuburannya ada di tempat
yang sama di mana keluarganya dikuburkan. Jadi mayat Daud memang
hancur di situ. 37 Tetapi yang Allah maksudkan adalah Yesus! Dialah
yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian dan yang mayat-Nya
tidak hancur dalam kubur! 38 Jadi Saudara-saudari, kalian juga harus tahu
bahwa hanya melalui Yesuslah dosa-dosa kita bisa diampuni. 39 Artinya
semua dosa kita yang dulu tidak bisa dihapuskan melalui persembahan-
persembahankurbanyangdilakukan sesuai denganHukumMusa sekarang
sudah dihapuskan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hanya
melalui percaya kepada Yesus kita menjadi benar di mata Allah! 40 Oleh
karena itu, hendaklah Saudara-saudari waspada, supaya apa yang Allah
sampaikanmelalui nabi-Nya tidak terjadi pada kalian:

✡ 13:33 Mzm. 2:7 ✡ 13:34 Yes. 55:3 ✡ 13:35 Mzm. 16:10
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41 ‘Perhatikanlah baik-baik, kalian yang suka mengejek waktu mendengar
Firman-Ku!

Kalian akanmerasa heran, lalu hilang dari dunia ini.
Karena Aku sedangmelakukan sesuatu dalam zaman ini

yang tidakmungkin kalian percayai—
biarpun orangmenjelaskannya kepada kalian.’ ”✡

42Ketika Paulus dan Barnabas keluar dari rumah pertemuan itu, mereka
berulang kali diminta supaya berbicara lagi tentang hal yang sama pada
Hari Sabat berikutnya. 43Waktu mereka sedang bubar dari rumah perte-
muan itu, banyak orang Yahudi dan penyembah Allah yang sudah masuk
agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar
danmenekankan supaya orang-orang itu tetap berpegang kepada kebaikan
hati Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus.

44Pada Hari Sabat berikutnya hampir semua orang di kota itu berkumpul
untuk mendengar penyampaian Firman Allah. 45 Tetapi waktu sebagian
dari orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesusmelihat begitu banyak
orang datang untuk mendengarkan Paulus, mereka menjadi iri hati sekali.
Lalu mereka menentang dan menjelek-jelekkan apa yang diajarkannya
itu. 46 Tetapi Paulus dan Barnabas berbicara dengan berani, “Seharusnya
Kabar Baik dari Allah ini disampaikan lebih dulu kepada kalian orang
Yahudi. Tetapi karena kalian tidak mau menerimanya, itu artinya kalian
sudah menganggap diri kalian tidak pantas menerima hidup yang selama-
lamanya. Oleh karena itu, sekarang kami meninggalkan kalian dan pergi
melayanibangsayangbukanYahudi. 47KarenaAllah sudahmenyuruhkami
dengan berkata,
‘Aku sudah memberi tugas kepada kalian untuk menerangi orang yang

bukan Yahudi,
supaya kalian menyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung-
ujung bumi.’ ”✡

48WaktuorangyangbukanYahudimendengarhal itu,mereka senangdan
memujiAllahuntukberita itu. Dansemuaorangyangsudahditentukanoleh
Allah untukmenerima hidup yang selama-lamanyamenjadi percaya.

49 Lalu berita keselamatan tentang Tuhan Yesus tersebar ke seluruh
daerah itu. 50Tetapi orang Yahudi yang tidak senang kepadamereka berdua
menghasut orang-orang penting di kota itu, termasuk ibu-ibu terkemuka
yang sudah masuk agama Yahudi. Mereka menimbulkan penganiayaan
terhadap Paulus dan Barnabas, dan akhirnya mengusir mereka berdua
dari daerah itu. 51 Tetapi Paulus dan Barnabas melepaskan debu dari
kaki mereka* sebagai peringatan kepada penduduk kota itu bahwa Allah
akan menghukum mereka. Lalu mereka pergi ke kota Ikonium. 52 Tetapi
pengikut-pengikut Yesus yang baru di Antiokia tetap hidup dengan sukacita
dan dikuasai Roh Kudus.

14
Paulus dan Barnabas di Ikonium, ibukota provinsi Likaonia

✡ 13:41 Hab. 1:5 ✡ 13:47 Yes. 49:6 * 13:51 melepaskan debu dari kaki mereka merupakan
peringatan kepada penduduk suatu kampung atau kota yang akan menanggung hukuman Allah.
Karena ketika para pemberita Firman Allah datang menyampaikan berita keselamatan, penduduk
kampung atau kota tersebut tidak mau mendengarkannya. Hal itu juga sebagai tanda bahwa para
pemberita bebas dari kesalahan, karenamerekamenyampaikan berita itu dengan setia.
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1Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah pertemuan
orangYahudidanmengajar tentangYesusdi sana, samaseperti yangmereka
lakukan di Antiokia. Mereka mengajar dengan penuh kuasa sehingga
banyakorangYahudidanorangyangbukanYahudimenjadipercayakepada
Yesus. 2 Tetapi sebagian orang Yahudi yang tidak percaya menghasut
orang yang bukan Yahudi, supaya mereka tidak senang kepada orang-
orang yang percaya itu. 3 Tetapi Paulus dan Barnabas tinggal lama di sana
dan mengajar dengan berani tentang kebaikan hati TUHAN. Dan TUHAN
menguatkan kesaksian mereka dengan memberikan kuasa kepada mereka
untuk melakukan banyak keajaiban. 4Akhirnya penduduk kota itu terbagi
menjadi dua kelompok. Karena ada yang berpihak kepada orang-orang
Yahudi, dan ada yang berpihak kepada kedua rasul itu.

5Kemudian sebagian orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bersama para
pemimpin kota itu bersepakat untuk menyiksa dan melempari Paulus dan
Barnabas dengan batu. 6Tetapi waktu kedua rasul mendengar tentang ren-
cana itu, mereka melarikan diri ke daerah yang lain di provinsi Likaonia—
yaitu ke daerah di sekitar kota Listra dan Derbe. 7Dan di sanamereka terus
menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus.

Paulus di kota Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seseorang yang sudah lumpuh sejak lahir dan belum

pernah berjalan. 9 Ketika orang itu sedang mendengar Paulus berbicara,
Paulus memandang dia dan sadar bahwa orang itu mempunyai keyakinan
sehingga dia bisa disembuhkan. 10 Lalu dengan suara yang kuat Paulus
berkata, “Berdirilah di atas kakimu!” Dan orang lumpuh itu langsung
berdiri danmulai berjalan-jalan.

11 Waktu orang banyak melihat apa yang sudah dibuat Paulus, mereka
berteriak-teriak dalam bahasa Likaonia, “Dewa-dewa kita sudah turun ke
tengah-tengah kita dalam bentuk manusia!” 12 Lalu mereka mulai me-
manggil Barnabas dengan nama Zeus,* dan Paulus dengan nama Hermes,†
karena dia yang banyak bicara. 13 Kebetulan rumah ibadah untuk dewa
Zeus berada dekat sekali dengan kota itu. Karenamendengar bahwa kedua
dewa mereka sudah turun, imam yang bekerja di rumah ibadah itu datang
dengan membawa sapi-sapi jantan untuk dipersembahkan kepada Paulus
danBarnabas. Dia jugamembawahiasan lingkaranbungauntukmenghiasi
kurban itu.

14 Tetapi waktu Paulus dan Barnabas mendengar rencana imam itu,
merekamerobek-robek jubahmereka sebagai tanda bahwamereka berdua
sangat tidak setuju. Lalu mereka berlari ke antara orang banyak itu sambil
berkata dengan suara keras, 15 “Teman-teman, jangan lakukan itu! Kami
hanya orang biasa— sama seperti kalian. Kami datang ke sini untuk men-
gajar kalian tentang berita keselamatan supaya kalian berhenti menyem-
bah allah-allah yang tidak benar, tetapi berbalik dan menyembah Allah
yang benar saja— yaitu Dia yang sudah menciptakan langit, bumi, laut,
dan semua yang ada di dalam ketiga tempat itu. 16 Di masa lalu, Allah
membiarkan semuamanusiamelakukan apa saja yangmereka pikir benar.
17 Tetapi Allah memberi berkat-berkat kepada kalian untuk menunjukkan
bahwa Dia memang ada. Sebagai contoh, Dia memberikan kepada kalian
hujan dari langit, tanaman yang memberikan hasil yang banyak, makanan
yang cukup, dan hati yang gembira.” 18 Biarpun mereka berdua bicara
* 14:12 Zeus Dewa orang Yunani tingkat tertinggi. † 14:12 Hermes Dewa orang Yunani. Orang
Yunani percaya bahwa Hermes adalah pembicara untuk dewa-dewa lain.
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seperti itu,mereka hampir tidak berhasilmencegah orang banyak itu untuk
mempersembahkan kurban untuk menghormati mereka berdua. Tetapi
akhirnya persembahan itu tidak jadi diadakan.

19 Lalu beberapa orang Yahudi dari Antiokia dan Ikonium datang ke situ.
Merekamempengaruhi orang banyak itu supayamemihak kepadamereka.
Lalu orang banyak itu melempari Paulus dengan batu dan menyeret dia
ke luar kota, karena mereka menyangka dia sudah mati. 20 Tetapi waktu
orang-orang yang sudah mulai ikut Yesus berdiri mengelilingi Paulus, dia
berdiri danmasuk lagi kedalamkota. Lalubesoknyadiaberangkat keDerbe
bersama Barnabas.

Kedua rasul kembali ke Antiokia di provinsi Siria
21Di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar keselamatan

dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu, mereka
kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan kota Antiokia— yang di provinsi Pisidia.
22 Di kota-kota itu, mereka berdua menguatkan hati orang-orang percaya
untuk tetap memegang keyakinan mereka kepada Yesus. Mereka berkata,
“Kita harusmelalui banyak penderitaan sebelummasuk ke dalam kerajaan
Allah.” 23 Mereka juga memilih penatua-penatua untuk setiap jemaat.
Dan sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas
menyerahkan penatua-penatua itu ke dalam tangan Yesus— yaitu Tuhan
yang sudahmereka percayai.

24 Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali melewati provinsi
Pisidia, lalu tiba di provinsi Pamfilia. 25Mereka mengajarkan berita kese-
lamatan sekali lagi di kota Perga, lalu turun ke kota Atalia. 26Dan dari situ
mereka naik kapal menyeberang ke kota Antiokia yang di provinsi Siria—
yaitu tempat dimana dulu jemaatmenyerahkanmereka supaya dijaga oleh
Allah sesuai dengan kebaikan hati-Nya. Dengan demikian mereka berdua
sudahmenyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadamereka.

27Waktu mereka tiba di Antiokia, Paulus dan Barnabas mengumpulkan
jemaat danmenceritakan semua yang sudah Allah lakukanmelaluimereka
berdua. Mereka juga berkata, “Allah memang sudah membuka pintu ke-
sempatan supaya banyak orang yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus.”
28 Lalu mereka tinggal dalam waktu yang lama dengan saudara-saudari
seiman di kota itu.

15
Pertemuan di Yerusalem

1Pada saat itu juga, ada beberapa orang yang datang dari provinsi Yudea
keAntiokia yangmengajar saudara-saudari yangmengikutYesus seperti ini,
“Kalau kalian yang bukan Yahudi tidak mengikut adat sunat seperti yang
Musa ajarkan, kalian tidak akan selamat.” 2 Tetapi Paulus dan Barnabas
sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah perdebatan yang serius ter-
jadi di antaramereka, semua saudara seimanmemutuskanuntukmengirim
Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain untuk pergi kepada para
rasul dan penatua seluruh orang percaya di Yerusalem untuk membahas
masalah itu.

3 Jadi, dengan dukungan dari jemaat, mereka pergi ke Yerusalem. Waktu
mereka melewati provinsi Fenisia dan Samaria, mereka juga mengunjungi
saudara-saudari seiman di situ dan menceritakan bahwa banyak orang
bukan Yahudi sudah bertobat dan mengikut Yesus. Mendengar hal itu,
saudara-saudari seiman itu menjadi sangat bersukacita. 4 Pada waktu
mereka tibadiYerusalem,merekadisambutdenganbaikolehpararasuldan
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penatua serta saudara-saudari seiman yang lain. Lalu Paulus dan Barnabas
melaporkan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka. 5 Tetapi
beberapa saudara seiman yang sebelumnya termasuk anggota kelompok
Farisi berdiri dan berkata, “Orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi
harus disunat, dan kita perlu menyuruh mereka untuk menaati semua
HukumMusa.”

6 Kemudian rasul-rasul dan para penatua berkumpul untuk mem-
bicarakan masalah itu. 7 Sesudah perdebatan yang panjang, Petrus berdiri
dan berkata, “Saudara-saudara, kalian tahu bahwa sejak dulu Allah sudah
memilih saya dari antara kalian, menjadi orang yang pertama untuk mem-
beritakan Kabar Baik kepada orang yang bukan Yahudi supaya mereka
menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal hati setiap orang, sudah
menerima orang yang bukan Yahudi itu. Allahmenunjukkan hal itu kepada
kita ketika Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka sama seperti yang
sudah diberikan-Nya kepada kita. 9Dan Allah sama sekali tidak membeda-
bedakan antara kita denganmereka. Sama seperti yang terjadi dengan kita,
saat mereka percaya, Allah membersihkan hati mereka. 10 Jadi sekarang,
kenapakalianmengujiAllahdenganmenyusahkan saudara-saudari seiman
yang bukan Yahudi itu? Baik kita maupun nenek moyang kita tidak pernah
mampumelakukan seluruhHukumTaurat itu. Kenapamembebanimereka
dengan semua itu? 11 Sebaliknya, kita percaya bahwa kita orang Yahudi
hanya bisa diselamatkan melalui kebaikan hati Tuhan Yesus. Dan hal itu
juga sama untukmereka yang bukan Yahudi.”

12 Lalu semua yang hadir menjadi diam dan mendengarkan Barnabas
dan Paulus, yangmenceritakan semua keajaiban yang sudah Allah lakukan
melalui mereka di antara orang yang bukan Yahudi. 13 Sesudah mereka
berdua selesai berbicara, Yakobus berkata, “Saudara-saudara, dengarkan
saya. 14 Petrus sudah menceritakan kepada kita bagaimana untuk pertama
kalinya Allah menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada orang yang bukan
Yahudi— dimana banyak orang diangkat dari antaramerekamenjadi umat-
Nya. 15Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh salah
satu nabi, seperti yang tertulis,
16 ‘Sesudah itu, Aku akan kembali danmembangun lagi kerajaan Daud yang

sudah rusak.
Hal itu seperti kemah yang sudah roboh.
Tetapi Aku akanmembangun danmendirikan kemah itu kembali.

17Aku akanmengerjakan hal itu supaya sisamanusia yangmasih tertinggal
akanmencari TUHAN—

termasuk semua bangsa yang bukan Yahudi,
yaitu mereka yang sudah Aku pilih untukmenjadi umat-Ku.

Begitulah kata TUHAN, yang akanmelaksanakan hal ini.’*
18 ‘Dialah yang sudah memberitahukan tentang rencana-rencana-Nya ini

jauh sebelum hal-hal itu terjadi.’ ”✡
19LaluYakobusmelanjutkan, “Karena itu,menurut pendapat saya, jangan

kitamenyusahkanorangyangbukanYahudi yang sudahmulai bertobat dan
kembali kepada Allah. 20 Tetapi kita perlu menulis surat kepada mereka
untukmemberitahu supayamereka
jangan makan daging yang menjadi najis karena sudah dipersembahkan

kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
* 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalam penerjemahan ke dalam Bahasa Yunani yang disebut
LXX. ✡ 15:18 Yes. 45:21
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atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.
21 Larangan-larangan ini bukan hal baru bagi mereka, karena sejak dulu
sampai sekarang HukumMusa sudah diajarkan setiap Hari Sabat di dalam
rumah pertemuan orang Yahudi di setiap kota.”

Surat kepada saudara-saudari seiman yang bukan Yahudi
22 Kemudian para rasul dan penatua bersama-sama dengan seluruh

jemaat memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang dari
antara mereka ke Antiokia bersama Paulus dan Barnabas. Lalu mereka
memilih Silas dan Yudas— yang juga disebut Barsabas. Kedua orang itu di-
hormati sebagai pemimpin di antara saudara-saudari seiman di Yerusalem.
23Kepada kedua orang itu dititipkan sebuah surat untukmereka bawa, yang
berbunyi sebagai berikut:

“Salam kepada semua saudara-saudari seiman yang bukan orang Yahudi
yang ada di kota Antiokia dan tempat-tempat lain di provinsi Siria dan
Kilikia. Surat ini dari rasul-rasul dan para penatua seluruh orang percaya
di Yerusalem— yaitu saudara-saudara kalian.

24 Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa orang yang datang
kepada kalian dari daerah kami, dan mereka sudah mengajar kalian
dengan hal-hal yang membuat kalian ragu dan bimbang akan keyakinan
kalianmasing-masing. Tetapi kami tidakmengutusmereka untuk datang
mengajar kalian. 25 Karena itu, kami semua dengan sehati memutuskan
untuk memilih dua orang dan mengutus mereka kepada kalian bersama
kedua saudara kekasih kita— yaitu Barnabas dan Paulus. 26 Barnabas
dan Paulus sudahmempertaruhkan hidupmereka demimelayani Tuhan
kita Kristus Yesus. 27 Jadi kami sudah mengutus Yudas dan Silas untuk
memberitahukan secara langsungkepadakalian seperti yang tertulis juga
dalam surat ini. 28 Karena pendapat Roh Kudus dan juga kami adalah
untuk tidak membebani kalian dengan peraturan yang lebih dari hal-hal
yang diperlukan— yaitu:

29 Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah.
Dan janganmelakukan dosa percabulan.
Kalau kalianmenghindari hal-hal itu, kalian berbuat baik.
Sekian, dan salam dari kami.”
30 Jadi rombongan utusan itu meninggalkan Yerusalem dan pergi ke

Antiokia. Waktu tiba, mereka mengumpulkan jemaat dan menyampaikan
isi surat itu. 31 Dan waktu surat itu dibacakan, jemaat sangat bersukacita
karena nasihat dalam surat itu menghibur mereka. 32 Yudas dan Silas
juga mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah.† Jadi mereka berbicara banyak untuk menasihati
dan menguatkan saudara-saudari seiman itu. 33-34 Lalu sesudah keduanya
tinggal beberapa waktu lamanya di situ, jemaat Antiokia mengutus mereka
kembali kepada jemaat Yerusalem. Ketika pamit, jemaat mendoakan
mereka supaya Allah selalu melindungi mereka.‡

† 15:32 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. ‡ 15:33-34 Ayat 34 Dalam beberapa
salinan kuno dalam bahasa Yunani, terdapat kata-kata ini yang kemudian dihitung sebagai ayat 34:
“Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di sana.”
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35 Tetapi Paulus dan Barnabas masih tinggal beberapa waktu lamanya di
Antiokia. Mereka bersama banyak orang lain mengajarkan berita kesela-
matan dan Firman TUHAN kepada orang-orang yang ada di sana.

Paulus dan Barnabas berpisah
36Lalu sesudah beberapa hari, Paulus berkata kepada Barnabas, “Marilah

kita kunjungi kembali saudara-saudari seiman kita di setiap kota di mana
sebelumnya kita sudah memberitakan Firman TUHAN— supaya kita tahu
bagaimana keadaan mereka.” 37 Barnabas setuju, tetapi dia mau supaya
Markus— yang disebut Yohanes, ikut bersama mereka lagi. 38Tetapi Paulus
merasa tidak baik untuk membawa dia, karena Markus sudah mening-
galkan mereka di Pamfilia dan tidak melanjutkan pekerjaan pelayanan
bersama mereka. 39 Karena hal itu, maka terjadilah perselisihan yang
besar antara Paulus dan Barnabas sehingga mereka berpisah. Barnabas
membawaMarkus dan naik kapal ke pulau Siprus. 40Tetapi Paulusmemilih
Silas, lalu mereka berangkat sesudah saudara-saudari seiman di Antiokia
mempercayakan mereka kepada TUHAN Allah, supaya dengan kebaikan
hati-NyaDiamenjagamereka. 41LaluPaulusdanSilasmengunjungi seluruh
provinsi Siria dan Kilikia serta menguatkan keyakinan jemaat-jemaat yang
ada di sana.

16
Timotiusmenemani Paulus dan Silas

1Lalu Paulus pergi juga ke kota Derbe dan Listra. Dan di sana ada seorang
pengikut Kristus yang bernama Timotius. Ibunya adalah orang Yahudi
yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi bapaknya adalah orang Yunani.
2 Semua saudara-saudari seiman di Listra dan Ikoniummengatakan bahwa
Timotius adalah orang baik. 3 Paulus mau supaya Timotius ikut dengan
mereka berdua. Jadi dia menyunat Timotius supaya orang-orang Yahudi
bisamenerimadia. Paulus tidakmau terjadi persoalan, karena semuaorang
di daerah itu tahu bahwa bapaknya Timotius adalah orang Yunani. 4Waktu
mereka berkunjung dari satu kota ke kota lain, mereka menyampaikan
kepada jemaat-jemaat tentang peraturan-peraturan yang sudah diputuskan
oleh rasul-rasul danpara penatua di Yerusalem. 5Dengandemikian, jemaat-
jemaat dikuatkan dalam keyakinan mereka, dan setiap hari jumlah orang
percaya semakin bertambah.

PenglihatanPaulus tentangkebutuhanorang-orangdi provinsiMakedonia
6 Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan

melalui provinsi Frigia danGalatia, karenamerekadilarang olehRohKudus
untuk mengabarkan berita keselamatan di provinsi Asia. 7Waktu mereka
tiba di perbatasan provinsi Misia, mereka beberapa kali mencoba untuk
pergi ke provinsi Bitinia. Tetapi sekali lagi Roh Yesus* tidak mengizinkan
mereka ke sana. 8 Oleh karena itu, mereka pergi melintasi provinsi Misia
sampai tiba di kota pelabuhan Troas. 9Padamalam itu TUHANmemberikan
penglihatan kepada Paulus. Diamelihat seseorang dari provinsiMakedonia
berdiri dan memohon kepadanya, “Datanglah ke Makedonia dan tolonglah
kami!” 10 Lalu sesudah Paulus mendapat penglihatan itu, kami— termasuk

* 16:7 RohYesusDalambahasaYunani, ayat6mengatakan “RohKudus”—yaituRohAllah, sedangkan
ayat inimengatakan “RohYesus.” Karenapersatuan antaraAllahBapadanAnak-Nya,maka tidak ada
perbedaan, dan kedua nama tersebut menunjukkan Pribadi yang sama.
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saya, Lukas,† langsung bersiap-siap untuk berangkat keMakedonia. Karena
dari penglihatan itu kami menyimpulkan bahwa Allah sudah memanggil
kami untukmemberitakan Kabar Baik kepada orang-orangMakedonia.

Lidia percaya kepada Yesus
11Lalu kami naik kapal dari Troas dan berlayar langsung ke pulau Samo-

trake, dan pada hari berikutnya kami tiba di kota Neapolis. 12 Dari sana
kami berjalan ke kota Filipi— yaitu kota terpenting di Makedonia, dan satu
kota di mana penduduknya dianggap sebagai warga negara Roma‡ oleh
pemerintah. Kami tinggal di sana selama beberapa hari.

13PadaHari Sabat kamipergi ke luar pintu gerbangkota kepinggir sungai.
Karena di kota itu belum ada rumah pertemuan orang Yahudi, jadi kami
berpikir kemungkinan di situ ada tempat untuk mereka berkumpul dan
berdoa setiap Hari Sabat. Pada waktu kami mendapatkan tempat itu, kami
duduk dan berbicara dengan beberapa perempuan yang sudah berkumpul
di sana. 14 Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan bernama
Lidia yang berasal dari kota Tiatira. Dia pedagang kain ungu, dan dia sudah
menjadi penyembah Allah, walaupun dia bukan orang Yahudi. Waktu dia
mendengarkan Paulus, TUHAN membuka hatinya dan dia percaya kepada
apa yang diajarkan oleh Paulus. 15 Jadi dia dan semua orang yang tinggal di
rumahnya dibaptis. Lalu Lidia mengundang kami ke rumahnya. Katanya,
“Kalau kalianmenganggap bahwa saya benar-benar percaya kepada Tuhan
Yesus, mari masuk dan menumpang di rumah saya.” Dan dengan senang
hati kami setuju untukmenumpang di rumahnya.

Paulus dan Silas di penjara
16Pada hari yang lain waktu kami sedang pergi ke tempat berdoa di ping-

gir sungai itu, kami berhadapan dengan seorang perempuan peramal, dan
perempuan itu adalah hamba dari beberapa orangmajikan. Perempuan itu
sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu untuk meramalkan
apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan setiap orang
yang datang kepada peramal itu untuk diramal masa depannya harus
memberikan uang dulu kepada majikannya. Jadi majikan-majikannya
mendapat banyak uang karena peramal itu. 17Dia mengikuti Paulus terus
dan juga kami sambil berulang-ulang berteriak, “Orang-orang ini adalah
hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan kepada kita tentang
jalan keselamatan.” 18 Berhari-hari dia melakukan hal itu sampai Paulus
tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Jadi Paulus berbalik dan berkata
kepada setan itu, “Atas nama Kristus Yesus, saya perintahkan supaya kamu
keluar dari perempuan ini!” Dan saat itu juga setan itu keluar.

19 Tetapi waktu para majikan perempuan itu melihat bahwa mereka
tidak akan mendapatkan keuntungan lagi dari hasil pekerjaannya, mereka
menangkap Paulus dan Silas lalumenyeretmereka berdua ke tempat perte-
muan umum di pasar untuk menghadap kepada para pejabat kota. 20 Lalu
di hadapan para pejabat majikan-majikan itu berkata, “Orang-orang ini
adalah orang Yahudi yang mengacaukan penduduk kota ini! 21 Mereka
† 16:10 kami … Dengan menggunakan ‘kami’ di mana dulu menggunakan “mereka,” Lukas menun-
jukkan bahwa dia ikut dalam perjalanan bersama Paulus dari Troas. Ternyata juga di ayat 40 bahwa
dia tidak ikutwaktuPaulusberangkatdari kotaFilipi. TetapiLukasmulai ikutPaulus lagidi 20:5–21:18
dan 27:1-28. ‡ 16:12 warga negara RomaKota Filipi dibuka oleh penduduk kota Roma yang pindah
ke sana, jadi merekamasih dianggap sebagai warga negara Roma danmempunyai hak khusus.
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mengajarkan adat istiadat orang Yahudi, dan kita sebagai warga negara
Roma tidak pantas mengikuti ataumelakukannya!”

22 Lalu orang banyak juga ikut menentang kedua rasul itu. Dan
pejabat-pejabat itumerobek-robekpakaianPaulus danSilas sampaimereka
telanjang, lalu pejabat-pejabat itu memerintahkan supaya mereka berdua
dipukuli dengan tongkat. 23 Sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka
dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota menyuruh kepala
penjara supayamenjagamereka dengan ketat. 24Karena perintah itu,maka
kepalapenjaramemasukkanPaulusdanSilas kedalamruanganyangpaling
dalam dan aman dalam gedung itu. Kemudian kaki mereka dipasung.

25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan
menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan para tahanan yang lain
ikut mendengarkan mereka. 26 Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang kuat
sehingga batu-batu fondasi dari penjara itu terguncang. Semua pintu
penjara terbuka, dan semua rantai para tahanan terlepas. 27 Lalu kepala
penjara itu terbangun. Pada waktu dia melihat bahwa pintu-pintu penjara
itu sudah terbuka, dia mencabut pedangnya untuk bunuh diri,§ karena
dia mengira bahwa semua tahanan sudah melarikan diri. 28 Tetapi Paulus
berkata kepadanya dengan suara keras, “Hei, Bapak, jangan bunuh diri!
Kami semuamasih ada di sini.”

29Lalu sesudah kepala penjara itu menyuruh hambanya untuk mengam-
bil lampu, dia berlari masuk ke dalam dan dengan gemetar ketakutan
berlutut di depan Paulus dan Silas. 30 Lalu dia mengantar mereka berdua
ke luar dan bertanya, “Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya
diselamatkan?”

31 Lalu jawab mereka, “Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu
akan diselamatkan. Begitu juga yang seharusnya dilakukan oleh semua
orang yang tinggal di dalam rumahmu.” 32-34 Lalu malam itu juga, kepala
penjara itu membawa mereka berdua ke rumahnya, membersihkan luka-
luka mereka dan memberi mereka makan. Jadi mereka menyampaikan
Kabar Baik tentang Tuhan Yesus kepada dia dan kepada semua orang yang
tinggal di rumahnya. Kemudian dia dan yang lainnya dibaptis, dan mereka
semua bergembira karenamereka sudah percaya kepada Allah.

35 Lalu besok paginya para pejabat mengirimkan beberapa petugas kea-
manan kota kepada kepala penjara itu untukmemberitahukan, “Lepaskan-
lah kedua orang itu.”

36 Kemudian kepala penjara itu menyampaikan kepada Paulus, “Para
pejabat sudah menyuruh supaya Tuan-tuan dibebaskan. Jadi sekarang
kalian boleh keluar dan pergi dengan selamat.”

37 Lalu Paulus berkata kepada para petugas keamanan itu, “Kami warga
negaraRoma,* tetapi pejabat-pejabat kota ini sudahmenyuruh supaya kami
dipukuli di depan umum, dan itu dibuat tanpa menemukan kesalahan
apa pun pada kami! Lalu tanpa alasan mereka memasukkan kami ke
dalam penjara. Dan sekarang mereka mau kami pergi secara diam-diam.
Tentu saja kami tidak mau! Mereka sendiri yang harus datang kemari dan
mengantar kami ke luar!”

38 Lalu para petugas keamanan itu pergi melaporkan kata-kata Paulus
kepada pejabat-pejabat itu. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus dan
§ 16:27 bunuh diri Kepala penjara mau bunuh diri karena dia takut mendapat hukuman dari
penguasa. Pada waktu itu, kalau tahanan lari atau dilepaskan, yang menjaga mereka akan dibunuh.
* 16:37 warga negara Roma Undang-undang Roma menentukan bahwa warga negara Roma tidak
boleh dipukul sebelum diadili.
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Silas adalah warga negara Roma, mereka menjadi takut. Karena kalau hal
itu dilaporkan kepada atasanmereka, mereka bisa kena hukuman. 39Maka
mereka datang dan minta maaf. Sesudah mengantar Paulus dan Silas ke
luar,merekamemohon supaya keduanyameninggalkan kota itu. 40Sesudah
itu,merekaberduapergi ke rumahLidia. Danwaktumereka sudahbertemu
dan menghibur saudara-saudari seiman, mereka pergi meninggalkan kota
itu.

17
Paulus dan Silas di kota Tesalonika

1 Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota Am-
fipolis dan Apolonia. Di kota itu sudah ada rumah pertemuan orang Yahudi.
2 Maka sesuai dengan kebiasaannya, Paulus pergi ke rumah pertemuan
itu. Dan selama tiga kali Hari Sabat berturut-turut dia berdiskusi dengan
orang-orang Yahudi tentang Kitab Suci. 3Berdasarkan tulisan para nabi dia
menjelaskan dan membuktikan bahwa Kristus harus menderita, lalu mati,
dan kemudian hidup kembali dari kematian. Paulus menegaskan, “Yesus
yang sedang saya beritakan kepadamu, DialahKristus* yang dijanjikan itu.”
4Kemudian sebagian dari mereka menjadi percaya dan bergabung dengan
Paulus dan Silas— termasuk sejumlah besar orang Yunani yang sebelumnya
sudahmenjadi penyembah Allah, dan juga banyak perempuan terkemuka.

5 Tetapi orang Yahudi yang lain menjadi iri hati saat melihat hal itu.
Jadi mereka mengumpulkan beberapa penjahat yang selalu menganggur
di pasar, dan bersama gerombolan itu mereka membuat kerusuhan besar
di kota itu. Kemudian mereka menyerang rumah Yason untuk mencari
PaulusdanSilas, denganmaksuduntukmenyeretmerekakehadapanorang
banyak. 6 Tetapi ketika mereka tidak menemukan kedua rasul itu, maka
Yason dan beberapa saudara seiman yang lain diseret kepada para pejabat
kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan
kekacauandi seluruhdunia sekarang sudahdatang ke sini juga! 7DanYason
sudah menerima mereka di rumahnya. Mereka melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan perintah-perintah raja kita di Roma, karena mereka
mengatakan bahwa ada raja lain yang bernama Yesus.”

8Ketikamendengar perkataanmereka itu, orangbanyakdanparapejabat
kota itu menjadi marah sehingga terjadi keributan. 9 Maka para pejabat
kota itu memaksa Yason dan orang-orang percaya itu untuk membayar
denda sebagai jaminan bahwa kekacauan seperti ini tidak akan terjadi lagi.
Sesudah itu mereka dilepaskan.

Paulus dan Silas ke Berea
10 Lalu pada malam itu, saudara-saudari seiman di situ segera mengirim

Paulus dan Silas ke kota Berea. Sesudah sampai di sana, mereka pergi ke
rumah pertemuan orang Yahudi. 11 Orang-orang di Berea lebih terbuka
kepada pengetahuan baru daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka
senangmendengarkan ajaran dari Paulus dan Silas, dan setiap hari mereka
menyelidiki Kitab Suci untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan
Paulus dan Silas itu benar. 12 Oleh sebab itu banyak dari antara mereka
menjadi percaya— termasuk orang Yunani yang sebelumnya sudahmenjadi
penyembah Allah, baik beberapa perempuan terkemuka maupun banyak
laki-laki. 13Tetapi padawaktuorang-orangYahudi di Tesalonikamendengar
bahwa Paulus sedang memberitakan Firman Allah lagi di Berea, mereka
* 17:3 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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pergi ke sana untukmenghasut orang banyak supaya terjadi lagi keributan.
14Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di sana segera mengirim Paulus
ke daerah pantai, tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. 15 Lalu
mereka yang mengantar Paulus membawa dia sampai ke kota Atena. Sesu-
dah itumerekakembali keBereadenganmembawapesandari Paulusuntuk
Silas dan Timotius, supayamereka berdua segera datang kepadanya.

Paulus di Atena
16KetikaPaulus sedangmenunggukedatanganSilasdanTimotius, hatinya

merasa sangat terganggu karena melihat bahwa kota Atena itu penuh
denganpatungberhala. 17Olehkarena itu, dia seringmasukke rumahperte-
muan orang Yahudi dan berbicara tentang Yesus bersama orang Yahudi dan
juga yang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah. Dan setiap
hari dia juga pergi ke pasar dan berbicara tentang Yesus kepada siapa saja
yang dia temui. 18Lalu beberapa ahli filsafat† dari aliran Epikuros dan Stoa
mulai berdebat dengan Paulus. Di antaramereka ada yang berkata, “Ajaran
si pembual itu tidak masuk akal.” Dan yang lain berkata, “Rupanya dia
berbicara tentang dewa-dewa asing.” Mereka berkata seperti itu karena
Paulus memberitakan tentang Yesus dan khususnya bahwa Yesus hidup
kembali dari kematian. 19 Lalu mereka membawa dia ke pertemuan ahli-
ahli filsafat yangdiadakandi tempat sidangparapejabat kota yangbernama
Sidang Areopagus.‡ Dan di situ mereka berkata, “Tolong jelaskan kepada
kami tentang ajaran baru yang kamu sampaikan itu. 20 Karena kami
mendengar bahwa kamumenyampaikan ajaran baru yang aneh, jadi kami
mau tahu lebih lanjut tentang arti ajaran itu.” 21 (Mereka berkata begitu
karena kota Atena terkenal sebagai kota di mana penduduknya dan semua
pendatang sibuk hanya membicarakan atau mendengarkan pemikiran-
pemikiran yang terbaru.)

22 Jadi Paulus berdiri di hadapan Sidang Areopagus dan berkata, “Orang-
orang Atena, saya melihat dengan jelas bahwa kalian sungguh-sungguh
orang beragama. 23 Karena waktu saya berjalan-jalan di kota ini, saya
perhatikan bahwa kalian mempunyai banyak tempat untuk menyembah
dewa-dewa. Saya juga melihat tulisan pada salah satu mezbah: ‘Kurban
untuk dewa yang belum dikenal.’ Biarkanlah saya memperkenalkan Dia
yang kalian sembah tetapi tidakmengenal-Nya!

24 “Dialah Allah yang sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya.
Dan Dialah TUHAN yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi Dia tidak
tinggal di dalam rumah-rumah sembahyang yang dibangun oleh manusia.
25Dia tidakmembutuhkan pertolonganmanusia. KarenaDialah yangmem-
berikan hidup, napas, dan segala sesuatu yang lain kepada kita. 26Dimulai
dari satu orang, Allah menciptakan semua bangsa yang hidup di bumi
ini. Dan Dialah yang menentukan kapan setiap bangsa maju atau mundur
menjadi kerajaan, dan juga batas-batas daerah kekuasaanmereka. 27Lewat
semua yang diperbuat-Nya itu, Allah bermaksud supaya kita berusaha
mencariDia—denganharapankitamenemukan-Nya,meskipunsebenarnya
† 17:18 ahli filsafat Orang yang punya banyak pengetahuan tentang ide-ide yang dianggap benar
menurut dunia sekuler. Sebagai contoh, aliran para pengikut Epikuros mengutamakan untuk
menikmati semua hal yang menyenangkan. Mereka tidak percaya bahwa dewa-dewa (atau Allah)
menghukum kejahatan sesudah manusia meninggal dunia. Sedangkan aliran Stoa (para pengikut
Zeno) mementingkan hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Mereka mengajar bahwa setiap
orang harus menguasai dirinya. ‡ 17:19 Sidang Areopagus terdiri dari kelompok pemimpin di
Atena yangmempunyai tugas sama seperti hakim.
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Dia tidak jauh dari kita masing-masing. 28 Jadi seperti yang sudah biasa
dikatakan, ‘Kita boleh hidup, bergerak, dan bernapas hanya karena kuasa-
Nya.’ Dan beberapa puisi yang dikarang oleh putra-putra daerah di sini
berkata, ‘Kita semua adalah anak-anak-Nya.’

29 “Jadi, karena kita adalah ‘anak-anak-Nya,’ janganlah kita berpikir
bahwa Allah itu adalah sesuatu yang bisa manusia bayangkan atau terbuat
dari emas, perak, atau batu, sesuai dengan kepintaran kita. 30 Pada masa
yang lalu, Allah tidak peduli ketika manusia tidak mengenal-Nya dan tidak
tahu bagaimana caranyamenyembahDia. Tetapi sekarangDia perintahkan
setiap orang di mana saja supaya bertobat dan hanyamenyembah Dia saja.
31Karena Allah sudahmenentukan satu hari dimanaDia akanmenghakimi
semua manusia dengan adil. Pengadilan itu akan dilakukan melalui satu
Orang yang sudah ditetapkan-Nya. Dan Allah sudah membuktikan hal
itu kepada semua orang dengan menghidupkan Orang itu kembali dari
kematian.”

32 Ketika orang-orang itu mendengar Paulus berkata bahwa ada Orang
yang pernah dihidupkan dari kematian, ada di antara mereka yang men-
ertawakan Paulus. Tetapi yang lain berkata, “Kami mau mendengarkan
kamu berbicara lagi tentang hal ini.” 33 Jadi Paulus meninggalkan mereka.
34 Tetapi ada beberapa dari mereka yang percaya kepada Yesus dan
bergabung dengan Paulus. Termasuk di antara mereka adalah Dioni-
sius— yang adalah anggota SidangAreopagus, seorangperempuanbernama
Damaris, dan beberapa orang lain juga.

18
Paulus di Korintus

1 Sesudah itu, Paulus meninggalkan kota Atena dan pergi ke Korintus.
2Di sana dia bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Akwila, yang
berasal dari provinsi Pontus. Dia bersama istrinya, Priskila, baru saja
datangdari Italia, karenarajaagungKlaudius sudahmemerintahkanbahwa
semua orang Yahudi harus meninggalkan Roma. 3 Dan karena Paulus
mempunyai pekerjaan yang sama dengan mereka— yaitu membuat tenda,
jadi dia tinggal dan bekerja bersamamereka berdua.

4 Setiap Hari Sabat Paulus pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan
berbicara dengan semua orang yang hadir di situ— baik orang Yahudi
maupun yang bukan Yahudi. Dia berusaha meyakinkan mereka supaya
percaya kepada Yesus. 5Tetapi waktu Silas dan Timotius datang dari Make-
donia, Paulus memberi diri sepenuhnya untuk mengajarkan berita kesela-
matan kepada semua orang yang beragama Yahudi. Dia terus sajamemberi
kesaksiannya bahwa Yesus adalah Kristus* yang sudah dijanjikan Allah.
6 Tetapi waktu mereka melawan dan menghina Paulus, dia mengebaskan
debu dari jubahnya— sebagai tanda bahwa mereka harus menanggung
hukuman Allah, dan berkata kepada mereka, “Kalian sendiri yang akan
menanggung hukuman Allah— bukan saya! Jadi, mulai sekarang, saya akan
pergi mengajarkan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang bukan
Yahudi.”

7 Jadi Paulus meninggalkan rumah pertemuan itu dan masuk ke rumah
Titius— yang adadi sebelah rumahpertemuan itu. Titius— yang juga disebut
Yustus, adalah orang yang bukan Yahudi yang sebelumnya sudah menjadi
penyembah Allah. 8Krispus, kepala rumah pertemuan itu, bersama semua

* 18:5 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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keluarganya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang lain di
Korintus yangmendengar ajaran Paulusmenjadi percaya, dan semua orang
percaya itu dibaptis.

9 Pada suatu malam Tuhan berkata kepada Paulus dalam suatu pengli-
hatan, “Jangan takut. Tetaplahmengajardenganberanidan janganberdiam
diri, 10 karena Aku menyertai kamu! Tidak ada seorang pun yang akan
menyusahkan kamu. Tetaplah mengajar, karena Aku sudah memilih
banyakorangdi kota ini untukmenjadi umat-Ku.” 11LaluPaulus pun tinggal
dan tetap mengajarkan berita keselamatan di sana selama satu setengah
tahun.

Paulus dihadapkan kepada Galio
12 Tetapi pada waktu Galio menjabat sebagai gubernur provinsi Akaya,

para pemimpin orang Yahudi bersatu untuk melawan Paulus. Mereka
menangkap dan membawa dia ke depan Galio untuk diadili. 13 Mereka
menuduh dia denganmengatakan, “Orang ini mengajar orang-orang untuk
menyembah Allah dengan cara yang berlawanan dengan Hukum Taurat
kami.”

14 Begitu Paulus mau berbicara, Galio menjawab mereka, “Kalau kalian
orang Yahudi melaporkan dia karena berbuat kesalahan atau sesuatu keja-
hatan, saya bisa sabar mendengar pengaduan kalian. 15 Tetapi pengaduan
kalianhanyalah soal kata-katadannama-namayang terdapatdalamhukum
agama Yahudi saja. Hal-hal seperti itu bisa kalian urus sendiri. Saya
menolak menjadi hakim untuk hal-hal yang seperti itu.” 16 Lalu Galio
menyuruh supaya mereka diusir dari ruang pengadilan. 17 Pada waktu
orang-orang Yahudi itu sedang diusir, beberapa petugas keamanan yang
melakukan itu menangkap Sostenes— yaitu pemimpin rumah pertemuan
Yahudi, lalu memukulnya. Walaupun dia dipukul di tengah-tengah ruang
pengadilan itu, Galio sama sekali tidakmau peduli.

Paulus kembali ke Antiokia di provinsi Siria
18Sesudah itu, Paulusmasih tinggal beberapa bulan lagi di Korintus. Lalu

dia pamit kepada saudara-saudari seiman dan berlayar ke provinsi Siria
bersama Priskila dan Akwila. Ketika di kota pelabuhan Kengkrea, sebelum
berangkat, Paulusmencukur rambutnya sesuaidenganadatYahudi, sebagai
tanda bahwa dia sudah menetapkan perjanjian dengan TUHAN. 19-21 Pada
waktu mereka tiba di Efesus, Paulus masuk ke rumah pertemuan orang
Yahudi dan berdiskusi dengan orang Yahudi yang hadir di situ. Mereka
meminta dia untuk tinggal lebih lama di sana, tetapi dia menolak dengan
berkata, “Kalau Allah mengizinkan, saya akan datang lagi ke sini.” Sesudah
itu dia pergi naik kapal danmeninggalkan Priskila dan Akwila di sana.

22 Pada waktu Paulus tiba di Kaisarea, dia pergi ke Yerusalem untuk
memberi salam kepada jemaat di sana. Lalu diamelanjutkan perjalanan ke
Antiokia. 23 Sesudah tinggal beberapa lama di sana, dia pergi mengunjungi
jemaat-jemaat di provinsi Galatia dan Frigia— di mana keyakinan semua
pengikut Yesus semakin dikuatkan.

Apolos di Efesus dan provinsi Akaya
24 Pada waktu yang sama, seorang Yahudi bernama Apolos datang ke

Efesus. Dia berasal dari kota Aleksandria, Mesir. Dan dia orang yang
sudah banyak mempelajari tentang Kitab Suci dan pandai sekali berbicara.
25Dengansemangatyangmenyala-nyala, diamengajardi rumahpertemuan
orang Yahudi tentang jalan keselamatan yang akan datang melalui Yesus.
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Dia mengajar dengan teliti tentang Yesus, padahal dia hanya mengetahui
cerita tentang Yesus sampai baptisan Yohanes. 26 Priskila dan Akwila hadir
waktu Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah pertemuan, jadi
merekamembawadiake rumahmerekadanmenjelaskan lebih lengkap lagi
tentang jalan keselamatan kepadanya.

27Sesudah itu, Apolosmau pergi ke provinsi Akaya. Lalu saudara-saudari
seiman di Efesus membantu dia dengan menulis surat pengantar, supaya
semua saudara-saudari seiman di sana menerima dia dengan baik. Pada
waktu dia tiba di sana, dia banyak menolong mereka yang oleh karena
kebaikan hati TUHAN sudah percaya kepada Yesus. 28 Karena dalam
perdebatan-perdebatan umum, dengan hebatnya dia mengalahkan orang-
orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Diamembuktikan dari ayat-
ayat Kitab Suci bahwa Yesus adalah Kristus yang sudah dijanjikan.

19
Ketika Paulus berada di Efesus

1 Ketika Apolos masih berada di kota Korintus di provinsi Akaya, Paulus
mengunjungi beberapa daerah di provinsi Galatia dan Frigia. Kemudian dia
berjalan terus melintasi pedalaman provinsi Asia, lalu dia tiba kembali di
Efesus. Di situ, dia bertemu dengan beberapa orang percaya. 2 Kemudian
dia bertanya kepada mereka, “Ketika kalian percaya kepada Yesus, apakah
kalian juga sudahmenerima Roh Kudus?”
Jawab mereka, “Belum— bahkan kami belum pernah mendengar bahwa

ada Roh Kudus.”
3 Lalu dia bertanya lagi, “Kalau begitu, baptisan yang diajarkan oleh

siapakah yang kalian ikuti?”
Mereka berkata, “Yang diajarkan Yohanes.”
4 Lalu Paulus berkata, “Yohanes membaptis orang-orang sebagai tanda

bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan pada waktu itu
juga dia memberitahukan bahwa mereka harus percaya kepada Seseorang
yang akan datang sesudah dia— yaitu Yesus.”

5Ketika mereka mendengar Paulus berkata begitu, mereka meminta dia
untuk membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. 6 Dan pada saat
Paulus meletakkan kedua tangannya pada setiap mereka, Roh Allah turun
ke atas mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa—
sesuaikemampuanyangdiberikanolehRohKudus. Mereka jugabernubuat.
7 Jumlahmereka kira-kira dua belas orang laki-laki.

8 Selama tiga bulan berikutnya Paulus tinggal di Efesus, dia sering ma-
suk ke rumah pertemuan orang Yahudi. Dengan berani dia berdebat
dan meyakinkan mereka tentang berita keselamatan dan kerajaan Allah.
9 Tetapi ada beberapa orang dari antara mereka yang mengeraskan hati
dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Dan di depan umum mereka
menghina jalan keselamatanmelalui Yesus. Oleh karena itu Paulusmening-
galkan rumah pertemuan itu, dan dia mengajak orang-orang percaya yang
lain untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya kepada
Yesus. Sesudah itu tiap-tiap hari dia mengajar orang-orang percaya itu di
balai pertemuan yang dinamakan Balai Diskusi Tiranus.* 10 Dan sampai
dua tahun berikutnya Paulusmelanjutkanmengajar di tempat itu, sehingga

* 19:9 BalaiDiskusi TiranusTiranusadalahnamaorang, dansekarang tidakdiketahuikalaudiayang
mempunyai balai itu atau biasa mengajar di situ. Kata dasar dari nama Tiranus berarti “penguasa.”
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semua orang yang tinggal di provinsi Asia mendengar berita keselamatan
tentangTuhanYesus—baikorangYahudimaupunorangyangbukanYahudi.

Tujuh anak Skewameniru Paulus
11 Pada waktu itu, Allah melakukan banyak keajaiban yang luar biasa

melalui Paulus. 12 Kalau orang-orang sakit tidak bisa datang menemui
Paulus, maka orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang dijamah
oleh Paulus danmeletakkannya atas orang-orang sakit, maka mereka men-
jadi sembuh. Dan ada juga yang meletakkannya pada orang-orang yang
kerasukan, lalu roh-roh jahat meninggalkanmereka.

13Tetapi adabeberapadukundari orangYahudi yangberjalandari kota ke
kota. Merekaberusahamengusir roh-roh jahat denganmenggunakannama
Tuhan Yesus. Dan beberapa kali mereka mencoba berkata kepada orang-
orang yang kerasukan roh-roh jahat, “Dengan nama Yesus yang diajarkan
Paulus itu, kami perintahkan roh-roh jahat keluar dari orang ini.” 14 Tujuh
anak laki-laki dari seorang bapak yangbernamaSkewayangmelakukanhal
itu. (Skewa itu adalah keturunan dari imam Yahudi, dan dia mengatakan
dirinya sebagai imam agung.)

15 Tetapi pada suatu waktu mereka mencoba melakukan hal seperti
itu lagi, lalu roh jahat itu menjawab mereka melalui mulut orang yang
kerasukan itu, “Saya sudah mengenal siapa Yesus dan pernah mendengar
tentang Paulus, tetapi kamu ini siapa?!” 16Maka orang yang kerasukan roh
jahat itu tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka. Dia mengalahkan dan
merobekpakaianmereka, sampaimereka terluka lalu lari dengan telanjang
dari rumah itu.

17Ketika kejadian itu didengar oleh semua orang yang tinggal di Efesus—
baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, mereka menjadi
sangat takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. 18 Lalu banyak orang yang
sudah percaya kepada Yesus, datang dan mengaku di depan umum bahwa
mereka sudah pernah terlibat dengan ilmu sihir. 19Bahkan banyak dari an-
taramerekamengumpulkanbuku-buku sihirmereka, danmembakarnyadi
hadapan semua orang. Kalau dihitung dengan uang, harga semua buku itu
kira-kira 50.000 kepinguangperak. 20Dengandemikian, berita keselamatan
tentang Tuhan Yesus semakin tersebar dan semakin besar pengaruhnya.

Paulusmerencanakan perjalanan
21 Sesudah semua kejadian itu, Paulus berencana untuk pergi ke

Yerusalem dengan melewati Makedonia dan Akaya. Dan dia juga berkata,
“Sesudah saya pergi ke sana, saya harus mengunjungi Roma.” 22 Lalu
Paulusmengirim kedua orangwakilnya— yaitu Timotius dan Erastus, untuk
mendahului dia ke provinsi Makedonia. Sementara itu, dia sendiri masih
tinggal beberapa waktu lamanya di provinsi Asia.

Kerusuhan di Efesus
23Kira-kira pada waktu itu, terjadi kerusuhan besar karena orang-orang

menentang jalan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. 24 Masalah ini
dimulai dari seorang pengusaha yang bernama Demitrius. Dia mempunyai
usaha dalam pembuatan benda-benda seni yang terbuat dari perak. Di kota
itu terdapat rumah penyembahan dewi Artemis, dan Demitrius bersama
teman sekerjanyamembuat rumah-rumah kecil dalam bentuk rumah dewi
itu. Rumah-rumah kecil itu dijual kepada para penyembah dewi itu, jadi
semua yang terlibat dalam usaha itu mendapat banyak uang. 25Demitrius
itu mengumpulkan semua tukang yang terlibat dalam pekerjaan itu dan
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berkata kepada mereka, “Saudara-saudara, kalian semua tahu bahwa kita
mendapat banyak uang karena pekerjaan ini. 26 Tetapi sekarang kalian
sendiri melihat dan mendengar bahwa Paulus sudah mengubah pikiran
banyak orang dengan mengatakan, ‘Dewa-dewi yang dibuat oleh tangan
manusia tidak hidup dan tidak berkuasa atas apa pun.’ Dan dia sudah
berhasil mengubah pikiran banyak orang— baik penduduk Efesus maupun
penduduk dari semua daerah di Asia. 27 Jadi celakanya bukan hanya peker-
jaan kita ini yang akan dianggap sia-sia, tetapi juga pusat penyembahan
dewi kita ini nanti akan dianggap sia-sia, dan kebesaran nama Artemis
sendiri pun akan diinjak-injak! Sungguh celaka! Karena dialah dewi yang
dipuja oleh semua orang di Asia dan di seluruh dunia.”

28Waktumerekamendengar dia berkata seperti itu, hati merekamenjadi
panas danmereka berteriak-teriak, “Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!”
29 Lalu seluruh kota itu menjadi kacau. Dan kedua pengikut Paulus yang
dari Makedonia, Gayus dan Aristarkus, ditangkap dan diseret ketika orang
banyak beramai-ramai lari memasuki stadion. 30 Saat itu Paulus juga mau
masuk ke dalam stadion itu untukberbicara kepada orangbanyak itu, tetapi
saudara-saudari seiman tidak mengizinkan dia. 31 Malah beberapa pem-
besar provinsi Asia yang sudah menjadi sahabat Paulus mengirim pesan
supaya dia tidakmasuk ke tempat itu.

32 Keadaan di dalam stadion itu kacau sekali, karena ada orang yang
berteriak tentang masalah yang satu, dan ada yang berteriak tentang hal
yang lain. Jadi kebanyakan orang tidak tahu untuk apa mereka berkumpul
di situ. 33 Lalu beberapa orang Yahudi mendorong maju seorang yang
bernama Aleksander, karena mereka mau supaya dia menjelaskan bahwa
yangmenyebabkanmasalah inibukanlahorangYahudi. KarenaAleksander
mauberbicara, diamemberi tanda dengan tangannya supayamereka diam.
34 Tetapi waktu orang banyak mengenal dia sebagai orang Yahudi, mereka
berteriak-teriak selama kira-kira dua jam, “Besarlah Artemis, dewi orang
Efesus!”

35 Lalu sekretaris kota itu menyuruh supaya orang banyak itu tenang.
Sesudah itu dia berkata, “Hai orang Efesus, tidak usah ribut! Bukankah
semua orang di dunia ini sudah tahu bahwa kita orang Efesus yangmenjaga
rumah pusat penyembahan dewi besar kita Artemis! Dan kitalah yang
menjaga patungnya yang jatuh dari langit.† 36Dan memang tidak akan ada
orang yang bisamembantahhal itu. Oleh karena itu, hendaklah kita tenang.
Janganlah terburu-burumengambil tindakan. 37Percumakalianmembawa
kedua orang ini ke sini. Karena mereka tidak mencuri apa pun dari rumah
dewi kita, danmereka juga tidakmenghina dia. 38 Jadi, kalau Demitrius dan
temansekerjanyamarahdenganseseorang,merekabisamembawaperkara
itu kepada sidang pengadilan— di mana secara teratur kedua pihak bisa
saling menunjukkan kesalahan di depan para hakim. 39 Dan kalau kalian
masihmempunyaimasalah-masalah yang lain, itu bisa kita selesaikannanti
dalam sidang rakyat yang sah. 40 Karena para penguasa kita pemerintah
Romawi bisa menyalahkan kita karena kekacauan yang terjadi hari ini.
Kalau mereka bertanya, ‘Kenapa kalian membuat kerusuhan itu?’— maka
kita tidak bisa memberikan alasan.” 41 Sesudah berkata begitu, dia menyu-
ruhmereka untuk bubar. Danmereka pun bubar.

† 19:35 patungnya … dari langit Kemungkinan besar sebuah batu ataumeteorit yang dianggapmirip
dengan Artemis, berhala yang disembah olehmereka.
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20
Paulus ke provinsiMakedonia dan Akaya

1Sesudahkerusuhan ituberhenti, Paulusmengumpulkansemuapengikut
Yesus danmenguatkan hati mereka. Lalu dia berpamitan dan berangkat ke
provinsi Makedonia. 2Di situ diamengunjungi jemaat-jemaat danmemberi
banyak nasihat untuk menguatkan mereka. Lalu dia sampai ke provinsi
Akaya— yang juga disebut Yunani. 3 Dia tinggal di sana selama tiga bulan.
Tetapi ketikadiabersiap-siapuntukberlayarke Siria, diamendengarbahwa
orang-orang Yahudi sedang merencanakan untuk membunuh dia dalam
perjalanan itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali melalui
Makedonia.

4Orang-orang yang menyertai dia dalam perjalanan itu adalah Timotius,
Sopater (anak Pirus dari kota Berea), Aristarkus dan Sekundus (kedua orang
itu dari kota Tesalonika), Gayus (dari Derbe), dan Tikikus dan Trofimus
(keduanya dari provinsi Asia). 5Mereka berangkat lebih dulu, lalu Paulus
dan saya (Lukas)menyusul kemudiandanmerekamenunggukamidi Troas.
6Kemudian, sesudah Hari Raya Paskah,* kami berangkat dengan kapal dari
Filipi menuju Troas. Sesudah lima hari perjalanan, kami berdua tiba di
Troas dan bertemu dengan mereka. Kami semua tinggal di sana selama
tujuh hari.

Kunjungan Paulus yang terakhir ke kota Troas
7 Pada hari minggu malam,† kami dan saudara-saudari seiman di

Troas berkumpul untuk makan bersama dan merayakan Perjamuan
Kudus.‡ Paulus berkhotbah kepada mereka lama sekali, sampai tengah
malam, karenarombongankamiberencanauntukberangkatmeninggalkan
mereka besok paginya. 8 Kami semua berkumpul di sebuah ruangan di
tingkat atas dan banyak lampu yang menyala. 9 Seorang pemuda yang
bernama Eutikus sedang duduk di jendela. Sementara Paulus masih terus
berbicara, Eutikus mengantuk dan sampai akhirnya tidak bisa menahan
kantuknya, lalu tertidur dan jatuh ke bawah dari tingkat tiga. Ketika
orang-orang turun dan mengangkat dia, ternyata dia sudah mati. 10 Tetapi
Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut di samping pemuda itu dan
memeluk dia. Lalu Paulus berkata, “Jangan kuatir, karena diamasih hidup.”
11 Kemudian Paulus dan kami yang lain kembali naik ke atas, dan dia
memimpin Perjamuan Kudus. Lalu dia lanjut berbicara dengan mereka
sampai subuh. Sesudah itu, dia berangkat bersama-sama dengan kami
rombongannya. 12Lalu Eutikus itu diantar pulang ke rumahnya, dan semua
saudara-saudari seiman di situ sangat senang karena dia masih hidup.

Perjalanan Paulus dari Troas ke kotaMiletus
13Sesuai dengan rencana yang sudah kami atur, Paulus berjalan kaki dari

Troas ke kota Asos, sedangkan saya (Lukas) dengan anggota rombongan
yang lain berlayar lebih dulu ke Asos dan menunggu dia di sana. 14 Jadi
waktuPaulus tibadiAsos, dia juganaikkapal yangkami tumpangi, dankami
melanjutkan perjalanan ke kota Mitilene. 15Hari berikutnya kami berlayar
dari Mitilene sampai melihat pulau Kios. Kami terus berlayar, dan hari

* 20:6 Paskah Secara harfiah, “Hari Raya Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Kis. 12:3. † 20:7
minggu malam Secara harfiah, “Hari pertama minggu itu.” Bagi orang Yahudi, hari pertama tiap
minggu dimulai sesudah matahari terbenam pada hari Sabtu, tetapi kalau Lukas mempergunakan
waktu Yunani di dalam ayat ini, maka yang dimaksud adalah Minggu malam. ‡ 20:7 Perjamuan
Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Lihat catatan di Kis. 2:42.
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berikutnya kami melewati pulau Samos. Lalu besok harinya, kami tiba di
Miletus. 16Dengan demikian kami sudah melewati Efesus. Paulus memang
sudah memutuskan untuk tidak mampir di situ, supaya tidak terlalu lama
tinggal di provinsi Asia. Karena dia mau sedapat mungkin mengikuti hari
raya Pentakosta di Yerusalem.

Paulus berbicara untuk terakhir kali kepada penatua-penatua jemaat di
Efesus

17Karena ituPaulusmengirimberita keEfesusdanmemintaparapenatua
jemaat di sana datang untuk menemui dia di Miletus. 18 Sesudah mereka
tiba, dia berkata kepada mereka, “Kalian tahu, bagaimana caranya saya
hidup di antara kalian, sejak hari pertama saya tiba di Asia sampai saat
ini. 19 Saya selalu melayani Tuhan Yesus dengan rendah hati dan sering
menangis karena saya sangatmengasihi kalian. Saya juga sudahmengalami
banyak kesusahan karena rencana-rencana jahat orang Yahudi terhadap
saya. 20 Biarpun begitu, saya tidak pernah menahan suatu ajaran yang
berguna bagi kalian— baik ketika saya mengajar di muka umum maupun
dari rumah ke rumah. 21 Saya selalu mengajar dengan terus terang— baik
kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi, supaya
mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus.

22 “Tetapi sekarang saya wajib menaati Roh Allah yang menyuruh saya
pergi ke Yerusalem. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan
saya di sana. 23 Tetapi di setiap kota yang baru-baru ini saya kunjungi,
Roh Kudus sudah memberitahukan kepada saya bahwa nanti saya akan
dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami penderitaan. 24 Tetapi bagi
saya, hidup ataumati itu tidak penting. Saya hanya berpikir untuk berjuang
sampai garis terakhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah
percayakan kepada saya— yaitu untuk memberitakan Kabar Baik tentang
kebaikan hati Allah.

25 “Dan sekarang saya tahu bahwa kalian semua yang sudah lama saya
layani dan ajar tentang kerajaan Allah tidak akan bertemu dengan saya
lagi. 26 Jadi, hari ini saya tegaskan kepada kalian bahwa kalau ada di
antara kalian yangmasuk neraka, TUHAN Allah tidak akanmenuntut saya!
27 Karena dengan setia saya sudah memberitahukan kepada kalian semua
ajaran yang Allah kehendaki untuk kalian ketahui.

28 “Jadi, saya mendorong setiap kalian supaya menjaga diri sendiri dan
menggembalakan seluruh jemaat dengan baik, karena Roh Kudus sudah
menetapkan kalian sebagai penjaga dan gembala jemaat Allah— yang
adalah kawanan domba-Nya yang sudah Dia tebus dengan darah Anak-
Nya. 29 Saya tahu bahwa sesudah saya pergi, serigala-serigala yang jahat
akan menyusup ke antara kalian, dan mereka akan berusaha membi-
nasakan kawanan domba ini. 30 Bahkan dari antara kalian akan muncul
orang-orang yang berusaha untuk memutar-balikkan ajaran benar, untuk
menarik saudara-saudari seimanmenjadi pengikut mereka. 31Oleh karena
itu, berjaga-jagalah! Ingatlah bahwa selama tiga tahun, siang dan malam,
dandenganbanyak tetesan airmata, saya tidak pernahberhentimenasihati
setiap kalian.

32 “Dan sekarang saya menyerahkan kalian kepada Allah sesuai dengan
janji-Nya kepada kita di dalam berita keselamatan tentang kebaikan hati-
Nya. Kabar Baik itulah yang berkuasa untuk menguatkan kalian supaya
menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi umat-Nya yang
disucikan-Nya. 33 Saya tidak pernah menginginkan harta kalian— baik
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berupa perak, emas, atau pakaian. 34Kalian sendiri tahu bahwa saya sudah
bekerja dengan kedua tangan saya supaya bisa memenuhi semua kebu-
tuhan saya dan kebutuhan beberapa saudara seiman yang bekerjasama
dengan saya. 35Dengan begitu saya selalu berusaha untukmenjadi teladan,
bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang
yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata,
‘Allah lebihmemberkati orang yangmemberi bantuan daripada orang yang
menerima bantuan.’ ”

36 Sesudah Paulus mengatakan semua itu, dia berlutut dengan mereka
semua dan dia memimpin mereka dalam doa. 37Mereka semua menangis
sambil memeluk danmencium dia berulang-ulang. 38Mereka sangat sedih,
terlebih karena Paulus berkata bahwamereka tidak akan bertemu dia lagi.
Lalumerekamengantarkan dia ke kapal.

21
Paulus pergi ke Yerusalem

1 Kami dengan para penatua jemaat Efesus saling berpisah dengan rasa
berat hati, kemudian kami berlayar dengan lancar dan langsung menuju
ke pulau Kos. Besok harinya, kami ke pulau Rodos. Dan dari situ, kami
melanjutkan perjalanan sampai ke kota Patara. 2 Di sana kami melihat
kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia.* Lalu kami naik ke kapal
itu dan berangkat. 3 Ketika kami sedang berlayar, kami melihat pulau
Siprus di sebelah kiri. Kami hanyamelewatinya dan terus berlayar ke Siria.
Akhirnya kami tiba di kota Tirus, karena kapal itu membawa muatan yang
harus diturunkan di situ. 4Waktu itu kami menemukan beberapa pengikut
Yesus di situ dan tinggal bersama mereka selama tujuh hari. Melalui
nubuatan dari Roh Allahmerekamenasihatkan Paulus supaya jangan pergi
ke Yerusalem. 5Ketika tibawaktunyauntukberangkat dengankapal itu lagi,
semua saudara seiman di sana bersama para istri dan anak-anak mereka
mengantar kami sampai ke luar kota. Lalu di pinggir pantai, kami semua
berlutut danberdoa. 6Sesudahberpamitan, kaminaik ke kapal, danmereka
pulang ke rumahmasing-masing.

7Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Petolemais. Kami men-
cari saudara-saudari seiman di situ. Ketika kami bertemu dan bersalam-
salaman dengan mereka, mereka mengajak kami tinggal bersama mereka
malam itu. 8 Besoknya kami berlayar lagi dan tiba di kota Kaisarea. Di
situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di rumahnya. Dia yang memiliki
kemampuan khusus untuk mengabarkan berita keselamatan, dan dia juga
salahsatudariketujuhorangyangduludipilih sebagaipetugas jemaatuntuk
melayani kebutuhan janda-janda.† 9Diamempunyai empat anak gadis yang
memiliki kemampuan khusus untuk bernubuat.

10 Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, secara kebetulan seorang
yang bernamaAgabus datang dari provinsi Yudea, dan dia jugamempunyai
kemampuan khusus untuk bernubuat. 11Dia menghampiri kami, mengam-
bil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan
ikat pinggang itu. Kemudian dia berkata, “Roh Kudus berkata, ‘Dengan cara
beginilah orang Yahudi yang di Yerusalemakanmengikat orang yang punya
ikat pinggang ini. Lalu mereka akan menyerahkan dia ke dalam tangan
orang yang bukan Yahudi.’ ”

* 21:2 Fenisia adalah daerah pantai provinsi Siria dan Galilea. † 21:8 Filipus … Cerita tentang
Filipus ini terdapat di dalam Kis. 6:5; 8:5-40.
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12 Waktu mendengar hal itu, kami bersama dengan saudara-saudari
seiman yang ada di situ meminta Paulus supaya jangan melanjutkan per-
jalanan ke Yerusalem. 13Tetapi Paulusmenjawab, “Kenapa kalianmenangis
danmembuat hati saya hancur! Bukanhanyauntuk diikat bahkanmati pun
di sana, saya sudah siap— demi nama Tuhan Yesus dimuliakan.” 14 Kami
tidak bisamengubah pendapatnya, jadi akhirnya kami berhenti membujuk
dia dan berkata, “Biarlah kehendak TUHAN yang jadi.”

15 Sesudah beberapa hari di Kaisarea, kami bersiap-siap untuk berangkat
ke Yerusalem. 16 Dan ada beberapa pengikut Yesus dari kota itu yang ikut
bersama kami dan yang akan mengantarkan kami ke rumah Manason,
tempat di mana kami akan menginap selama kami di Yerusalem. Manason
adalah orang Siprus yang sudah lamamenjadi pengikut Yesus.‡

Paulusmengunjungi Yakobus
17 Pada waktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seiman menyam-

but kami dengan senang hati. 18Lalu pada hari berikutnya Paulus bersama
kami pergi menemui Yakobus. Semua penatua yang lain juga sudah
berkumpul bersamaYakobus. 19Paulusmemberi salamkepadamereka dan
menyampaikan laporan satu persatu tentang semua hal yang Allah sudah
lakukan di antara orang yang bukan Yahudi melalui pelayanannya.

20 Sesudah mendengar laporan dari Paulus itu, mereka semua memuji
Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, “Saudara, kamu sendiri bisa
melihat bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya
kepada Yesus, dan mereka semua berpegang teguh kepada Hukum Taurat.
21 Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu tentang kamu, bahwa
Saudara mengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-daerah
yang bukan Yahudi supaya mereka meninggalkan Hukum Musa. Misalnya
mereka mendengar bahwa kamu mengajar supaya orang Yahudi tidak
perlu mengikuti adat-istiadat Yahudi ataumenyunat anak laki-laki mereka.
22 Jadi, sekarang kita perlumemutuskan sesuatu untukmemperbaiki situasi
ini, karena mereka pasti akan mendengar bahwa kamu sudah kembali ke
sini. 23-24 Jadi kami penatua menasihatkan Saudara untuk melakukan ini:
Di antara saudara seiman, ada empat orang yang sudah menyelesaikan
masa perjanjian khusus§ dan perlu mengikuti upacara penyucian di teras
Rumah Allah. Dukunglahmereka, dan Saudara sendiri ikut denganmereka
dalam upacara penyucian, dan bayarlah ongkos untuk mencukur rambut
kalian. Dengan demikian, waktu melihat kamu, semua orang Yahudi di
daerah ini akan tahu bahwa kabar tentang kamu itu tidak benar dan kamu
sendiri masih mengikuti Hukum Taurat. 25 Sedangkan tentang saudara-
saudari yang sudah percaya kepada Yesus dari bangsa yang bukan Yahudi,
kami sudahmengirim surat kepadamerekadimanakamimelarangmereka
seperti ini:
‘Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
‡ 21:16 pengikut Yesus Kemungkinan besar maksudnya bukan bahwa Manason mengikuti Yesus
waktu Yesus masih hidup di negeri itu, tetapi dia sudah lama percaya kepada Yesus, misalnya sejak
kejadian yang diceritakan dalam Kis. 2-5. § 21:23-24 perjanjian khusus Ternyata keempat orang
ini masing-masing sudah selesai menjalankan perjanjian khusus kepada Allah yang disebut “nazir,”
sesuai dengan yang tertulis dalam Bil. 6:1-21. Dalam rangka melengkapi semua persyaratan untuk
menyelesaikan jangka waktu perjanjian itu, mereka harus mengikut upacara penyucian diri. Dalam
upacara penyucian, mereka harus memberi persembahan binatang dan mencukur rambut. Karena
sebelumnya, selamamereka masih menjalankan perjanjian khusus itu, rambut kepala mereka tidak
boleh dicukur atau dipotong.
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atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.’ ”

26 Jadi pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama keempat orang itu
untuk mendukung acara penyucian tersebut dan dia sendiri ikut juga
dalam upacara itu. Kemudian dia masuk ke dalam teras Rumah Allah
untuk memberitahukan kepada para imam tanggal berakhirnya ketujuh
hari proses penyucian mereka, dan persembahan mereka masing-masing
akan diberikan pada tanggal itu.

Paulus ditangkap di Rumah Allah
27 Ketika waktu yang tujuh hari untuk penyucian mereka hampir be-

rakhir, beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di salah
satu teras Rumah Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak yang ada di
sana supayamenangkapdia. 28Merekaberteriak, “HeiorangYahudi, tolong!
Inilah dia— orang yang mengajari semua orang di mana saja untuk menen-
tang adat-istiadat bangsa kita, Hukum Taurat, dan Rumah yang Kudus ini.
Bahkan sekarang dia sudah menajiskan tempat suci ini dengan membawa
orang yang bukan Yahudi ke dalam teras Rumah Allah.” 29 (Mereka berkata
seperti itu karena mereka pernah melihat Paulus di Yerusalem bersama
dengan Trofimus, orang dari Efesus itu. Mereka mengira bahwa Paulus
sudahmembawa dia ke dalam teras Rumah Allah, padahal tidak.)

30 Lalu seluruh kota menjadi kacau, dan orang banyak berlari-lari
berkumpul mengelilingi Paulus. Mereka menangkap dia dan menyeretnya
ke luardari terasRumahAllah itu. Dan saat itu jugapintu-pintu terasRumah
Allah ditutup oleh imam-imam penjaga. 31 Sementara orang banyak itu
mencoba membunuh Paulus, laporan datang kepada komandan batalion*
tentara Roma bahwa seluruh penduduk Yerusalem sedang rusuh. 32 Dia
langsung menyuruh para tentara dan komandan kompi berlari ke tempat
kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat komandan batalion dan
tentaranya sedang datang, mereka berhenti memukuli Paulus.

33 Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-tentaranya untuk
menangkap Paulus dan mengikatnya dengan rantai kepada dua tentara di
sebelah kiri dan kanannya. Lalu dia bertanya, “Siapa orang ini, dan kesala-
han apa yang sudah dilakukannya?” 34 Tetapi di antara orang banyak itu
ada yang berteriak begini, dan ada juga yang berteriak begitu. Komandan
batalion itu tidak bisa memastikan mana yang benar karena suara orang-
orang yang sangat ribut itu, sehingga dia memerintahkan supaya Paulus
dibawa ke markas mereka. 35Ketika sampai di tangga batu, tentara-tentara
terpaksa mengangkat Paulus karena orang banyak itu mendesak dengan
sangat keras supaya dia dibunuh, 36 dan karena terlalu banyak orang yang
mengikuti sambil berteriak-teriak, “Binasakanlah dia!”

37 Pada waktu tentara-tentara itu sudah siap membawa Paulus ke dalam
markas, Paulus bertanya kepada komandanbatalion, “Bolehkah sayabicara
sebentar dengan Tuan?”
Komandan itu menjawab, “Wah, rupanya kamu bisa berbahasa Yunani!

38 Kalau begitu, kamu bukan orang Mesir yang beberapa waktu yang lalu
memulai pemberontakan dan memimpin empat ribu orang pemberontak
masuk ke padang gurun.”
* 21:31 komandan batalion Biasanya batalion Roma terdiri dari kurang lebih enam ratus tentara.
Dan di ayat 32, yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti seorang tentara yang memimpin
seratus tentara.
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39LaluPaulusmenjawab, “SayamemangorangYahudi, tetapi sayaberasal
dari kota Tarsus di provinsi Kilikia. Jadi saya adalah warga salah satu kota
penting dalam kerajaan Roma. Saya minta izin untuk berbicara kepada
orang banyak ini.”

40Lalu komandan itu mengizinkan Paulus untuk berbicara kepada orang
banyak itu. Paulus berdiri di atas tangga dan memberi tanda dengan
tangannya kepada orang banyak itu supaya diam. Ketika mereka diam,
mulailah dia berbicara dalam bahasa Ibrani:

22
Paulusmembela diri di hadapan orang banyak

1 “Saudara-saudara dan Bapak-bapak, dengarkanlah apa yang mau saya
katakan kepada kalian untukmembela diri.”

2 Ketika mereka mendengar bahwa dia berbicara dalam bahasa Ibrani,
merekamenjadi lebih tenang lagi.
Maka dia lanjut bicara, 3 “Saya orang Yahudi, yang dilahirkan di provinsi

Kilikia di kota Tarsus, tetapi saya dibesarkan di kota ini. Saya murid
Gamaliel,* dan saya dididik dengan ketat menurut hukum nenek moyang
kita. Jadi saya sungguh-sungguh taat kepada Allah, sama seperti kalian
hari ini. 4Karena itu, saya sangat menganiaya semua pengikut ‘jalan’ yang
diajarkan Yesus— sampai ikut membunuh mereka. Saya juga menangkap
danmemasukkanmereka ke dalampenjara— baik laki-lakimaupun perem-
puan. 5 Dan imam agung serta semua pemimpin Yahudi bisa bersaksi
tentang hal itu. Karena dari mereka saya menerima surat-surat yang ditu-
jukan kepada para pemimpin rumah-rumah pertemuan di Damsik, supaya
ketika saya datang, saya bisa menangkap dan mengikat orang-orang yang
mengikuti gerakan itudanmembawamerekakeYerusalemuntukdihukum.

6 “Tetapi ketika saya dalam perjalanan mendekati Damsik, kira-kira ten-
gah hari, tiba-tiba cahaya yang sangat terang dari langit menyinari saya.
7 Lalu saya terjatuh ke tanah dan mendengar suara yang mengatakan,
‘Saulus, Saulus, kenapa kamumenganiaya Aku?’

8 “Sayamenjawab, ‘Siapakah Engkau, Tuhan?’
“Lalu jawab-Nya, ‘Akulah Yesus dari Nazaret, yang kamu aniaya itu.’

9 Mereka yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu, tetapi mereka
tidakmengerti suara yang berbicara kepada saya.

10 “Lalu saya bertanya, ‘Apa yang harus saya perbuat, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Berdirilah dan pergi ke Damsik. Di sana akan

diberitahukan kepadamu semua hal yang sudah Aku rencanakan untuk
kamu kerjakan.’

11 “Tetapi karena cahaya yang terlalu silau itu, mata saya menjadi buta.
Jadi mereka yang bersama dengan saya menuntun saya ke Damsik. 12 Di
Damsik, ada seorang yang bernama Ananias.† Dia seorang yang sangat
setia menaati Hukum Taurat, dan semua orang Yahudi yang tinggal di
sana menghormati dia. 13Dia datang berdiri di samping saya dan berkata,
‘Saudara Saulus, biarlah kamumelihat kembali!’ Dan saat itu juga saya bisa
melihat dia.

14 “Lalu Ananias berkata kepada saya, ‘Allah nenek moyang kita sudah
memilih kamu untuk mengetahui kehendak-Nya, dan untuk mendengar

* 22:3 Gamaliel Salah satu guru dalam kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. (Lihat Kis.
5:34.) † 22:12 Ananias Dalam Kisah Para Rasul ada tiga orang yang bernama Ananias. Yang dua
lagi terdapat dalam Kis. 5:1 dan 23:2.
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suara Yesus dan melihat Dia yang selalu hidup benar di mata Allah.
15 Karena Dia sudah memilih kamu untuk memberitakan kesaksianmu
kepada semua orang tentang apa yang sudah kamu lihat dan dengar. 16 Jadi
sekarang apa lagi yang kamu tunggu?! Berdirilah dan biarlah kamu dibap-
tis. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu dibersihkan dari dosa-
dosamu.’

17 “Sesudah saya kembali ke Yerusalem dan waktu saya sedang berdoa
di Rumah Allah, saya mendapat suatu penglihatan. 18 Dan saya melihat
Yesus dalam penglihatan itu yangmengatakan, ‘Cepat pergi dari Yerusalem,
karena orang-orang di sini tidak akanmenerima kesaksianmu tentangAku.’

19 “Tetapi sayamenjawab, ‘Tuhan, mereka tahu bahwa saya sudahmasuk
ke rumah-rumah pertemuan untuk menangkap orang-orang yang percaya
kepada-Mu. Lalu saya memukul dan memasukkan mereka ke dalam pen-
jara. 20Dan ketika Stefanus, saksi-Mu yang setia itu dibunuh, saya berdiri di
sana dan setuju dia dibunuh. Bahkan saya menjaga jubah para pembunuh
itu.’

21 “Kemudian Yesus berkata kepada saya, ‘Pergilah! Karena Aku akan
mengutus kamu ke tempat-tempat yang jauh— yaitu kepada bangsa-bangsa
yang bukan Yahudi.’ ”

22 Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai kepada kata-katanya
yang menyebutkan “bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.” Lalu mereka
semua berteriak dengan keras, “Binasakanlah orang itu! Dia tidak pan-
tas hidup lagi!” 23 Sambil berteriak-teriak, mereka melepaskan jubah
mereka dan melemparkan debu ke udara.‡ 24 Saat itu, komandan batal-
ion itu menyuruh supaya Paulus dibawa masuk ke dalam markas. Lalu
dia memberi perintah supaya Paulus dicambuk sambil diperiksa, untuk
mengetahui kenapa orang banyak itu berteriak-teriak seperti itu terhadap
dia. 25 Tetapi ketika tentara-tentara mengikat Paulus untuk dicambuk,
dia bertanya kepada salah seorang komandan kompi yang berdiri di situ,
“Apakah diperbolehkan bagi kalian untuk mencambuk seorang warga ne-
gara Roma sebelum dia diadili?”

26 Waktu komandan kompi itu mendengar kata-kata Paulus, dia pergi
kepada komandan batalion itu dan berkata, “Tolong pikirkan baik-baik
tentang apa yang akan Bapak lakukan terhadap orang itu! Dia itu warga
negara Roma.”

27 Maka komandan batalion itu datang kepada Paulus dan bertanya,
“Katakanlah kepada saya: Apakah benar kamuwarga negara Roma?”

“Benar,” jawab Paulus.
28Lalukomandan itumengejekyangbiasadikatakanoleh tahananYahudi

denganberkata, “Dan sekarangkamuakanmengatakanbahwakamusudah
membayarmahal sekali untukmenjadi warga negara Roma.”§
Tetapi Paulus menjawab, “Bukan. Saya dilahirkan sebagai warga negara

Roma.”
29Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang disuruh untuk mencam-

buk dia langsungmundur. Dan komandan batalion itumenjadi takut ketika
dia menyadari bahwa Paulus— yang dia sudah suruh untuk diikat tanpa
memeriksanya, adalah warga negara Roma.
‡ 22:23 melepaskanpakaian…melemparkandebu…Kelakuanmerekamenunjukkanbahwamereka
sangat marah kepada Paulus dan bersiap mengambil tindakan keras. § 22:28 Ayat 28 Jawaban
komandan diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa perkataannya adalah sindiran. Secara lebih harfiah
dia berkata, “Saya harus membayarmahal untukmendapat kewarganegaraan itu.”
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Paulusmembela diri di depan sidangMahkamah Agama Yahudi
30Tetapi komandan batalion itu inginmengetahui kenapa Paulus dituduh

oleh orang Yahudi. Jadi pada hari berikutnya dia menyuruh supaya semua
imam kepala dan seluruh sidang Mahkamah Agama berkumpul. Lalu dia
menyuruh supaya Paulus berdiri di hadapan mereka tanpa diikat dengan
rantai.

23
1 Kemudian Paulus menatap anggota-anggota sidang Mahkamah Agama

itu baik-baik, lalu berkata, “Saudara-saudara, sampai hari ini saya hidup
baik di mata Allah tanpa rasa bersalah di dalam hati.”

2Lalu imamagungAnanias*menyuruh supaya salah seorangyangberdiri
di samping Paulusmenamparmulutnya. 3Lalu Paulus berkata kepada Ana-
nias, “Allah akan menampar engkau, hai orang yang hanya berpura-pura
baik!† Engkau duduk di situ untuk mengadili saya menurut Hukum Taurat,
padahal engkau sendiri melanggar HukumTaurat denganmenyuruh orang
untukmenampar saya.”

4 Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, “Berani sekali kamu
menghina imam agung, hamba Allah!”

5 Dan Paulus menjawab, “Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia
adalah imamagung, karena ada tertulis, ‘Jangankamumenghinapemimpin
bangsamu.’ ”✡

6Paulus sudahmengetahui bahwa sebagiandari anggota sidang itu terdiri
dari kelompok Saduki dan sebagian dari kelompok Farisi, jadi dia berseru,
“Saudara-saudara, saya adalah orang Farisi, dan bapak saya juga seorang
Farisi! Hari ini saya diadili karena keyakinan saya— yaitu bahwa orang-
orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali!”

7 Sesudah Paulus berkata seperti itu, maka terjadilah perselisihan besar
antara kedua kelompok itu, dan sidangMahkamah itu terbagi menjadi dua.
8 (Hal itu terjadi karenakelompokSadukimengajarbahwasesudahmanusia
mati tidak akan ada kehidupan kembali, dan mereka tidak percaya bahwa
ada malaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi orang Farisi percaya kepada
semua hal itu.) 9 Karena itu terjadilah keributan besar. Lalu beberapa
orang ahli Taurat yang juga anggota kelompokFarisi berdiri danmemprotes
dengan keras. Mereka berkata, “Menurut kami, orang ini sama sekali
tidak bersalah! Mungkin benar ada malaikat atau roh yang berbicara
kepadanya.”

10 Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin besar dan berbahaya se-
hingga komandan batalion itu takut kalau Paulus akan dikeroyok oleh
mereka. Jadi dia menyuruh tentaranya untuk menyelamatkan Paulus dari
tengah-tengahmereka danmembawa dia kemarkas.

11 Pada malam itu Tuhan berdiri di samping Paulus dan berkata, “Jangan
takut. Sebagaimana kamu sudah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, begitu
jugalah kamu akan bersaksi tentang Aku di Roma.”

Orang Yahudimembuat rencana untukmembunuh Paulus
12 Besok paginya orang Yahudi mengatur rencana secara rahasia untuk

membunuh Paulus. Mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka tidak

* 23:2 Ananias Ananias yang di sini bukanlah Ananias yang berdoa untuk Saulus dalam Kis.
22:12. † 23:3 orang yang hanya berpura-pura baik Secara harfiah, “tembok dicat putih.” Paulus
menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan Ananias seperti tembok kotor yang dicat putih.
Artinya keadaan di dalam tidak sama dengan yang di luar. ✡ 23:5 Kel. 22:28
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akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka berhasil membunuh
Paulus. 13Ada lebihdari empatpuluhorangyangsepakatbersumpahseperti
itu. 14 Lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala dan para pemimpin
Yahudi untukmemberitahukan, “Kami sudah bersumpah di hadapan Allah
bahwa kami tidak akan makan dan tidak akan minum apa-apa sebelum
kami berhasil membunuh Paulus. 15 Sekarang kalian atas nama sidang
Mahkamah Agama mintalah kepada komandan batalion supaya Paulus
dibawa lagi kepada kalian, seolah-olah kalian mau memeriksa perkaranya
lebih teliti. Tetapi dia tidak akan sampai di sini, karena kami sudah siap
untukmembunuh dia di dalam perjalanan sebelum dia tiba di sini.”

16Tetapi keponakan laki-laki Paulusmendengar tentang rencana itu. (Dia
adalah anak dari saudara perempuan Paulus.) Lalu dia pergi ke markas
dan memberitahukan hal itu kepada Paulus. 17 Lalu Paulus memanggil
salah satu komandan kompi dan berkata, “Tolong bawa remaja ini kepada
komandan batalion, karena dia maumenyampaikan sesuatu kepadanya.”

18Maka komandan kompi itu membawa dia kepada komandan batalion
dan berkata, “Paulus, tahanan itu, memanggil dan meminta saya supaya
remaja ini diantarkan kepadamu. Dia maumenyampaikan sesuatu.”

19 Lalu komandan batalion itu memegang tangan remaja itu dan mem-
bawa dia ke samping dan bertanya, “Apa yang kamu mau katakan kepada
saya?”

20 Dan remaja itu berkata, “Orang-orang Yahudi sudah membuat ren-
cana untuk meminta kepada Tuan supaya membawa Paulus ke Mahkamah
Agama besok pagi. Mereka akan berpura-puramaumemeriksa perkaranya
lebih teliti. 21Tetapi Tuan, janganmendengarkanmereka, karena lebih dari
empat puluh orang darimereka sudahmengatur rencanauntukmenyerang
dia dalam perjalanan. Mereka sudah bersumpah bahwamereka tidak akan
makandan tidak akanminumsebelummerekaberhasilmembunuhPaulus.
Dan sekarang mereka sudah siap dan hanya menunggu keputusan dari
Tuan.”

22Maka komandan itu menyuruh remaja itu pulang dan berpesan, “Jan-
gan katakan kepada siapa pun bahwa kamu sudahmemberitahukan hal ini
kepada saya.”

Paulus dikirim ke Kaisarea
23-24 Kemudian komandan itu memanggil dua dari komandan kompinya

dan menyuruh, “Siapkan tiga kelompok tentara untuk membawa Paulus
dengan amankepadaGubernur Feliks di Kaisarea. Tiga kelompok itu terdiri
dari dua ratus tentara berpedang, dua ratus tentara bertombak, dan tujuh
puluh penunggang kuda. Siapkan juga beberapa ekor kuda untuk Paulus
dan segala keperluannya.‡ Bersiap-siaplah untuk berangkat jam sembilan
malam ini.” 25Lalu komandan itumenulis surat yang bunyinya seperti ini,

26 “Kepada yang mulia dan terhormat Gubernur Feliks: Salam dari
Klaudius Lisias.
27Bersama surat ini saya mengirim satu orang tahanan. Orang ini sudah
ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan mereka bermaksud membunuh
dia. Tetapi saya datang dengan tentara saya untuk menyelamatkan dia,
karena saya sudah mendengar bahwa dia adalah warga negara Roma.
28 Saya mau mengetahui kenapa dia dituduh oleh mereka, jadi saya
membawa dia ke sidang Mahkamah Agama mereka. 29 Ternyata mereka

‡ 23:23-24 keperluannya Tidak diketahui kenapa beberapa kuda disiapkan untuk Paulus. Kuda lain
mungkin untuk teman-teman Paulus, yang ikut untuk mengurus keperluan Paulus di penjara. Atau
kuda lainmungkin untukmembawa barang-barangnya.
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menuduh dia karena beberapa persoalan Hukum Taurat mereka, tetapi
dia tidakdituduh tentang sesuatu yangpantas dihukumdenganhukuman
mati atau hukuman penjara. 30 Ketika saya diberitahu bahwa orang
Yahudi sudah mengatur rencana untuk membunuh dia, saya langsung
mengirim dia kepada Tuan. Saya juga sudah menyuruh mereka yang
menuduh dia untuk mengatakan segala tuduhan mereka di hadapan
Tuan.”
31Sesuai dengan perintah yang diberikan kepadamereka, tentara-tentara

itumembawaPaulus kekotaAntipatris padamalamhari. 32Hari berikutnya
kompi berkuda meneruskan perjalanan dengan Paulus, sedangkan empat
ratus tentara yang lain kembali ke markas. 33 Ketika tujuh puluh penung-
gangkuda itubersamaPaulus tibadiKaisarea,merekamenyerahkanPaulus
bersama surat itu kepada gubernur. 34 Sesudah gubernur membaca surat
itu, dia bertanya kepada Paulus, “Kamuberasal dari provinsimana?” Ketika
Paulus menjawab bahwa dia dari provinsi Kilikia, 35 lalu berkatalah guber-
nur, “Saya akan mendengar perkaramu waktu orang-orang yang menuduh
kamu sudah tiba di sini.” Kemudian dia memberi perintah supaya Paulus
dipenjarakan di dalam gedung pemerintah yang dibangun Raja Herodes.

24
Para pemimpin Yahudimenuduh Paulus di depan Gubernur Feliks

1 Sesudah lewat lima hari, imam agung Ananias dan beberapa pemimpin
orang Yahudi pergi ke Kaisarea. Mereka pergi kepada gubernur untukmen-
gajukan tuduhan-tuduhan terhadap Paulus. Seorang ahli hukum negara
yang bernama Tertulus ikut bersamamereka. 2-3Lalu Paulus dipanggil dan
dibawamenghadap gubernur. Sesudah itu, Tertulusmulaimenuduh Paulus
dengan berkata, “Bapak Gubernur Feliks yang saya hormati, oleh karena
pemerintahan Bapak, kami sudahmenikmati kedamaian. Dan bangsa kami
juga sudahbanyakmengalami perbaikankarenakebijaksanaanBapak. Jadi
dalamsemuahal itudandimanapunkamiberada, kami sangatmenghargai
semua hal yang sudah Bapak perbuat, dan kami berterima kasih untuk
semua itu. 4Namun, supaya tidak terlalu banyak membuang waktu Bapak,
saya minta dengan hormat supaya Bapak bersedia mendengarkan pengad-
uan kami yang singkat ini. 5 Kami sudah menemukan bahwa orang ini
adalah pengacau. Diamembuat banyak perpecahan di antara orang Yahudi
di seluruhdunia. Dia juga seorangpemimpindari kelompokyangmengikuti
ajaran orang Nazaret itu. 6-8 Dia juga sudah mencoba menajiskan Rumah
Allah, tetapi kami cepat menangkap dia.* Kalau Bapak memeriksa dia,
Bapak sendiri akan mengetahui bahwa semua tuduhan kami terhadap dia
benar.” 9Dan orang-orang Yahudi yang berada di situ pun ikut mendukung
danmenegaskan bahwa semua tuduhan itu memang benar.

Paulusmembela diri di hadapan Gubernur Feliks
10 Ketika gubernur memberi tanda sebagai izin kepada Paulus untuk

berbicara, lalu Paulus berkata, “Yang saya hormati, Bapak Gubernur: Saya
tahu bahwa Bapak sudah bertahun-tahun lamanya menjadi pemimpin
bangsa ini dan memutuskan perkara-perkara mereka. Karena itu saya

* 24:6-8 Ayat 6-8 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini: Saat itu kami mau menghukum
dia sesuai dengan hukum agama kami sendiri. Tetapi komandan batalion Lisias datang kepada kami
dan merampas dia dari tangan kami dengan memakai kekerasan. Lalu dia menyuruh kami untuk
datang kepada Tuan danmenunjukkan tuduhan-tuduhan kami atas kesalahan-kesalahan orang ini.
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tidak takut membela diri di hadapan Bapak. 11 Bapak sangat gampang
membuktikan bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu saya datang
ke Yerusalem untuk beribadah di Rumah Allah. Jadi tidak ada waktu untuk
saya melakukan hal-hal yang seperti mereka tuduhkan terhadap saya.
12Dan seorang pun tidak pernah melihat saya bertengkar atau melakukan
kekacauan— baik di dalam teras Rumah Allah maupun di rumah-rumah
pertemuan orang Yahudi, atau di mana saja di dalam kota itu. 13Dan orang-
orang ini tidak bisa membuktikan kepada Bapak bahwa tuduhan-tuduhan
mereka itu benar.

14 “Tetapi saya mengakui bahwa saya menyembah Allah nenek moyang
kami dengan mengikuti ‘jalan keselamatan’ yang diajarkan oleh Yesus,
orangNazaret itu. Menurut orang-orang ini, siapa saja yangmengikuti jalan
itu adalah pengikut ajaran sesat. Tetapi saya masih percaya kepada semua
yang tertulis dalam Hukum Taurat dan buku para nabi. 15 Sama seperti
mereka, saya jugamempunyaikeyakinanbahwapadasuatuharinantiAllah
akanmenghidupkan kembali setiap orang yang sudahmati— baik itu orang
benar maupun orang jahat. 16 Dan oleh karena itu, saya selalu berusaha
melakukanyang terbaik supayahati nurani saya tidakmerasabersalah, dan
dengan demikian saya hidup benar dalam pandangan Allah danmanusia.

17 “Sesudah beberapa tahun meninggalkan Yerusalem, saya kembali ke
sana untuk membawa beberapa kurban persembahan kepada Allah dan
juga sumbangan dana untuk menolong saudara-saudari sebangsa yang
miskin. 18-19 Ketika beberapa orang Yahudi dari Asia menemukan saya
di dalam teras Rumah Allah, saya baru saja selesai menjalani upacara
penyucian diri,† dan saat itu tidak ada orang banyak di situ dan saya
tidak terlibat dalam kekacauan. Seharusnya orang-orang Asia itulah yang
datang dan menyampaikan tuduhan mereka kepada Bapak, sekiranya ada
tuduhan mereka terhadap saya. 20-21Atau biarlah orang-orang yang ada di
sini mengatakan kesalahan apa yang mereka temukan ketika saya berdiri
untuk diperiksa di depanMahkamah Agama. Pada waktu itu, mereka tidak
menemukankesalahanapapunpadadiri saya, kecualimereka tidak senang
dengan perkataan saya yang saya sampaikan dengan suara keras. Saya
berkata, ‘Hari ini saya diadili karena keyakinan saya— yaitu bahwa orang-
orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali!’ ”

22 Waktu mendengar hal itu, Gubernur Feliks menunda sidang itu den-
gan berkata, “Waktu komandan Lisias datang, saya akan memutuskan
perkaramu.” (Kebetulan Feliks sudah tahu banyak tentang jalan yang
diajarkan oleh Yesus.) 23 Lalu dia memerintahkan seorang komandan
kompi yang bertugas di situ supaya Paulus terus dijaga, tetapi tidak perlu
diikatdenganrantai, dan tidakmenghalang-halangi sahabat-sahabatPaulus
untukmembantu dia ketika dia membutuhkan sesuatu.

Paulus berbicara kepada Feliks dan istrinya
24 Beberapa hari kemudian, Feliks bersama istrinya kembali ke kota itu

dari suatu kunjungan. (IstrinyaDrusila adalah seorangperempuanYahudi.)
Lalu Feliks menyuruh supaya Paulus menghadap mereka berdua. Kemu-
dian mereka mendengarkan Paulus berbicara tentang bagaimana percaya
kepada Kristus Yesus. 25 Tetapi waktu Paulus menjelaskan tentang cara
hidup yang benar di mata TUHAN, tentang menguasai diri, dan bagaimana
nanti Allah akan menghakimi manusia, Feliks menjadi takut lalu berkata,
“Cukup sudah! Kamu boleh pergi sekarang. Kalau ada kesempatan, saya
† 24:18-19 upacara penyucian diri Lihat catatan di Kis. 21:23.
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akan memanggil kamu lagi.” 26 Selama ini Feliks berharap bahwa Paulus
akan memberi uang suap kepadanya. Karena itulah dia sering menyuruh
supaya Paulus dibawamenghadap untuk berbicara dengan dia.

27 Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh Porkius Festus.
Karena inginmenyenangkanhati orang Yahudi, ketika Feliksmeninggalkan
jabatannya itu, dia dengan sengaja membiarkan Paulus tetap dalam pen-
jara.

25
Paulusmemohon supaya dia diadili oleh raja agung Roma

1 Tiga hari sesudah Gubernur Festus tiba di Kaisarea, dia pergi ke
Yerusalem. 2-3Di sana, para imam kepala dan para pemimpin orang Yahudi
yang lain datang kepadanya untuk menyampaikan berbagai tuduhan ter-
hadap Paulus. Mereka memohon dengan sangat supaya Paulus dikirim
kembali ke Yerusalem. Karena secara diam-diam mereka sudah meren-
canakan untuk membunuh dia ketika dia dalam perjalanan. 4Tetapi Festus
menjawab, “Paulus ditahan di Kaisarea, dan saya sendiri akan segera pergi
ke sana. 5 Jadi biarlah beberapa orang dari pemimpin kalian ikut dengan
saya ke sana. Kalau memang dia berbuat salah, merekalah yang akan
mengadukan dia di sana.”

6Sesudah Festus tinggal di Yerusalemkira-kira delapan atau sepuluh hari,
lalu dia kembali ke Kaisarea. Hari berikutnya dia mengadakan sidang pen-
gadilan dan memerintahkan orang-orang untuk membawa Paulus meng-
hadap dia. 7Waktu Paulus masuk ke ruangan itu, orang-orang Yahudi yang
datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi dia. Dan mereka mengajukan
banyak tuduhan yang berat terhadap dia, tetapi mereka tidak bisa mem-
buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar. 8 Kemudian Paulus
membeladiri denganberkata, “Saya tidakpernahmelanggarHukumTaurat
orang Yahudi. Saya juga tidakmelakukan kesalahan terhadapRumahAllah,
apalagi melawan raja Roma.”

9 Tetapi karena Festus mau mengambil hati orang Yahudi, dia bertanya
kepada Paulus, “Apakah kamumaupergi ke Yerusalemuntuk diadili di sana
di hadapan saya tentang semua tuduhan ini?”

10 Lalu Paulus menjawab, “Saya sekarang berdiri di hadapan pengadilan
raja Roma dan di sinilah tempat yang pantas untuk saya diadili. Saya
tidak bersalah terhadap bangsa Yahudi, seperti yang engkau sendiri sudah
ketahui. 11 Kalau saya terbukti melakukan kejahatan yang membuat saya
pantas dihukum mati, saya terima dengan rela. Tetapi karena apa yang
mereka tuduhkan terhadap saya tidak benar, tidak ada orang yang berhak
menyerahkan saya kepada mereka. Saya minta supaya raja agung sendiri
yangmengadili perkara saya.”

12Lalu, sesudah Festus membicarakan hal ini dengan para penasihatnya,
diamenjawab, “Baiklah. Sesuai dengan permohonanmu supaya diadili oleh
raja agung, kamu akan pergi ke Roma untukmenghadap dia.”

Festus bertanya kepada Raja Herodes Agripa tentang Paulus
13 Beberapa hari kemudian, Raja Agripa* dan adik perempuannya yang

bernama Bernike† tiba di Kaisarea untuk mengunjungi Gubernur Festus.
14 Sesudah mereka tinggal di sana beberapa hari, Festus menjelaskan ten-
tang persoalan Paulus kepada raja seperti ini, “Di sini ada seorang tahanan
* 25:13 Agripa adalahHerodes Agripa II— yaitu cucu dari Herodes Agung. † 25:13 Bernike adalah
adik perempuan Raja Agripa II dan anak dari Herodes Agripa I.
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yang ditinggalkan oleh Feliks di dalam penjara. 15 Dan waktu saya be-
rada di Yerusalem, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi
menyampaikan bahwa orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Jadi
mereka meminta saya supaya dia dihukum mati. 16 Tetapi saya menjawab
mereka bahwa menurut hukum Roma, tidak bisa dengan sembarangan
menyerahkan seseorang tertuduh kepada orang-orang yang menuduh dia.
Sebelumnya dia harus diberi kesempatan berhadapan dengan orang-orang
yangmemusuhinya itu supayamembeladiri atas tuduhan-tuduhanmereka.
17 Jadi, waktu mereka datang ke sini bersama dengan saya, saya tidak me-
nunda untuk mengurus masalah itu. Besoknya saya langsung mengadakan
sidang pengadilan dan menyuruh supaya orang itu dibawa menghadap
saya. 18 Tetapi ketika orang-orang yang memusuhinya menyampaikan
tuduhan-tuduhan terhadap dia, mereka tidak menunjukkan kesalahan be-
rat yang sudah dia perbuat— sama seperti yang sudah saya sangka. 19Tetapi
masalahnya hanya perbedaan pendapat tentang ajaran agamamereka, dan
tentang seseorang yang sudah mati yang bernama Yesus. Tetapi Paulus
berkata bahwa orang itu hidup kembali. 20 Jadi saya bingung bagaimana
sayaharusmenyelidikimasalah ini. Makanya sayamenanyakandia apakah
dia mau diadili tentang tuduhan-tuduhan itu di Yerusalem. 21Tetapi Paulus
sendiri meminta supaya perkaranya diadili langsung oleh raja agung kita.
Jadi saya memerintahkan supaya dia tetap ditahan sampai saya mendapat
kesempatan untukmengirim dia kepada raja kita.”

22 Lalu jawab Agripa kepada Festus, “Saya sendiri juga ingin mendengar
orang itu berbicara.”
Festusmenjawab, “Kalaubegitu, sayaakanmengaturwaktusupayaBapak

mendapat kesempatan untukmendengarkan dia besok.”
23 Dan besoknya Agripa bersama Bernike datang dan disambut dengan

upacara penghormatan yang meriah. Mereka masuk ke ruang sidang
pengadilan bersama-samadenganpara komandan tentara dan orang-orang
pentingdi kota itu. LaluFestusmemberiperintah supayaPaulusdibawama-
suk. 24Kemudian Festus berkata, “Raja Agripa dan semua yang berkumpul
di sini, kalian lihat orang ini. Semua orang Yahudi— baik yang ada di
Yerusalemmaupunyangadadi sini, sudahmenuntut sayadenganberteriak-
teriak bahwa orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lagi. 25 Tetapi waktu
saya memeriksa masalahnya, saya tidak menemukan satu kesalahan pun
yang membuat dia pantas dihukum mati. Jadi ketika dia minta supaya
masalahnya diadili oleh raja agung kita, maka saya memutuskan untuk
mengirim dia ke Roma. 26 Tetapi saya tidak mempunyai pernyataan yang
masuk akal yang bisa ditulis dalam surat keterangan kepada raja agung
kita. Karena itu, saya membawa dia menghadap kalian, dan terutama
kepadaBapak, RajaAgripa, supayamelalui pemeriksaan ini, apa yangharus
saya tulis menjadi jelas. 27 Karena menurut pendapat saya, tidak pantas
membawa seorang tahanan kepada raja agung kita tanpa surat keterangan
tentang apa yang dituduhkan terhadap dia.”

26
Paulusmembela diri di hadapan Raja Agripa

1Lalu Agripa berkata kepada Paulus, “Kamu boleh berbicara untukmem-
bela dirimu.”
Kemudian Paulusmengangkat tangannya sebagai tanda bahwa diamulai

membela dirinya sendiri. Dia berkata, 2 “Yang Mulia Raja Agripa, saya
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senang sekali karena hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak untuk
membela diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang Yahudi—
3 terutama karena Bapak mengetahui sedalam-dalamnya tentang semua
adat istiadat orang Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pen-
dapat di antara mereka. Karena itu, saya minta supaya Bapak menden-
garkan saya dengan sabar.

4 “Semua orang Yahudi tahu pendidikan saya dan cara hidup saya sebagai
orangYahudi, karena sejak sayamasihmuda saya tinggal di antaramereka—
pertama di kota saya Tarsus, dan kemudian di Yerusalem. 5Mereka sudah
lamamengenal saya, dan kalau mereka mau bersaksi, mereka bisa berkata
bahwa saya sudah hidup dengan baik sebagai anggota kelompok Farisi—
yaitu kelompok orang yang paling ketat dari agama kami. 6Dan sekarang, di
sini saya berdiri untuk diadili justru karena keyakinan saya— yaitu bahwa
Allah akan memenuhi salah satu janji yang penting yang dulu Dia janjikan
kepada nenek moyang kami. 7 Begitu juga, kedua belas suku bangsa kami
masih sangat mengharapkan janji itu ditepati. Oleh karena itulah mereka
sungguh-sungguh beribadah kepada Allah siang dan malam. Tetapi justru
karena pengharapan yang sama itulah, ya Raja Agripa, saya dituduh oleh
bangsa saya! 8 Jadi sayabertanyakepadakalian semua: Kenapakalian susah
sekali percaya bahwa Allah berkuasa menghidupkan kembali orang-orang
mati?

9 “Sebenarnya dulu saya juga berpikir bahwa semua orang Yahudi wajib
bertindak keras untuk melawan segala sesuatu yang dilakukan atas nama
Yesus, orang Nazaret itu. 10 Hal itu jugalah yang pernah saya lakukan di
Yerusalem. Dengan kuasa yang saya dapat dari imam-imam kepala, saya
sudah memasukkan banyak sekali umat Allah* ke dalam penjara. Dan
saat mereka diadili oleh Mahkama Agama, saya juga berpihak kepada para
pemimpin yang menuntut supaya mereka dihukummati. 11Bahkan sering
kali saya juga menyiksa mereka di dalam rumah-rumah pertemuan dan
berusaha memaksa mereka untuk menghina nama Yesus. Kemarahan
sangat menguasai diri saya, sehingga saya mengejar mereka ke kota-kota
lain.

Paulusmenceritakan bahwa diamelihat Yesus
12 “Dalam rangka itulah saya pergi ke Damsik dengan surat-surat izin

dan kuasa penuh dari imam-imam kepala. 13 Tetapi Yang Mulia, kira-kira
tengah hari dalam perjalanan itu, suatu cahaya dari surga— yang lebih
terang dari matahari, menyinari saya dan juga menyinari mereka yang
berjalan bersama saya. 14Kami semua jatuh ke tanah, lalu saya mendengar
suara yang berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, ‘Saulus, Saulus,
kenapa kamu menganiaya Aku? Kamu sama seperti sapi yang terus saja
menendang tongkat tajam gembalanya. Dengan melawan kehendak-Ku,
kamumenyusahkan dirimu sendiri.’

15 “Lalu saya bertanya, ‘Siapa Engkau, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Akulah Yesus, yang kamu aniaya itu. 16 Tetapi

sekarang, berdirilah! Aku memperlihatkan diri kepada kamu karena Aku
sudah memilihmu untuk melayani-Ku. Dan kamu akan memberitakan
kesaksianmu tentang apa yang sudah kamu lihat dan apa yang akan Ku-
tunjukkan kepadamu nanti. 17Aku akan menyelamatkan kamu dari orang-
orang yang memusuhimu— baik yang berasal dari orang Yahudi maupun

* 26:10 umat Allah Secara harfiah, “orang-orang kudus.” Maksudnya orang-orang yang percaya
penuh kepada Yesus dan yang disucikan oleh-Nya.
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yang bukan Yahudi. Dan sekarang Aku mengutusmu kepada orang yang
bukan Yahudi, 18 supaya kamu membuat mereka sadar sehingga tidak lagi
hidup di dalam kegelapan tetapi hidup di dalam terang. Dan juga supaya
mereka tidak lagi dikuasai iblis, tetapi dikuasai oleh Allah. Dengan begitu,
dosa mereka akan diampuni, dan mereka akan ikut ambil bagian bersama
orang-orang yang sedang disucikan karena percaya penuh kepada-Ku.’

Paulusmenjelaskan tentang pekerjaan pelayanannya
19 “Karena itu, ya Rajaku Agripa, saya memang berusaha untuk tetap

taat kepada penglihatan yang diberikan dari surga itu. 20 Lalu saya mulai
mengajarkan berita keselamatan pertama-tama di antara orang-orang di
Damsik, kemudian di Yerusalem, lalu di seluruh provinsi Yudea, dan juga
di daerah-daerah orang yang bukan Yahudi. Saya memberitakan bahwa
mereka harus bertobat dari dosa-dosamereka danberbalik kepada TUHAN,
dan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka memang sudah
bertobat. 21 Karena itulah orang Yahudi menangkap saya di Rumah Allah
dan berusaha membunuh saya. 22 Tetapi sampai hari ini Allah selalu
melindungi saya, sehingga saya bisa berdiri di sini dan bersaksi kepada
kalian semua— baik kepada orang yang berkedudukan rendah maupun
yang berkedudukan tinggi. Dan saya hanya memberitakan apa yang sudah
dinubuatkan oleh para nabi dan Musa— 23 yaitu bahwa sudah ditetapkan
oleh Allah untuk Kristus menderita dan mati, lalu dihidupkan kembali se-
hinggaDiamenjadi Orang pertama yang hidup kembali dari kematian. Lalu
berita keselamatan akan menjadi seperti cahaya terang yang menerangi
bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

Paulusmendorong Raja Agripa untukmenjadi pengikut Kristus
24 Sementara Paulus sedang membela dirinya demikian, Festus berkata

dengan suara keras, “Paulus, kamu sudah gila! Kamu sudah terlalu banyak
belajar tentang agama sehingga kamumenjadi gila.”

25Tetapi Paulus menjawab, “Saya tidak gila, Festus Yang Mulia! Apa yang
sayakatakan itubenardanmasukakal. 26YangmuliaRajaAgripa juga sudah
tahu tentang hal-hal ini, dan oleh karena itu saya bisa berbicara dengan
terus terang kepadanya. Dan saya yakin bahwa dia bukan orang yang
baru saja mendengar tentang hal-hal ini, karena semua ini sudah sangat
diketahui oleh umum. 27Nah, Raja Agripa, apakah engkau percaya apa yang
sudahdinubuatkanolehnabi-nabi? Sayayakinbahwaengkaupercayaakan
hal-hal itu!”

28 Lalu Agripa menjawab Paulus, “Apakah kamu pikir bahwa kamu bisa
membujuk saya untukmenjadi Kristen dalamwaktu yang singkat ini?”

29Dan Paulus menjawab, “Biar singkat atau panjang, saya berdoa kepada
Allah supaya bukan hanya engkau, tetapi semua yang mendengarkan saya
hari ini bisamenjadi samaseperti saya, tetapi tidakdiikat dengan rantai besi
seperti ini.”

30-31 Sesudah Paulus berkata begitu, Raja Agripa berdiri dan mulai ber-
jalan ke luar. Lalu Bernike, Gubernur Festus, dan semua orang yang duduk
bersama mereka berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Sesudah di luar,
mereka berkata satu sama lain, “Orang itu tidakmelakukan kejahatan yang
membuat dia harus dihukummati atau dimasukkan ke dalam penjara.”

32 Lalu Raja Agripa berkata kepada Festus, “Seandainya orang ini tidak
meminta perkaranya diadili oleh raja agung, sebenarnya dia sudah bisa
dibebaskan.”
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27
Paulus berlayar ke Roma

1Ketika tiba tanggal yang ditentukan, kami— termasuk saya, Lukas, akan
berlayar ke provinsi Italia, Paulus dan beberapa tahanan lain diserahkan
kepada seorangkomandankompiRomawiyangbernamaYulius. Dia adalah
anggota dari batalion khusus raja agung. 2 Aristarkus— yang berasal dari
kota Tesalonika di provinsi Makedonia, juga ikut bersama kami. Kemudian
kami naik ke sebuah kapal yang berasal dari kota Adramitium, yang akan
berlabuh di beberapa pelabuhan di sepanjang pantai provinsi Asia.

3 Besok harinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati kepada Paulus
dengan mengizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya di
kota itu, supaya mereka bisa memberikan apa yang dia butuhkan. 4Ketika
kami berlayar dari Sidon, angin kencang bertiup dari arah depan kapal, jadi
kapal berlayar mengikuti pinggir laut pulau Siprus, supaya terlindung dari
angin itu. 5 Ketika kapal menyeberangi laut yang luas yang berhadapan
denganprovinsiKilikiadanPamfilia, kami tibadikotaMiradiprovinsiLikia,
lalu kami turun dari kapal itu. 6Ternyata di situ ada kapal dari Aleksandria
yang akan berangkat ke Italia. Lalu komandan Yulius mengurus supaya
kami semua bisa ikut berlayar dengan kapal itu.

7 Oleh karena angin terus bertiup dengan keras dari arah depan kapal,
selama beberapa hari kami terpaksa berlayar dengan sangat lambat, dan
dengan susah payah kami tiba di dekat kota Kenidus. Kemudian, karena
angin terus saja menghalangi kapal bergerakmaju, maka kapal berlayar ke
arah selatan. Dengan mengikuti pantai selatan pulau Kreta, dekat tanjung
Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin. 8 Dan dengan susah payah
kami berlayar di sepanjang pantai selatan itu sampai kami tiba di satu
tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea.

9 Kami sudah kehilangan banyak waktu, dan karena Hari Puasa* orang
Yahudi sudah lewat, tidak aman lagi untuk melanjutkan pelayaran. Karena
itu, Paulus menasihatkan Yulius dan para anak buah kapal, katanya,
10 “Saudara-saudara, sayamelihat kalau kitamelanjutkan perjalanan,maka
akan terjadi bencana dan kerugian besar— bukan hanya pada kapal dan
muatannya, tetapi nyawa kita pun bisa terancam.” 11 Tetapi Yulius lebih
percaya kepada orang yang mengemudikan kapal dan pemilik kapal, dari-
padakata-kata Paulus. 12Danmemangpelabuhan itubukanlah tempat yang
baik untuk tinggal selama musim dingin. Karena itu, kebanyakan anak
buah kapal memilih untuk terus berlayar dan berusaha untuk sampai di
pelabuhan Feniks, supaya kami semua bisa tinggal di sana selama musim
dingin. Pelabuhan itu lebih terlindung dari angin karena menghadap ke
barat daya dan barat laut.

Terjebak dalam angin topan
13 Jadi ketika angin mulai bertiup dengan pelan dari arah selatan, para

anak buah kapal menyangka bahwamereka sudah bisa berlayar lagi sesuai
dengan rencana mereka. Karena itu, mereka mengangkat jangkar dan
berlayar lagimengikuti pantai selatanKreta. 14Tetapi tidak lamakemudian,
angin topan— yang terkenal sebagai ‘Angin Timur Laut’, bertiup dari arah
pulau itu. 15Lalu kapal terjebak di tengah-tengah angin topan itu, dan kapal

* 27:9 Hari Puasa Nama lain untuk Hari Pendamaian— yaitu hari raya penting orang Yahudi yang
terjadi pada musim gugur. Pada hari raya itu, semua orang Yahudi harus berpuasa. Hari itu juga
menjadi tanda untuk permulaanmusim angin ribut yang berbahaya di laut.
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tidak mungkin bisa berlayar lagi melawan angin keras itu. Jadi para anak
buah kapal membiarkan kapal terbawa oleh angin. 16 Ketika kami hanyut
dan terlindung sedikit karenamelewati pinggir laut sebuahpulaukecil yang
bernama Kauda, dengan susah payah kami berhasil mengamankan perahu
kecil yang terikat di belakang kapal itu. 17 Sesudah perahu kecil itu ditarik
ke atas kapal, para anak buah kapal memasang tali kuat-kuat melingkar
di sekeliling kapal itu. Mereka melakukan itu karena takut jangan sampai
kapal itu terkandas di pasir yang dangkal di tempat yang bernama Sirtis.
Jadi sesudah itu mereka juga menurunkan layar dan jangkar, supaya kapal
lebih pelan terbawa angin. 18 Tetapi angin topan dan gelombang masih
sangat kencang menghantam kapal, sehingga besok harinya, para anak
buah kapal membuang muatan ke laut, supaya kapal lebih ringan. 19 Dan
pada hari berikutnya mereka bahkan membuang sebagian alat-alat kapal
ke laut. 20Berhari-hari lamanya kami tidak melihat matahari atau bintang,
dan angin topan itu terus saja bertiup dengan kencang. Dan akhirnya kami
tidak punya harapan lagi untuk bisa selamat.

21 Berhari-hari lamanya kami semua tidak makan, lalu Paulus berdiri
di antara kami semua dan berkata, “Saudara-saudara, seandainya dulu
kalian mengikuti nasihat saya supaya tidak berlayar dari Kreta, kita tidak
akan mengalami bencana dan kerugian seperti ini. 22 Tetapi sekarang saya
menasihatkan supaya kalian jangan putus asa. Karena tidak ada satu pun
dari antara kita yang akan binasa. Hanya kapal ini saja yang akan hancur.
23Saya berkata begitu karena tadimalam, Allah yang saya sembah dan yang
saya ini hamba-Nya menyuruh salah satu malaikat-Nya datang dan berdiri
di samping saya. 24Malaikat itu berkata, ‘Paulus, jangan takut. Kamu pasti
akanmenghadap raja agungRoma. Danatas kebaikanhati Allah kepadamu,
Dia berjanji bahwa semua orang yang berlayar denganmu akan selamat.’
25 Jadi Saudara-saudara, janganlah putus asa, karena saya yakin kepada
Allah, bahwa semua akan terjadi sesuai dengan janji-janji-Nya itu kepada
saya. 26Tetapi kapal ini pasti akan terkandas di sebuah pulau.”

27Padamalam yang keempat belas— masih dalam keadaan ditimpa angin
topan, kami terombang-ambing sampai ke tengah Laut Adria.† Pada ten-
gah malam para anak buah kapal merasa bahwa kapal sedang mendekati
daratan. 28 Lalu mereka mengukur kedalaman laut dengan menjatuhkan
batu bertali, dan ternyata dalamnya kira-kira tiga puluh tujuh meter. Sesu-
dah berlayar sedikit lagi, mereka kembali mengukur kedalaman dan terny-
ata laut di tempat itu dalamnya hanya dua puluh tujuh meter.‡ 29 Karena
takut kalau-kalau kapal terkandas pada batu karang, jadi mereka menu-
runkan empat jangkar dari belakang kapal supaya kapal maju pelan-pelan,
lalu mereka berdoa semoga hari cepat pagi. 30 Tetapi pada waktu itu
para anak buah kapal menurunkan perahu kecil untuk melarikan diri dari
kapal itu. Mereka menipu kami dengan berpura-pura bahwa mereka mau
menurunkan beberapa jangkar dari depan kapal. 31 Tetapi Paulus berkata
kepada Yulius dan tentara-tentaranya yang lain, “Kalau anak buah kapal
itu tidak tetap tinggal di dalam kapal ini, kalian semua tidak akan selamat.”
32 Jadi, tentara-tentara itu memotong tali-tali yang mengikat perahu itu dan
membiarkannya jatuh dan hanyut terbawa ombak.

33 Menjelang pagi, Paulus mendesak kami semua untuk makan dengan
berkata, “Sudah empat belas hari kita tidak makan apa-apa karena me-
† 27:27 Laut Adria Bagian Laut Tengah di antara negeri Yunani dan Italia. ‡ 27:28 tiga puluh tujuh
meter … dua puluh tujuhmeter Secara harfiah, “dua puluh orgula … lima belas orgula.”
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nunggu dengan kuatir. 34 Karena itu, saya menasihatkan kalian masing-
masing untuk makan sekarang, supaya mendapat kekuatan untuk menye-
lamatkan diri. Tidak seorang pun dari antara kalian yang akan binasa.
Bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan ada yang hilang.”
35Sesudah dia berkata demikian, diamengambil roti danmengucap syukur
kepada Allah atas roti itu di hadapan semua orang. Lalu dia menyobek-
nyobek roti itu, mengambil sebagian danmulai makan. 36Lalu kami semua
menjadi bersemangat lagi dan ikut makan roti itu bersama Paulus. 37 (Kami
yang ada di dalam kapal itu berjumlah dua ratus tujuh puluh enam orang.)
38Sesudahkami semuamakansecukupnya, kemudianparaanakbuahkapal
meringankan kapal lagi denganmembuangmuatan gandum ke laut.

Kapal kandas dan hancur
39 Lalu waktu matahari sudah terbit, mereka melihat daratan yang tidak

dikenal, tetapi mereka melihat juga ada teluk dengan pantainya. Karena
itu, mereka memutuskan untuk mencoba mendaratkan kapal di pantai
itu. 40 Jadi mereka memotong tali-tali jangkar dan membiarkan jangkar itu
tenggelam ke dalam laut. Pada waktu itu juga, mereka melepaskan tali-
tali yang mengikat alat kemudi kapal, lalu mereka menaikkan layar supaya
angin meniup kapal itu menuju ke pantai. 41 Tetapi di suatu tempat di
mana dasar laut tidak dalam, kapal itumenabrak pasir sehingga terkandas.
Bagian depan kapal itu terbentur dengan sangat keras ke pasir sehingga
tidak bisa bergerak sama sekali, sedangkan bagian belakang kapal itumulai
hancur karena dihantam oleh ombak.

42 Pada waktu itu, tentara-tentara berencana untuk membunuh semua
tahanan, supaya tidak ada yang berenang ke darat dan tidak ada yang
melarikan diri. 43 Tetapi Yulius mau menyelamatkan Paulus. Jadi dia
melarang mereka dan memerintahkan supaya mereka yang bisa berenang
lebihduluan terjunke laut danberenangkedaratan. 44Danpenumpang lain
yang tidak bisa berenang disuruh untuk berpegangan pada papan-papan
atau pecahan-pecahan lain kapal itu. Dengan cara seperti itu, semua orang
sampai di pantai dengan selamat.

28
Paulus di pulauMalta

1 Sesudah kami tiba di daratan dengan selamat, kami baru diberitahukan
oleh penduduk di situ bahwa pulau itu bernamaMalta. 2Orang-orang yang
tinggal di pulau itu menerima dan menolong kami dengan sangat baik.
Mereka menyalakan api untuk menghangatkan badan kami, karena hujan
masih turun dan cuaca sangat dingin.

3 Tetapi ketika Paulus sudah mengumpulkan cabang-cabang kayu dan
meletakkannya di atas api, seekor ular beracun yang bersembunyi di dalam
kayu itu keluar karena panasnya api, lalu menggigit dan tergantung di
tanganPaulus. 4Ketikaparapendudukmelihat kejadian itu,merekaberkata
satu sama lain, “Pasti orang ini seorang pembunuh, karena walaupun dia
sudah selamat dari bahaya laut, tetapi dewi Keadilan* tidak membiarkan
dia hidup.” 5 Tetapi Paulus menggoyangkan tangannya sehingga ular
itu terlepas dan jatuh ke dalam api, dan dia tidak merasa sakit apa-apa.
6Memang penduduk di situmenyangka bahwa tangan Paulus akanmenjadi

* 28:4 dewi Keadilan Pada waktu itu, banyak orang percaya bahwa ada dewi yang bernama
Keadilan, yangmembalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat.
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bengkak atau tiba-tiba putus napasnya dan terjatuh. Tetapi sesudah cukup
lamamenunggu dan tidakmelihat sesuatu yang terjadi kepadanya, mereka
berubah pikiran dan berkata, “Wah, pasti orang ini adalah dewa!”

7 Tidak jauh dari tempat itu terdapat tanah milik gubernur pulau itu,
namanya Publius. Dia mengundang danmenerima kami di rumahnya, dan
dia sangat baik kepada kami sewaktu kami bertamu di situ. Kami tinggal
bersama dia selama tiga hari. 8 Pada waktu itu, bapaknya Publius sedang
terbaring di tempat tidur karena demam dan diare. Lalu Paulus pergi
melihat dia, dan ketika Paulus berdoa sambil meletakkan kedua tangannya
ke atas dia, orang itu pun langsung sembuh. 9 Sesudah hal itu terjadi,
semua orang sakit yang lain di pulau itu datang kepada Paulus, danmereka
pun mengalami kesembuhan ilahi. 10-11 Karena hal itu, mereka sangat
menghormati kami. Sesudah tiga bulan di sana, tiba waktunya untuk kami
melanjutkan perjalanan, merekamenyediakan semua kebutuhan kami.

Paulus berlayar dariMaltamenuju Roma
Sesudah itu, kami berangkat lagi dengan sebuah kapal yang berasal dari

Aleksandria, yang selama musim dingin berada di pulau itu. Di bagian
depan kapal itu diukir lambang Dewa Kembar.† 12 Lalu kami tiba di kota
Sirakusa (di pulau Sicilia) dan tinggal di sana selama tiga hari. 13Dari situ
kami berlayar ke seberang dan tiba di kota Regium (di ujung provinsi Italia).
Dan besoknya angin dari selatan bertiup, sehingga kami bisa berlayar ke
utara dan sampai ke kota Puteoli pada hari berikutnya. 14Di kota itu kami
bertemu dengan beberapa orang saudara seiman, dan mereka meminta
kami menginap di rumah mereka selama tujuh hari. Kemudian kami
melanjutkan perjalanan dan tiba di Roma. 15 Saudara-saudari seiman di
kota Roma sudah mendengar berita bahwa kami dalam perjalanan ke kota
itu. Dan mereka datang menemui kami di dua kampung yang bernama
Pasar Apius dan Tiga Tempat Penginapan.‡ Ketika Paulus melihat mereka,
dia bersyukur kepada Allah dan hatinya dikuatkan.

Paulus di Roma
16 Sesudah kami tiba di Roma, pemimpin di sana memberi izin kepada

Paulus untuk tinggal sendiri, dan seorang tentara disuruh untuk menjaga
dia.

17 Sesudah tiga hari, Paulus mengundang para pemimpin orang Yahudi
yang ada di Roma untuk menemui dia. Sesudah mereka berkumpul, dia
berkata kepada mereka, “Saudara-saudara, walaupun saya tidak berbuat
sesuatu yang melawan bangsa kita atau melanggar adat istiadat nenek
moyangkita, orangYahudimenangkapsayadiYerusalemdanmenyerahkan
saya ke dalam tangan para penguasa Roma. 18 Ketika pejabat-pejabat
kerajaanRoma setempatmemeriksa saya,merekamaumembebaskan saya.
Karena mereka tidak menemukan kesalahan apa pun dalam diri saya yang
membuat saya pantas dihukummati. 19Tetapi orang Yahudi sangat menen-
tang kalau saya dibebaskan. Karena itu, saya terpaksa memohon supaya
perkara saya diajukan kepada raja agung. Tetapi saya tidak bermaksud
untuk menyalahkan bangsa saya sendiri. 20 Karena itulah saya minta
bertemu dan berbicara dengan kalian. Karena sebenarnya, justru karena
† 28:10-11 DewaKembarMaksudnya kedua patung berhala yang bernamaKastor dan Poluks— yaitu
dewakembar yangdisembaholeh sebagian sukubangsa yangbukanYahudi. ‡ 28:15 duakampung
… Pasar Apius tujuh puluh satu kilometer ke arah selatan Roma. Tiga Tempat Penginapan lima puluh
lima kilometer dari Roma.
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keyakinan saya akan semua janji Allah kepada nenek moyang kita orang
Yahudi, saya diikat dengan rantai besi ini.”

21 Lalu mereka menjawab, “Kami belum menerima surat dari provinsi
Yudea tentang kamu. Dan juga belum ada orang Yahudi yang dari sana
datang membawa berita atau menceritakan bahwa kamu sudah berbuat
kejahatan. 22 Tetapi kami mau mendengar langsung dari Saudara tentang
keyakinanmu itu. Karena kami tahu bahwa di mana-mana orang berbicara
menentang aliranmu itu.”

23 Lalu mereka menentukan waktu untuk bertemu lagi dengan Paulus.
Dan pada hari itu lebih banyak orang datang berkumpul di rumah tempat
dia menginap. Lalu dari pagi sampai malam dia menjelaskan dan bersaksi
kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dia mencoba meyakinkan
mereka untuk percaya kepada Yesus dengan menggunakan ayat-ayat
HukumMusadan tulisanparanabi. 24Adadari antaramerekayangmenjadi
percaya karena ajaran Paulus itu. Tetapi ada juga yang tidak percaya.
25Maka mereka saling berdebat dan mulai meninggalkan tempat itu ketika
Paulus mengakhiri dengan berkata seperti ini: “Memang tepat sekali apa
yang dikatakan oleh Roh Kudusmelalui Nabi Yesaya kepada nenekmoyang
kita! TUHAN berkata,
26 ‘Pergilah kepada bangsamu yang keras kepala itu dan sampaikanlah

berita ini:
Biarpun kalian terus mendengar berita dari Allah,

tetapi kalian tidak akan pernahmengerti.
Dan biarpun kalian terus melihat apa yang TUHAN sedang kerjakan,

tetapi kalian tetap tidak akan pernahmengerti apa yang terjadi.
27Karena hati bangsa ini sudah tidakmaumengerti lagi.

Telingamereka sudah tidakmaumendengar,
dan mata mereka tertutup rapat sehingga tidak bisa melihat apa yang
benar.

Tetapi seandainya pikiranmereka tidak tertutup,
mereka bisa sungguh-sungguhmelihat denganmatamereka,
mendengar dengan telingamereka,
danmengerti dengan pikiranmereka.

Kasihan sekali mereka tidakmungkin kembali kepada-Ku,
walaupun Aku bersedia menyembuhkanmereka.’✡

28-29 “Jadi, Saudara-saudara, karena kalian orang Yahudi tidak mau
mendengarkan berita keselamatan dari Allah itu, maka kalian harus tahu
bahwa Allah sekarang sudahmengirim berita itu kepada orang yang bukan
Yahudi. Danmereka pun sedangmenerima berita itu.”§

30 Lalu selama dua tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang dia sewa
sendiri, dan dia menerima semua orang yang datang untuk mengunjungi
dia. 31 Dengan penuh keberanian dan tanpa dihalangi oleh siapa pun, dia
memberitakan tentang kerajaan Allah danmengajar tentang Tuhan Yesus—
yaitu Kristus* yang dijanjikan Allah.

✡ 28:27 Yes. 6:9-10 § 28:28-29 Ayat 29 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini— yang
kemudian dihitung sebagai ayat 29: “Sesudah Paulus berkata demikian, orang-orang Yahudi itu pun
pergi sambilmasih salingberdebat karena sangatberbedapendapat.” * 28:31 KristusLihat catatan
di Kis. 2:36.
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Surat Paulus kepada jemaat Roma
1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Roma:
Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Allah sudah memanggil saya

menjadi seorang rasul, dengan tugas untuk memberitakan Kabar Baik dari
Allah kepada semua orang.

2Pada zaman dulu, melalui nubuatan para nabi yang tertulis dalamKitab
Suci, Allah sudah berjanji untukmenyampaikan Kabar Baik itu kepada kita.
3-4KabarBaik itumenjelaskan tentangAnakAllahdanPenguasakita, Kristus
Yesus. Dia layak disebut Anak Allah karena kedua hal ini: Pertama, sebagai
manusia, Dia lahir dari keturunan Daud.* Kedua, dengan kuasa yang luar
biasa Yesus sudah terbukti sebagai Anak Allah. Hal itu terjadi waktu Roh
Kudusmenghidupkan Dia kembali dari antara orangmati.

5MelaluikebaikanhatiKristus, saya sudahmenerimapelayanan istimewa
dari Allah untuk menjadi rasul Kristus. Saya— seperti para rasul yang lain,
bertugasmenuntunorang-orangdari segalabangsa supayapercayadan taat
kepada Kristus. 6Dan kalian yang di Roma juga termasuk di antara mereka
yang dipanggil untukmenjadi milik Kristus Yesus.

7 Saya menulis surat ini kepada kalian Saudara-saudari di Roma, yang
dikasihi Allah, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus-Nya.
Doa saya, AllahBapadanPenguasa kitaKristus Yesus akan selalu baik hati

kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Keinginan Paulus untukmemberitakan Kabar Baik di ibukota Roma
8 Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur

kepada Allah— yang saya sembah melalui Kristus Yesus, karena kalian
sudah percaya kepada Kristus. Di mana-mana di seluruh dunia orang-
orang menceritakan bahwa kalian yang di Roma sangat percaya kepada
Dia. 9 Jadi saya terus-menerus mendoakan kalian. Dan Saksi saya adalah
Allah yang saya layani dengan segenap hati dengan cara memberitakan
Kabar Baik tentang Anak-Nya. 10 Saya sudah lama berdoa dan memohon
dengan sangat supaya Allahmengizinkan sayamengunjungi kalian. 11Saya
ingin bertemu dengan kalian untuk membagikan berkat rohani yang bisa
menguatkan kalian. 12Maksud saya, waktu saya bersama kalian, kita bisa
saling menguatkan supaya lebih percaya kepada Kristus.

13 Saudara-saudari, saya mau supaya kalian tahu bahwa saya sudah
berkali-kali berencana untuk mengunjungi kalian, tetapi sampai sekarang
selalu ada halangan. Saya mau datang supaya nanti di antara kalian peker-
jaan pelayanan saya terus berhasil dengan baik— sebagaimana saya sudah
berhasil di antara orang yang bukan Yahudi di tempat lain. 14Karena saya
merasa wajib melayani semua orang— baik orang Yunani yangmempunyai
bahasa dan budaya yang tinggimaupun orang yang terbelakang, baik orang
yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. 15Karena itulah

* 1:3-4 keturunanDaud Raja-raja Israel semua disebut ‘anak-anakDaud’. Sebagai pemimpin bangsa
Israel, raja juga disebut ‘anak Allah’— dengan huruf kecil untuk ‘anak’. Dalam Mzm. 2. Allah juga
pernah menyebut semua bangsa Israel sebagai ‘anak’-Nya. (Kel. 4:23; Hos. 11:2) Dalam Perjanjian
Baru, ‘anak Daud’ juga dimengerti sebagai nama lain untuk ‘Mesias’ atau Raja Penyelamat yang
dijanjikan.
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saya juga mau memberitakan Kabar Baik kepada kalian yang tinggal di
Roma.

Tema surat ini
16 Saya bangga sekali akan Kabar Baik itu, karena Allah bekerja melalui

kabar yang penuh kuasa itu untuk menyelamatkan setiap orang yang per-
caya penuh kepadanya— baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi.†
17 Karena kabar itu menyatakan bagaimana Allah membenarkan manusia
di hadapan-Nya— yaitu hanya karena percaya saja.‡ Hal itu sesuai dengan
yang tertulis dalam FirmanAllah, “Orang yang dianggap benar oleh TUHAN
akan hidup untuk selama-lamanya karena percaya penuh kepada-Nya.”✡

Semuamanusia layak dihukum oleh Allah
18Kabar Baik itu penting karena kemarahan Allah terhadap semua dosa

dan kejahatan manusia sudah mulai dinyatakan dari surga. Karena dosa
dankejahatan itumenjadipenghalangbagimanusiauntukmengenal ajaran
yang benar dari Allah. 19Apa yang harus diketahui manusia tentang Allah
sudah jelas sekali, karenaDia sendiri yang sudahmenyatakanhal itukepada
manusia.

20 Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat-Nya sebagai Allah sudah
terlihatdengan jelasmelalui segala sesuatuyangsudahdiciptakan-Nya. Dan
oleh karena itu kita mengerti hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata
tentang Dia— yaitu keadaan-Nya sebagai Allah dan bahwa Dia mempunyai
kuasa untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan apa pun bagi manusia
untuk tidak mengenal Allah. 21 Biarpun mereka mengenal Dia seperti itu,
tetapi mereka tidak memuliakan-Nya sebagai Allah dan tidak bersyukur
kepada-Nya, sehingga mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh,
dan pikiran mereka menjadi penuh dengan kegelapan. 22Mereka berkata
bahwamerekabijaksana, tetapi ternyatamerekabodoh. 23Merekamenolak
untuk memuliakan Allah— seperti yang seharusnya kita lakukan terhadap
Diayanghidupselama-lamanya. Merekamalahmenyembahpatung-patung
berhala yang mereka buat sendiri dalam bentuk makhluk yang bisa mati—
yaitu dalam bentuk manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki
empat, dan binatang-binatangmenjalar.

24 Oleh karena itu, Allah lepas tangan dan membiarkan mereka diper-
budak oleh keinginan-keinginan mereka yang jahat. Dan akibatnya,
mereka saling menajiskan tubuh mereka dengan melakukan hal-hal yang
memalukan. 25 Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar tentang Allah,
mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Daripada menyembah
dan melayani Dia yang menciptakan segala sesuatu, mereka lebih memilih
† 1:16 baik orang Yahudi maupun … Secara harfiah, “pertama-tama kepada orang Yahudi maupun
orang Yunani.” Frasa yang sama digunakan dua kali lagi di 2:9 dan 10. Dengan kata ‘pertama-tama’,
Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa Yahudimempunyai kedudukan lebih tinggi
dalam pandangan TUHAN dari orang-orang dari suku lain. (Hal itu dapat dilihat dengan jelas di
2:11 yang menuliskan, “karena Allah tidak membeda-bedakan orang.” Bandingkan juga dengan
Roma 3:9 dan 10:12.) Ternyata Paulus menggunakan frasa ini untuk menunjukkan bahwa hal-hal
yang dibicarakan dalam ketiga ayat tersebut seharusnya lebih cepat diakui oleh orang-orang Yahudi
karena sejarah dan kebudayaan mereka, dan karena mereka sudah mengenal Firman Allah dalam
Perjanjian Lama. Dalam ketiga ayat tersebut, Paulus menggunakan kata ‘Yunani’ dengan arti ‘semua
bangsa lainyangbukanYahudi’, karenapadawaktuPaulusmenulis surat ini, kebudayaandanbahasa
Yunani sudah tersebar ke seluruh suku dan bangsa dalam kerajaan Roma. ‡ 1:17 hanya karena
percaya saja Secara harfiah, “dari iman kepada iman.” Frasa ini dalam bahasa Yunani adalah idiom,
bisa juga diterjemahkan, “yang terjadi semata-mata hanya karena percaya— bahkan semakin yakin
akan kabar itu.” ✡ 1:17 Hab. 2:4; Gal. 3:11; Ibr. 10:38
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untuk menyembah kepada ciptaan-Nya. Padahal hanya Dialah yang layak
dipuji untuk selama-lamanya! Amin.

26Karena manusia seperti itu, maka Allah membiarkan mereka diperbu-
dak oleh keinginan-keinginan mereka yang memalukan. Salah satu con-
tohnya, beberapa perempuan melakukan hubungan seks dengan sesama
perempuan, padahal perbuatanyang seperti itu tidakwajardan seharusnya
tidak boleh dilakukan. 27 Begitu juga dengan laki-laki. Mereka mulai
merasa bosan berhubungan seks yang wajar dengan perempuan, dan ingin
melakukan hal-hal yang memalukan dengan berhubungan seks dengan
sesama laki-laki. Karena itu, mereka menerima hukuman Allah di dalam
diri mereka sesuai dengan cara hidupmereka yangmemalukan itu.

28Ternyatamanusiamerasa tidak perlu lagimengenal Allah. Oleh karena
itu Allah lepas tangan lagi dan membiarkan mereka diperbudak oleh piki-
ran mereka yang sia-sia, sehingga manusia semakin melakukan apa yang
seharusnya tidak boleh mereka lakukan. 29 Jadi hati mereka dikuasai oleh
segala macam dosa, termasuk pikiran jahat, mementingkan diri sendiri,
dan membenci. Pikiran mereka penuh dengan iri hati, ingin membunuh,
berkelahi, menipu, dan menyimpan dendam. Mereka membawa cerita
palsu tentang orang lain 30 dan saling menjelekkan. Mereka benci kepada
Allah. Dan mereka terlalu kasar, congkak, dan menyombongkan diri.
Merekapintarmemikirkan cara-carabaruuntukmelakukankejahatan, dan
tidak taat kepada orang tua. 31 Mereka bodoh, tidak menepati janji-janji
mereka, dan tidak tahu menunjukkan kebaikan dan belas kasihan kepada
orang lain. 32 Mereka sudah tahu Hukum Allah yang mengatakan bahwa
orang yang hidup seperti itu pantas dihukum mati. Tetapi mereka terus
saja hidup dalam kejahatan, dan memuji orang lain yang juga melakukan
kejahatan.

2
Janganmenganggap diri lebih baik dari orang lain

1 Jadi, Saudara-saudariku, kalau kamu menganggap bahwa kamu bisa
menghakimi orang lain, berarti kamu salah. Kamu juga bersalah karena
berbuat dosa. Tidak pantas kamu menghakimi sesamamu, karena kamu
juga melakukan kejahatan yang sama seperti dia. Jadi, setiap kali kamu
menghakimi orang lain, hal itu sama seperti kamu meminta Allah men-
jatuhkan hukuman bagi dirimu sendiri. 2 Kita semua tahu bahwa Allah
adil waktu Dia menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak jujur seperti
itu. 3 Kalau kamu menunjukkan kesalahan orang yang melakukan keja-
hatan, sedangkankamusendirimelakukankejahatanyangsamaseperti dia,
apakah kamumenganggap bahwa kamu bisa melarikan diri dari hukuman
Allah? 4 Padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Allah sudah me-
nunggumu untuk bertobat, tetapi kamu tidak peduli akan semua kebaikan-
Nya. Kamuharusmengerti bahwakebaikanhati-Nyayangditunjukkan-Nya
kepadamu adalah untukmembimbingmu supaya kamu bertobat.

5 Tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Tidak
tahukah kamu bahwa kamu sedang menjatuhkan hukuman yang lebih
berat bagi dirimu sendiri?! Pada hari Allah menyatakan kemarahan-Nya,
semua orang akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil! 6 Karena Al-
lah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. 7 Kepada
orang-orang yang mencari hidup yang selama-lamanya— yang selalu tekun
berbuat baik, dan yang hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang
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sehinggamembawapujiandanhormatkepadaAllah, akandiberi-Nyahidup
yang selama-lamanya. 8 Tetapi kepada orang-orang yang mencari hormat
bagi dirinya sendiri, menolak mengikuti ajaran yang benar, dan senang
mengikuti yang jahat, akan dihukum-Nya dengan sangat marah. 9 Allah
akan memberikan kesusahan dan penderitaan kepada setiap orang yang
berbuat jahat— baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang
bukan Yahudi. 10Tetapi setiap orang yang berbuat baik akan diberkati-Nya
supayamerekadipuji, dihormati, danmerasa tenang—baik ituorangYahudi
maupunorangyangbukanYahudi, 11karenaAllah tidakmembeda-bedakan
orang.

12 Jadi, orang-orang yang sudah mengetahui Hukum Taurat dan melang-
garnya sama saja dengan orang yang belum pernah mendengar tentang
hukum itu dan melakukan dosa. Orang yang berdosa yang belum menge-
tahui Hukum Taurat akan dibinasakan. Begitu juga, orang yang sudah
mengetahui Hukum Taurat dan melakukan dosa akan diadili menurut
hukum itu. 13Karena bukan orang yang hanya mengetahui Hukum Taurat
yang dianggap benar di mata Allah. Tetapi yang akan dinyatakan benar
di hadapan-Nya adalah orang-orang yang melakukan aturan-aturan yang
terdapat dalam Hukum Taurat itu. 14 Memang orang yang bukan Yahudi
tidakmewarisiHukumTaurat dari pendahulumereka. Tetapi kalaumereka
hidup sesuai dengan Hukum Taurat, maka mereka sudah menunjukkan
bahwa aturan-aturan Allah sudah ada dalam hati mereka. 15Mereka me-
nunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah
ada dalam hati mereka. Dan setiap saat hati nurani mereka membantu
mereka untuk membedakan apakah mereka melakukan yang benar atau
salah.* 16 Jadi, Allah akan mengadili semua orang sesuai dengan hati
nurani mereka masing-masing. Dan hal itu akan terjadi pada waktu Dia
menghakimi setiap manusia sesuai dengan pikiran-pikiran yang mereka
rahasiakan di dalam hati mereka. Penghakiman yang adil itu akan terjadi
melalui Kristus Yesus. Hal itulah yang saya beritakan di dalam Kabar Baik
yang Allah berikan kepada saya.

Orang Yahudi dan aturan-aturanHukumTaurat
17 Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan Yahudi?— termasuk

saya sendiri. Kitamerasabanggakarenakita keturunanYahudi, danmerasa
bahwa kita sendirilah yang paling dekat dengan Allah karena mewarisi
Hukum Taurat. 18Kita tahu apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan
dan kita bisa mengerti apa yang terbaik dalam setiap situasi karena kita
sudahmendalamiHukumTaurat. 19Kita berpikir bahwa kita layakmenjadi
guru bagi orang yang bukan Yahudi yang tidak mengetahui jalan yang
benar. Dan kita pikir bahwa kita seperti terang yang menerangi mereka
yangberadadi dalamkegelapan. 20Kitamerasadiri kita sudahpantas untuk
menjadi guru kepada orang-orang yang kurang bijaksana dan yang baru
mulai menerima ajaran benar. Karena sudah memiliki Hukum Taurat, kita
pikir bahwa kita sudah menguasai sumber pengetahuan dan ajaran benar
yang ada di dalamnya. 21Nah, siapa di antara kita yang mau menjadi guru,
kenapa kamu tidak mengajari dirimu sendiri? Kamu melarang orang lain
untuk mencuri, tetapi kamu sendiri masih mencuri. 22 Dalam ajaranmu
kamumelarang orang lain berzina, tetapi kamu sendiri berzina. Atau kamu
* 2:15 Dan setiap … atau yang benar Kalimat ini bisa diterjemahkan, “Danwaktumereka berdiskusi
tentang perbuatan orang, mereka memuji perbuatan yang benar dan menyalahkan orang yang
berbuat jahat.”
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membenci penyembahanberhala, tetapi kamusendirimencuri hartabenda
dari rumah berhala milik orang lain. 23 Jadi, walaupun kita bangga karena
memilikiHukumTaurat, tetapi lewat perbuatankita, kitamelanggarhukum
itu. Dan oleh karena itu nama Allah sering dihina oleh orang lain! 24Maka
terjadilah seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, “Karena kesalahan yang
dilakukan oleh kita (orang Yahudi), orang-orang dari bangsa lainmenghina
nama Allah.”✡

25Nah, kita semua orang Yahudi sudah disunat. Jadi, kalau kita menaati
Hukum Taurat, sunat kita itu sudah cocok dan berguna. Tetapi kalau kita
melanggar Hukum Taurat, berarti di hadapan Allah kita sama saja dengan
orang yang bukan Yahudi dan sunat kita itu sama sekali tidak ada artinya!
26 Sedangkan kalau orang-orang yang tidak bersunat taat kepada tuntutan
Hukum Taurat, berarti Allah akan menganggap mereka seperti sudah dis-
unat. 27 Seharusnya kita orang Yahudi malu terhadap mereka! Kita disunat
dan memiliki Hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih terus melanggar
hukum itu. Mereka yang menaati maksud Hukum Taurat walaupun tidak
mewarisi adat sunatdari pendahulumerekaakanmenunjukkanbahwakita
bersalah.

28Di hadapanAllah, orang Yahudi yang sejati bukan saja karena lahir dari
keturunanYahudi. Dan inti dari sunat itubukanlahhanya tandayangdibuat
pada tubuh.

29 Tetapi orang yang layak disebut Yahudi sejati adalah orang yang
sungguh-sungguh Yahudi di dalam hatinya. Dan di hadapan Allah orang
yangsungguh-sungguhdisunatadalahorangyanghatinyasudahdiperbarui
oleh Roh Kudus. Sunat yang sedemikian bukan hanya sekedar memenuhi
aturan hukum yang tertulis. Orang-orang seperti itulah yang menerima
pujian— bukan dari manusia, tetapi dari Allah.

3
1 Jadi, pasti ada orang Yahudi yang akan bertanya, “Kalau begitu, apakah

kita orang Yahudi masih lebih baik di mata Allah daripada orang yang
bukan Yahudi? ApakahAllahmenganggap kita lebih baik karena kita sudah
disunat?” 2 Tentu saja kita orang Yahudi— termasuk saya sendiri, memiliki
banyak kebiasaan yang bisa menolong kita taat kepada Allah. Tetapi hal
yang paling penting adalah bahwa Allah sudahmempercayakan janji-janji-
Nya kepada kita. 3 Apakah menjadi masalah kalau ada orang Yahudi yang
tidak setia kepadaAllah? Apakahhal itumembuatAllah juga tidakmenepati
janji-Nya? 4 Tidak! Allah akan tetap melakukan apa yang sesuai dengan
janji-Nya, walaupun setiap orang ternyata pembohong. Seperti tertulis
dalam Kitab Suci waktu seseorang berkata kepada Allah,
“Engkau akan terbukti benar dalam semua perkataan-Mu,

dan Engkau akanmenang terhadapmereka yang berkata
bahwa Engkau sudah berbuat salah.”✡

5 Tetapi kadang-kadang ada di antara kita orang Yahudi* yang berkata,
“Kita ini bangsa pilihan Allah, jadi kenapa Allah bisa marah kepada kita
kalau kita berbuat dosa? Bukankah hal itu masih memuliakan Allah?—
karena dosa kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia kepada
janji-janji-Nya. Kalau begitu Allah seharusnya tidak boleh membinasakan
kita karena dosa kita itu.” Tetapi hal itu hanya pikiran manusia saja 6 dan

✡ 2:24 Yes. 52:5; Yeh. 36:20-23 ✡ 3:4 Mzm. 51:6 * 3:5 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang
bersunat.”
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sama sekali salah! Kalau Allah tidak adil kepada semuamanusia, maka Dia
tidak bisa menghakimi dunia ini.

7 Tetapi orang bisa saja berkata, “Misalnya, kalau saya berdosa dengan
menipu orang, hal itu hanya akan membuat lebih jelas bahwa Allah selalu
benar. Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Jadi, Allah tidak
memperlakukan saya dengan adil kalau Dia menjatuhkan hukuman atas
saya karena dosa itu.” 8 Tetapi hal itu sama saja dengan berkata, “Biarlah
kitamelakukankejahatan supaya terjadi kebaikan.” Adaorangyangmenye-
barkan cerita palsu bahwa kami mengajarkan yang seperti itu. Orang yang
berkata seperti itu sudah sepantasnyamenerima hukuman Allah!

Semuamanusia berdosa
9Apakahkita orangYahudi lebihbaikdaripadaorangyangbukanYahudi?

Tidak! Kami sudah sampaikan bahwa semua orang— baik orang Yahudi
maupun orang yang bukan Yahudi, sudah dikuasai oleh keinginan untuk
berbuat dosa. 10 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Orang yang hidupnya benar tidak ada—

seorang pun tidak!
11Tidak ada orang yang hidup dengan bijaksana.

Tidak ada orang yang sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan
hati Allah.

12 Semua orang sudah berbalik dari Allah,
dan semua orang hidup dengan sia-sia di mata Allah.

Tidak ada orang yang berbuat baik.
Sama sekali tidak ada!”✡

13 “Orang-orang lain mati karena kata-kata jahat yang keluar dari mulut
mereka.

Merekamenggunakan lidahmereka hanya untuk berbohong.”✡
“Perkataanmereka seperti racun ular,”✡
14 “mulut mereka penuh dengan kutuk dan kepahitan.”✡
15 “Mereka selalu siapmenyakiti danmembunuh.

16Kemana saja mereka pergi,
merekamembuat kehancuran dan kesusahan.

17Mereka tidak tahu bagaimana hidup damai dengan sesama.”✡
18 “Mereka tidak takut dan tidak hormat kepada Allah.”✡

19Semua kutipan dari kitab HukumTaurat itu tidakmenuduh orang yang
bukan Yahudi saja, melainkan menuduh orang Yahudi juga— yaitu bangsa
yangmewarisi HukumTaurat itu! Ayat-ayat itumenunjukkan bahwa setiap
orang dari suku mana pun tidak punya alasan untuk membenarkan diri di
hadapanAllah, dan pantas dihukumolehAllah. 20Karena tidak ada seorang
pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan Hukum
Taurat. Tetapi Hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-dosa kita.

Bagaimanamanusia dibenarkan di hadapan Allah
21 Tetapi Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa

dibenarkandi hadapan-Nya. Carauntukdibenarkan ini bukanberdasarkan
Hukum Taurat, tetapi Hukum Taurat dan perkataan para nabi sudah
menyaksikan tentang hal itu. 22Caranya adalah Allah membenarkan setiap
orang hanyamelalui percaya penuh kepadaKristus Yesus. Allahmelakukan
hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, karena semua
bangsa mempunyai kebutuhan rohani yang sama. 23 Karena semua orang
✡ 3:12 Mzm. 14:1-3 ✡ 3:13 Mzm. 5:10 ✡ 3:13 Mzm. 140:4 ✡ 3:14 Mzm. 10:7 ✡ 3:17 Yes.
59:7-8 ✡ 3:18 Mzm. 36:2
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sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. 24 Tetapi
sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena kebaikan hati-
Nya! Dan hal itu diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus, yang
menebus dan membebaskan kita dari hukuman dosa kita masing-masing.
25 Allah sudah mengutus Yesus untuk membuka jalan itu, supaya setiap
orang yang percaya penuh kepada Yesus, dosanya diampuni danAllah tidak
marah lagi kepadanya. Pengampunan itu berdasarkan darah Yesus waktu
Dia mati untuk kita. Dengan demikian, Allah menunjukkan bahwa Dia
selalu melakukan yang benar dan adil. Di masa lalu, Allah tetap sabar
dan tidak membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka. 26 Karena
pada waktu itu, Allah sudah merencanakan untuk membenarkan manusia
melalui Yesus. Dan sekarang Allah juga melakukan yang benar dan adil
ketika Dia membenarkan orang berdosa karena mereka percaya kepada
Yesus.

27 Jadi tidak ada lagi alasan bagi salah satu bangsa untukmembanggakan
diri dengan berkata bahwa Allah lebih berkenan kepada mereka daripada
bangsa lain. Kenapa? Karena kita dibenarkan hanya karena percaya
penuh kepada apa yang Yesus perbuat— bukan karena hasil usaha kita
dalam menaati Hukum Taurat! 28 Jadi kita boleh berkata begini: Kita
dibenarkan Allah bukan karena kita menaati Hukum Taurat, tetapi karena
kita percaya penuh kepada Yesus. 29 Kalau tidak begitu, kita orang Yahudi
bisa saja berkata bahwa Allah hanya peduli kepada orang Yahudi. Tetapi
yang sebenarnya, semua bangsa adalah kepunyaan Allah. 30Karena hanya
ada satu Allah. Dialah yang membenarkan orang Yahudi† di hadapan-Nya
karena mereka percaya kepada Yesus. Dan Dia juga yang membenarkan
orang yang bukan Yahudi di hadapan-Nya juga karena mereka percaya
kepada Yesus. 31 Tentu orang-orang akan bertanya, “Apakah ini berarti
bahwa Hukum Taurat tidak perlu diperhatikan lagi karena sekarang kita
lebih mengutamakan percaya kepada Yesus?” Tentu tidak! Sesungguhnya
melalui percaya kepada Yesus kita taat kepadamaksud Hukum Taurat!

4
Teladan Abraham

1 Jadi, apakah yang bisa kita katakan tentang Abraham?— nenek moyang
setiap kita yang berasal dari Yahudi. 2 Kalau Abraham menjadi benar di
hadapanAllah karena hal-hal baik yang dia perbuat, diamempunyai alasan
untuk membanggakan diri bahwa dia lebih baik dari orang lain. Tetapi
di hadapan Allah, Abraham tidak boleh membanggakan diri seperti itu.
3Karena inilah yang dikatakan Kitab Suci tentang dia:
“Abrahampercayapenuhkepada janjiAllah, dankarena itulahAllahmener-

ima dia sebagai orang benar.”✡
4 Perhatikanlah! Kalau seseorang bekerja untuk majikannya, upah yang

diberikan tidak dianggap sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya yang wajib
diberikan. 5 Tetapi kalau seseorang tidak bergantung pada hasil usahanya
sendiri dan hanya percaya penuh kepada janji Allah saja, berkat yang dia
terima dianggap sebagai hadiah. Dan itulah yang benar tentang kita! Allah
mengampuni kejahatan kitamasing-masing tanpa syarat, lalu Allahmener-
ima kita sebagai orang yang hidupnya benar. 6 Raja Daud pun merasakan
berkat seperti itu dan menuliskan tentang berkat Allah yang seseorang
† 3:30 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.” Dan dalam ayat ini, “orang yang bukan
Yahudi,” secara harfiah, “orang yang tidak bersunat.” ✡ 4:3 Kej. 15:6
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dapat terima tanpa Allah memperhatikan perbuatan-perbuatan baik yang
dilakukan oleh orang itu. Daud berkata,
7 “Sungguh diberkati Allah orang yang pelanggaran dan dosa-dosanya di-

ampuni!
8 Sungguh diberkati Allah orang yang dosa-dosanya tidak lagi dihitung-
hitung!”✡

9Apakah berkat itu hanya untuk orang Yahudi saja?— yaitu bangsa yang
bersunat. Atau apakah termasuk juga orang dari bangsa lain? Sudah
jelas bahwa Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah
Allah menerima dia sebagai orang yang hidupnya benar. 10 Kapan hal itu
terjadi? Apakah sebelum atau sesudah dia disunat? Ya, itu terjadi sebelum
dia disunat. 11 Abraham diterima oleh Allah sebagai orang benar, lalu dia
disunat sebagai tanda bahwa dia diterima Allah. Dengan begitu jelaslah
bahwa Abraham adalah bapak semua orang percaya yang walaupun tidak
disunat. Melalui percaya penuh kepada janji Allah, mereka juga diterima
oleh Allah sebagai orang yang hidupnya benar. 12Dan Abraham juga bapak
dari orang yang disunat. Tetapi bukan karena sunat itu Abraham menjadi
bapak mereka. Dia menjadi bapak mereka hanya kalau mereka percaya
seperti Abraham percaya sebelum dia disunat.

Kitamenerima janji Allahmelalui percaya
13 Allah berjanji untuk memberikan dunia ini kepada Abraham dan ke-

turunannya. Perhatikanlah bahwa janji Allah bukan karena Abraham taat
kepada Hukum Taurat. Abraham menerima berkat itu karena dia percaya
penuh kepada janji Allah, lalu dia diterima oleh Allah sebagai orang yang
hidupnya benar. 14Kalau hanya orang yangmelakukanHukumTaurat yang
diberkati Allah, berarti janji Allah kepada Abraham omong kosong saja.
Artinya juga sia-sialah kita percaya seperti Abraham percaya. 15 Hukum
Taurat tidak bisa membawa berkat, melainkan hanya bisa menyebabkan
kemarahanAllahwaktu kitamelanggarnya. Tetapi kalau pada zamanAbra-
ham tidak ada Hukum Taurat, berarti tidak ada peraturan yang dilanggar.

16 Jadi, kunci untuk dibenarkan di mata Allah adalah percaya penuh!
Orang-orang yang percaya penuh kepada-Nya akan menerima berkat dari
janji Allah seperti yang terjadi kepada Abraham. Allah mengatur seperti
itu supaya pembenaran sesuai dengan janji itu merupakan hadiah yang
diberikan secara cuma-cuma. Dan kalau janji itu adalah hadiah, artinya
semua keturunan Abraham pasti akan menerimanya. Janji itu bukan
hanyauntuk keturunannya yanghidup sesuai denganHukumTaurat, tetapi
juga untuk keturunan yang percaya penuh seperti dia. Jadi di hadapan
Allah, secara rohani Abraham adalah nenek moyang kita semua. 17Hal itu
sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Abraham, “Aku akan
menjadikan engkau bapak dari banyak bangsa.”✡ Abraham mempercayai
perkataan Allah itu karena dia tahu bahwa Allah yang menghidupkan
orang mati. Dan dia percaya bahwa melalui perkataan-Nya saja, Allah
menciptakan hal-hal yang belum pernah ada, menjadi ada.

18 Pada waktu itu, tidak ada pengharapan bagi Abraham untuk mem-
punyai anak, tetapi Abraham terus berharap kepada Allah dan percaya
kepada janji itu. Hal itulah yang membuatnya menjadi bapak bagi banyak
bangsa, sama seperti yang dikatakanAllah kepadanya, “Keturunanmuakan
menjadi banyak sekali.”✡ 19 Saat itu Abraham sudah menyadari bahwa
dia sudah berumur hampir seratus tahun dan sudah terlalu tua untuk
✡ 4:8 Mzm. 32:1-2 ✡ 4:17 Kej. 17:5 ✡ 4:18 Kej. 15:5
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menjadi bapak. Lagi pula, Sara sudah begitu lanjut usia sehingga tidak
bisa mempunyai anak. Biarpun begitu, sama sekali dia tidak meragukan
akan janji Allah. 20Abraham tidak setengah hati ketika dia percaya bahwa
Allah bisa melakukan apa yang sudah Dia janjikan kepadanya. Dia sudah
mengambil keputusan untukmenghormati Allah, jadi dia semakin percaya,
21 sampai dia yakin penuh bahwa Allah mampu melakukan apa yang su-
dah Dia janjikan. 22 Jadi karena itulah, Abraham “diterima Allah sebagai
orang yang hidupnya benar.”✡ 23 Kata-kata, “diterima sebagai orang yang
hidupnya benar” tidak hanya tertulis tentang Abraham. 24 Kata-kata itu
juga tentang kita yang sudah diterima Allah sebagai orang yang hidupnya
benar— yaitu kita yang pada zaman ini percaya penuh kepada Allah, yaitu
Dia yang sudah menghidupkan kembali Tuhan kita Yesus dari kematian.
25Yesus sudah diserahkan sampaimati disalibkan karena pelanggaran kita,
dan sudah dihidupkan kembali dari kematian supaya kita bisa dibenarkan
di hadapan Allah.

5
Berdamai dan bersukacita di hadapan Allah

1 Oleh karena kita percaya penuh kepada janji Allah, kita sudah
dibenarkan di hadapan-Nya. Artinya kita sudah berdamai dengan Allah
melalui Tuhan kita Kristus Yesus! 2 Dengan keyakinan kita itu, Kristus
sudah membawa kita kepada kebaikan hati Allah, yang sekarang kita
nikmati. Dan kita sangat bersukacita karena kita mempunyai penghara-
pan untuk menikmati kemuliaan Allah. 3 Kita juga bersukacita karena
penderitaan yang kita alami. Kenapa kita bersukacita karena penderitaan
itu? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih
sabar. 4Kesabaran itu membuat kita tahan uji. Dan tahan uji memberikan
pengharapan kepada kita. 5Dan pengharapan tidak pernahmengecewakan
kita karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita.
Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus yang sudah
diberikan kepada kita.

6 Sebelumnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk
menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan
seperti itu, Kristus mati bagi kita— yaitu kita yang selalu memusuhi Allah.
7 Sangat sulit bagi seseorang mengurbankan dirinya sendiri untuk menye-
lamatkan orang lain— sekalipun dia mengenal orang itu sebagai orang
jujur. Tetapi bisa saja seseorang mengurbankan dirinya dan mati demi
menyelamatkansahabatnya. 8TetapiKristusmati bagi kitaketikakitamasih
hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu, Allah
sudahmenunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita.

9Olehkarena itu, sudahmenjadi sangat jelas: Karenakita sudahdijadikan
benar di hadapan Allah melalui darah Kristus, Allah pasti tidak marah
lagi kepada kita, dan akan menyelamatkan kita dari hukuman yang akan
Dia jatuhkan kepada semua orang yang berdosa. 10 Dan kita bisa yakin
akan hal itu! Karena kalau Anak Allah mati untuk kita waktu kita masih
memusuhi Allah, sudah lebih pasti lagi Yesus akan menyelamatkan kita
yang sekarangberdamai denganAllahdari hukuman terakhir—yaituwaktu
Allah membinasakan semua orang jahat. Dan keselamatan kita itu lebih
pasti lagikarenaYesus—yangdulumatiuntukkita, sudahhidupkembalidan
terusmenjaga kita! 11Bukan hanya keselamatan yangmembuat kita sangat
✡ 4:22 Kej. 5:6
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bersukacita sekarang. Tetapi kita jugabersukacita danbanggaatas apayang
sudah dilakukan oleh Tuhan kita— Kristus Yesus, sehingga hubungan kita
dengan Allahmenjadi baik kembali.

Adammewarisi kematian, tetapi Yesusmewarisi kehidupan
12 Jadi inilah yang sudah terjadi: Waktu manusia pertama— Adam, jatuh

ke dalam dosa, maka kuasa dosa masuk seperti penyakit keturunan yang
menular kepada semua manusia. Dan bersama dengan kuasa dosa itu,
datang juga kematian. Oleh karena itu, semua orang pasti mati, karena
semua orang sudah berdosa. 13 Kuasa dosa itu memang sudah ada di
dalam dunia ini sebelum manusia mendengar Hukum Taurat. Tetapi Allah
tidak memperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalau manusia belum
mendengarkan ajaran yang ada di dalam Hukum Taurat. 14Meskipun dosa
tidak diperhitungkan pada zaman dahulu itu, tetapi akibat dari dosa Adam,
maka semuamanusia dari zamannya sampai pada zamanMusamengalami
kematian. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar sebuah
perintah yang langsung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan, tetapi
manusia tetap tidak bisa terlepas dari kematian.
Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemu-

dian. 15 Tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat
sungguh sangat jauh berbeda! Akibat dari pelanggaran Adam, semua
manusiamewarisi kematian. Tetapi akibat dari pengurbananKristus Yesus,
semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang
selama-lamanya! Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang tera-
mat luar biasa! 16 Akibat dosa Adam, semua manusia pantas dihukum.
Karena sesudah Adamberbuat dosa, manusia pun semakin banyak berbuat
dosa. Tetapi apa yang Allah perbuat sekarang sangat jauh berbeda dan
mengherankan. Dia memberikan hadiah melalui Kristus supaya kita yang
banyak sekali berbuat dosa bisa dibenarkan di hadapan-Nya! 17 Karena
pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua orang seperti seorang
raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi
akibat dari apa yang diperbuat bagi kita oleh satu Orang yang lain— yaitu
Kristus Yesus! Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan
dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama
Kristus.

18 Jadi, akibat pelanggaran Adam saja sudahmembuat semua orangmen-
jadi layak dibinasakan. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja, jalan menjadi
terbuka supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup yang
selama-lamanya! 19Artinya, oleh karena perbuatan satu orang saja— yaitu
Adam, yang tidak taat kepada Allah, maka semua orang menjadi berdosa.
Tetapi akibat dari satu Orang yang lain— yaitu Yesus, yang taat kepada
Allah, semua orang diberikan kesempatan untuk dibenarkan di hadapan
Allah. 20 Ternyata Allah memberikan Hukum Taurat kepada manusia su-
paya pelanggaran dan dosa menjadi semakin nyata. Tetapi ketika manusia
semakin berdosa, kebaikan hati Allah semakin luar biasa supaya semua
orang bisa diampuni. 21 Jadi, dulu manusia hidup di bawah kuasa dosa,
hal itu juga membawa kita kepada kematian. Tetapi sekarang kebaikan
hati Allah berkuasa atas kita. Oleh karena itu kita dibenarkan di hadapan-
Nya dan diberikan hidup yang selama-lamanya melalui apa yang sudah
diperbuat oleh Tuhan kita Kristus Yesus.



Roma 6:1 538 Roma 6:17

6
Bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan-Nya

1 Jadi, bagaimana kita akan berpikir tentang kebaikan hati Allah kepada
kita? Apakah kita boleh terus berbuat dosa supaya kebaikan hati Allah se-
makin bertambah kepada kita? 2 Janganlah kita berpikir seperti itu! Secara
rohani, kita sudahmati bersamaKristus. Berarti kita dibebaskan dari kuasa
dosa. Tentulah kita tidak bisa terus hidup di dalam dosa seperti sebelum
mengenal Kristus! 3 Janganlah kita lupa bahwa kita semua sudah bersatu
secara rohani dengan kematian Kristus Yesus ketika kita dibaptis. 4Maksud
saya, pada waktu kita dibaptis, kita seperti sudah mati dan dikuburkan
bersama Kristus. Dan ketika Allah menggunakan kuasa-Nya yang mulia
untuk menghidupkan Yesus kembali, kita juga ikut dihidupkan kembali
kepada suatu kehidupan yang baru.

5 Jadi, kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam
kematian-Nya, berarti kita juga ikut dihidupkan kembali dan akan hidup
bersamaDia. 6Kita tahu bahwa hidup kita yang lama sudahmati disalibkan
bersama Kristus. Hal itu masuk dalam rencana Allah, supaya tubuh kita
tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. 7 Kelepasan itu terjadi karena kita
menjadi seperti orang mati— yang tidak lagi tergoda dan sudah dibebaskan
dari kuasa dosa.

8 Kalau kita sudah mati bersama Kristus, sudah jelas kita akan hidup
bersama dengan Dia. 9 Karena kalau Kristus sudah dihidupkan kembali
dari kematian, tentu Dia tidak akan pernah mati lagi. Kematian tidak
berkuasa lagi atas Dia. 10Artinya, waktu Kristusmati satu kali, hal itu sudah
cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selamanya. Sekarang Dia
mempunyai hidup yang baru, dan karena Dia hidup bersatu dengan Allah,
tidakmungkin Dia bisamati lagi. 11Demikian juga dengan kita: Kita sendiri
menganggap diri kita mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus
supaya kita hidup hanya bagi Allah saja.

12 Jadi, kita tidak boleh lagi membiarkan dosa menguasai tubuh kita.
Karena kita menggunakan tubuh kita hanya sementara saja lalu mati. Oleh
karena itu, janganlahkitamenuruti keinginanbadani kita yang jahat. 13Dan
janganlah sampai menyerahkan anggota tubuh kita menjadi alat untuk
melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kita menyerahkan seluruh hidup
kita kepada Allah! Karena dulu kita mati rohani, tetapi sekarang rohani
kita sudah dihidupkan kembali. Jadi, hendaklah anggota tubuh ini kita
gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah! 14 Sebab kuasa
dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, karena kita sudah mati terhadap
semua kewajiban lama— termasuk segala peraturan dalam Hukum Taurat.
Sekarang kita wajib hidup sebagai orang yang bersyukur karena kebaikan
hati Allah yang sudah diberikan kepada kita.

Kita sebagai milik kepunyaan TUHANharus hidupmenyenangkan Dia
15Tentu akan ada orang yang berkata, “Kalau Allah baik hati kepada kita,

dan kalau kita tidak lagi wajib hidup menurut Hukum Taurat, apakah hal
itu berarti kita boleh terus berbuat dosa?” Tentu tidak! 16Kamu tentu tahu,
kalaukamumenyerahkandiri untukmelakukankemauanorang lain, kamu
sudahmenjadi hambaorang itu. Begitu jugakalaukamuberbuat dosakamu
menjadi budak dosa— yang menjeratmu kepada kematian. Atau, kalau
kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba Allah— hasilnya kamu menaati
danmemiliki hubungan yang baik denganDia. 17Puji TUHAN, kita tidak lagi
menjadi budak dosa! Tetapi dengan segenap hati, kita sudah taat kepada
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ajaran yang sudah kita terima dari Allah, 18 sehingga kita dibebaskan dari
kuasa dosa dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap
hati mau hidup dengan benar di mata-Nya.

19 Contoh-contoh yang saya berikan tadi sangat sederhana, karena kita—
sebagai manusia yang punya banyak kelemahan, sulit mengerti prinsip-
prinsip rohani ini. Dahulu, kita memberikan anggota tubuh kita menjadi
budak dosa dan kejahatan, sehingga kita hidup hanya untuk kejahatan.
Tetapi sebaliknya sekarang, kitaharusmemberikandiri kitamenjadihamba
Allah yang selalu berusahamelakukan yang benar sesuai dengan kemauan-
Nya. Sekarang kita hidup hanya bagi Allah saja.

20Dahulu kita budak dosa, dan hampir tidak pernah berpikir untuk hidup
dengan benar. 21 Hidup yang seperti itu hanya membuat kita malu. Dan
akhir dari hidup yang seperti itu adalah kematian rohani. 22Tetapi sekarang
kita sudahdibebaskandari kuasadosa supayamenjadihambaAllah. Berarti
kita hidup sebagai orang yang sudah Dia sucikan, dan hal itu akan meng-
hasilkan hidup yang selama-lamanya. 23 Sebab dosa menjerat kita kepada
kematian rohani. Sedangkan kalau kita bersatu dengan Tuhan kita Kristus
Yesus, maka Allah akan selalu baik hati kepada kita dan memberikan kita
hidup yang selama-lamanya!

7
Contoh yang menunjukkan bagaimana orang percaya dibebaskan dari

HukumTaurat
1 Saudara-saudari— khususnya kalian orang Yahudi yang ada di kota

Roma, saya mau mengingatkan sesuatu mengenai Hukum Taurat:
Peraturan-peraturannya hanya berlaku selama manusia masih hidup.
2 Seperti seorang perempuan yang sudah menikah: Dia harus hidup
bersama dengan suaminya selama suaminya itu masih hidup. Tetapi
kalau suaminya mati, dia bebas dari peraturan pernikahan yang ada
dalam Hukum Taurat. 3 Kalau perempuan itu kawin atau berhubungan
seks dengan laki-laki lain sementara suaminya masih hidup, peraturan itu
mengatakan bahwa dia berzina. Kalau suaminya mati, dia menjadi bebas
dari peraturan pernikahan itu. Jadi, kalau perempuan itu menikah dengan
laki-laki lain sesudah suaminyameninggal, dia tidak berzina.

4 Demikian juga, Saudara-saudari, karena kita bersatu dengan tubuh
Kristus, maka kita menganggap bahwa diri kita yang lama sudah mati
bersamaDia. Dengan demikian, kita sudah bebas dari kewajiban kita untuk
hidup menurut Hukum Taurat. Dan kita juga menganggap bahwa diri kita
bersatu dengan Dia ketika Dia dihidupkan kembali dari kematian. Berarti
kita dibebaskan supaya cara hidup kita memuliakan Allah. 5 Dahulu, kita
adalah manusia lemah karena dikuasai oleh keinginan-keinginan badani
kita yang jahat. Memang Hukum Taurat mengingatkan kita untuk tidak
berbuat dosa, tetapi justru peringatan itu membangkitkan keinginan kita
untuk melanggar Hukum itu lagi. Karena dikuasai oleh keinginan itu, kita
terus berbuat dosa yang menjerat kita ke dalam kematian roh dan jiwa
kita. 6 Dahulu, kita terikat kepada Hukum Taurat seperti dalam ikatan
pernikahan. Tetapi sekarang, kita dibebaskan dari Hukum Taurat karena
kita sudah menganggap diri kita mati. Jadi, bukan lagi ikatan Hukum
Taurat itu yang mengatur kita! Melainkan sekarang kita melayani Allah
dengan cara baru menurut Roh Kudus— bukan dengan cara lama menurut
peraturan-peraturan yang tertulis.
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Perlawanan kita terhadap dosa
7Mungkin ada di antara kalian yangmenganggap bahwa saya bermaksud

mengatakan, “Hukum Taurat itu tidak baik.” Maksud saya tidak seperti
itu! Tetapi kalau Hukum Taurat tidak pernah ada, saya tidak akan pernah
mengerti dan sadar akan dosa-dosa saya. Contohnya, kalau Hukum Taurat
tidakmenuliskan, “Kamu tidakbolehmenginginkanmilik orang lain,”✡ saya
tidak mengetahui bahwa saya bersalah waktu melakukan itu. 8Dan kuasa
dosa di dalam tubuh saya justru menggunakan larangan itu untuk membu-
juk saya semakin menginginkan segala macam hal yang tidak baik. Tetapi
kalau larangan dari Hukum Taurat tidak pernah ada, kuasa dosa di dalam
diri saya itu tidak bisa menggunakan larangan-larangan itu sebagai alat
untuk membujuk saya. 9 Dulu sebelum saya mengenal peraturan Hukum
Taurat, saya merasa bahwa saya hidup dengan baik. Tetapi ketika saya
belajar tentang peraturan-peraturan Hukum itu, keinginan dosa semakin
menguasaihidupsaya, 10dansayamerasadiri saya sepertimati dan terpisah
dari Allah. SebenarnyaHukumTaurat dimaksudkan untukmemimpin saya
kepada hidup yang selama-lamanya, tetapi bagi saya malahmendatangkan
kematian rohani. 11 Kuasa dosa dalam diri saya menggunakan peraturan
hukum itu untukmenipu dan juga seperti membunuh roh dan jiwa saya.

12Hukum Taurat memang suci, dan peraturannya suci, benar, dan baik.
13 Apakah itu berarti bahwa sesuatu yang baik mendatangkan kematian
rohani bagi saya? Tidak! Tetapi kuasadosamenggunakan sesuatu yangbaik
sehinggasayamati secararohani. Hal itu terjadi supayasayabisamenyadari
betapa jahatnya kuasa dosa itu di dalam diri saya, dan bahwa kuasa dosa
menggunakan peraturan yang baik sebagai alat kejahatan.

Paulus berbicara sebagai orang yang belummengenal Kristus
14 Jadi, kita tahu bahwa Hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan

untuk memimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya ini manusia
yang lemah. Karena keinginan-keinginan badani saya yang jahat, saya
menjadi budak dosa. 15Malah saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya.
Saya tidak melakukan hal-hal yang baik, padahal hal-hal yang baik itulah
yang sebenarnya saya ingin lakukan. Tetapi saya melakukan hal-hal yang
tidak baik— yang sama sekali tidak ingin saya lakukan. 16 Dan kalau
saya terus melakukan hal-hal yang saya tidak inginkan, berarti saya setuju
bahwa Hukum Taurat itu baik. 17 Tetapi sesungguhnya, yang melakukan
yang jahat itu bukan saya, melainkan kuasa dosa yang hidup di dalam
saya. 18 Saya tahu bahwa tidak ada kuasa untuk hidup benar sesuai dengan
HukumTauratdi dalamdiri saya. Maksudnya, saya tidakmampuhidupbaik
karena kelemahan manusia yang berada di dalam diri saya. Saya memang
ingin melakukan yang baik, tetapi tidak bisa. 19Dengan kata lain, saya mau
melakukan yang baik, tetapi tidak saya lakukan, dan saya tetap melakukan
yang jahat yang tidak saya sukai. 20 Jadi, kalau saya melakukan yang tidak
saya sukai, sesungguhnya itu bukan saya yang melakukannya, tetapi kuasa
dosa yang ada di dalam diri saya!

21 Jadi inilah kesimpulannya: Walaupun saya mau melakukan hal-hal
yang baik menurut Hukum Taurat, tetapi saya terlalu gampang melakukan
yang jahat! 22Hatiku senang sekali dengan semua peraturan dalamHukum
Allah. 23 Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja di
dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan dengan peraturan Allah yang
✡ 7:7 Kel. 20:17; Ul. 5:21
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saya sukai dalam pikiran saya. Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-
anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu yang mengikat
saya supaya sayamenjadi budak dosa. 24-25 Jadi dahulu beginilah persoalan
saya: Dalam pikiran, saya selalu ingin menjalankan semua peraturan
dalam Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, tetapi karena keinginan-
keinginan badani saya, sayamasih diperbudak oleh kuasa dosa.
Celakalah saya! Siapa yang akan menyelamatkan saya dari kuasa dosa

yang ada di dalam tubuh saya dan yang menjerat saya kepada kematian
rohani? Karena itulah saya sangat bersyukur kepada Allah karena semua
yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui Tuhan kita Kristus Yesus!

8
Hidup bersatu dengan Roh Allah

1 Jadi sekarang, kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi
takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas
kita! 2 Kenapa tidak perlu takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan
Kristus Yesus sudah menerima Roh Allah yang memberi hidup! Dan Roh-
Nya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dalam diri kita yang
dulu selalu menjerat kita kepada kematian rohani. 3 Sebelumnya Hukum
Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan
badani kita yang jahat. TetapiAllah sendiri yang sudahmengatasi persoalan
ini dengan mengutus Anak-Nya sendiri ke dalam dunia ini dalam bentuk
tubuh manusia yang lemah. Dan Anak-Nya itulah yang menjadi kurban
untuk membebaskan kita dari semua hukuman karena dosa-dosa kita.
Jadi, melalui kurban-Nya itu, kuasa dosa sudah dikalahkan-Nya— yaitu
keinginan-keinginan badani kita yang cenderung berbuat dosa. 4 Allah
melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh Hukum Tau-
rat terpenuhi di dalam diri kita karena bersatu dengan Kristus. Sekarang,
kita dimampukan untuk hidup taat kepada pimpinan Roh Allah, dan tidak
lagi mengikuti keinginan-keinginan badani kita.

5 Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badaninya yang
lemah, tujuan hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya
sendiri. Tetapi setiap orang yang hidupnya bergantung kepada Roh Allah,
ditolong-Nya untuk berpikir sesuai dengan kehendak-Nya. 6 Kalau tujuan
hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan badani kita sendiri, berarti
kita terjerat dalam kematian roh dan jiwa. Tetapi kalau hidup kita dikua-
sai oleh Roh Allah, berarti kita akan mendapatkan hidup yang selama-
selamanya dan akan merasa tenang dalam perlindungan TUHAN. 7 Kalau
tujuan hidup seseorang hanya untuk memuaskan keinginan badaninya,
berarti diamemusuhiAllah. Dia tidakmaumenaati peraturanHukumAllah
dan sama sekali tidakmampumenjalankannya. 8Karena orang yang hidup
menurut keinginan badaninya sendiri tidak mungkin berkenan kepada
Allah.

9Tetapi setiap kalian yang bersatu denganKristus, tidak lagi dikuasai oleh
keinginanbadanimu! Melainkan kamudikuasai oleh RohAllah, karenaRoh
Kristus benar-benar ada di dalam dirimu.* Kalau Roh Kristus tidak ada
di dalam diri seseorang, berarti dia bukanlah milik Kristus. 10-11Memang,
badanimu yang selalu ingin berbuat dosa itu tetap akan mati. Tetapi kalau
Kristus tinggal di dalam dirimu, Roh-Nya akan menghidupkan roh dan

* 8:9 Roh Allah … Roh Kristus Tidak ada perbedaan antara Roh Allah— yang juga disebut Roh Kudus,
dan Roh Kristus.



Roma 8:12 542 Roma 8:23

jiwamu karena hidup sesuai dengan pimpinan Roh-Nya dan dibenarkan-
Nya di hadapanAllah. Dan oleh karena RohAllah tinggal di dalamdiri kita—
yaitu Dia yangmenghidupkan Kristus kembali dari kematian, Dia juga yang
akanmenghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru.

12 Jadi Saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan
Roh Allah. Jangan lagi keinginan badani kita yangmenjerat danmenguasai
hidup kita! 13 Karena kalau kita hidup menuruti keinginan badani kita,
roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, dengan pertolongan Roh Allah,
hendaklah kita berpikir bahwa secara badani kita sudah mati terhadap
keinginan dosa, maka kita akan hidup! 14 Karena semua orang yang
dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah. 15 Karena Roh-
Nya yang sudah diberikan kepada kita bukanlah untukmemperbudak kita,
sehingga kita menjadi takut menghadap Allah. Tetapi Roh-Nya menjadikan
kita anak angkat-Nya.† Dan sebagai bukti, Roh-Nyalah yang memimpin
kita untuk berseru kepada Allah, “Abba,‡ ya Bapa!” 16 Jadi Roh-Nya sendiri
meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarga-Nya. 17Dan kalau
kita adalah anggota keluarga-Nya, kita juga berhakmenikmati semua harta
yang dijanjikan untuk keluarga-Nya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita
memiliki segala sesuatu bersamaKristus— Saudara angkat yang sulung bagi
kita.§ Dan ini jugalah yang menjadi buktinya: Kalau kita menderita karena
mengikut Dia, tentu kita juga akan ikut masuk dalam kemuliaan-Nya!

Kita akan ikutmenikmati kemuliaan bersamaKristus
18Oleh karena itu,menurut saya penderitaan yang kita alami sekarang ini

tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada
kita. 19 Sebenarnya pada zaman ini seluruh alam semesta menunggu
dan sepertinya sangat merindukan saatnya Allah akan menyatakan semua
anggota keluarga-Nya.* 20 Karena seluruh alam semesta sudah terhalang
supaya pada zaman sekarang tidak bisa memenuhi tujuan Allah waktu Dia
menciptakannya. Halangan itu termasuk rencana Allah, dan hal itu akan
berlangsung sampai rencana-Nya tercapai. Dan rencana Allah 21 adalah
supaya alam semesta dan semua makhluk ciptaan-Nya dibebaskan dari ke-
matian dan segala sesuatu yang inginmenghancurkanmereka, danmereka
juga akanmenikmati kemuliaan bersama keluarga besar Allah.

22Karenakita tahubahwa seluruhalamsemesta seperti bersusahhati dan
sangatmenderita sampai sekarang— seperti semua ciptaan sama-sama sakit
berat danmenangis.† 23Danbukanhanyamakhlukhidupdi dunia saja yang
merasakan kesusahan ini, tetapi kita yang sudah menerima Roh Allah pun
merasa bersusah hati. Akan tetapi, Roh-Nya merupakan jaminan bagi kita
bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah,
† 8:15 anak angkat-Nya Secara harfiah, dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang be-
rarti ‘pengangkatan anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalam hukum Romawi yang
menunjukkan bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan kita semua diumpamakan
sebagai laki-laki, karenadalamkebudayaanRomawihanyaanak laki-laki saja yangberhakmendapat
warisan. Kata yang sama digunakan dalam Rom. 8:23; 9:4, Gal. 4:5, dan Ef. 1:5. ‡ 8:15 Abba satu
kata dalam bahasa Aram yang artinya ‘bapa’. Seperti kata ‘bapa’, ‘abba’ juga mudah diucapkan oleh
anak-anak kecil. § 8:17 Ayat 17a Secara lebih harfiah, “Dan kalau kita adalah anak-anak-Nya, kita
juga sudah menjadi ahli waris. Artinya kita— bersama Anak-Nya Kristus, menjadi ahli waris Allah.”
* 8:19 Ayat 19Ketika Paulusmenulis bagian ini, setiap raja agungdalamkerajaanRomamengatakan
dirinya adalah anak Allah. Setiap raja agung juga mengumumkan bahwa dialah sebagai pembawa
damai bagi seluruh alam semesta. Jadi apa yang Paulus tulis di sini bertentangan dengan ajaran yang
dipromosikanolehkerajaanRoma. † 8:22 sakit berat danmenangisMenerjemahkansatukatayang
berarti “mengalami sakit bersalin bersama.”



Roma 8:24 543 Roma 8:36

dengan yakin dan sukacita kita menantikan saatnya Allah menyatakan
segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkat-Nya. Pada
saat itu jugalah tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. 24Hal
itulah yang sudahmulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus.
Dan kita masih tetap mengharapkan hal yang seperti itu sampai sekarang.
Akan tiba saatnyanantidimanakita tidakperlu lagimengharapkansesuatu,
karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. 25 Tetapi walaupun
belum terjadi sekarang, kita menantikannya dengan yakin dan sabar.

26 Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena kita
tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Tetapi Roh-Nya
sendiri berdoa untuk kita, dan menyampaikan permohonan kita kepada
Allah dengan penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan
dengan bahasa manusia. 27 Memang Allah tahu apa yang ada di dalam
hati manusia. Dan Allah juga tahu sedalam-dalamnya tentang permohonan
yang disampaikan oleh Roh-Nya sendiri. Dan memang Roh-Nya memohon
kepada Allah untuk umat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

28 Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi
Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya
hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang
sudah dipilih-Nya sesuai dengan rencana-Nya. 29 Karena sejak semula
Allah sudah mengenal dan mengasihi kita, dan Dia berencana supaya kita
menjadi serupa dengan Anak-Nya. Dan rencana-Nya juga supaya Yesus
menjadi Anak sulung di antara banyak saudara-saudari. 30 Kita sudah
masuk di dalam rencana Allah dari sejak awal, lalu kita dipanggil men-
jadi anggota keluarga-Nya, dan melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan
dalam pandangan-Nya, dan akhirnya kita akanmenikmati kemuliaan-Nya.

Semua yang memusuhi kita tidak bisa menghentikan Allah untuk men-
gasihi kita

31 Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah berpihak
kepada kita, semua yangmemusuhi kita tidak akan bisa mengalahkan kita!
32Yangmenjadi bukti akan hal itu adalah bahwaAllah tidakmenyayangkan
Anak-Nya sendiri supaya tidakmengalami penderitaan, tetapi Allah sendiri
menyerahkan-Nya untuk dikurbankan demi menyelamatkan kita. Kalau
begitu, tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan
semua hal yang lain yang sudah dijanjikan-Nya kepada kita. 33 Jadi, siapa
lagi yang beranimenuduh kita?! Karena kita sudah dipilih Allah dan Dialah
yang sudahmelakukan hal-hal yang luar biasa itu sehingga kita dibenarkan
di hadapan-Nya. 34 Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita?!
Tidak ada! Karena Kristus sudah mati bagi kita— bahkan Dia juga hidup
kembali dari kematiandansekarangdudukdi tempatyangpaling terhormat
di dekat Allah, yaitu di sebelah kanan-Nya. Dari situlah Dia membela
kita dan berdoa untuk kita. 35 Jadi kalau begitu, apakah ada lagi oknum
yang bisa menghentikan Kristus mengasihi kita? Tidak ada! Kalau kita
ditindas, atau menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan, apakah itu
berarti Kristus tidak lagimengasihi kita? Tidak! Atau kalau yangmemusuhi
Kristus membuat kita sebagai pengikut-Nya tidak bisa membeli makanan,
atau pakaian, atau punmembunuhkita, apakah itu berarti Kristus tidak lagi
mengasihi kita? Tidak!

36 Karena memang hal-hal itu masih tetap terjadi kepada kita, seperti
tertulis dalam Kitab Suci,
“Demi Engkau, Allah, kami berada dalam bahayamaut tiap-tiap hari.



Roma 8:37 544 Roma 9:8

Dan kami diperlakukan seperti domba yangmau dipotong.”✡
37 Tetapi dalam semua hal, kita mendapat kemenangan yang sempurna

melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada
kita. 38-39 Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak bisa
menghentikan kasih-Nya kepada kita— baik yang menyakiti kita selama
masih hidup, maupun yang membunuh kita. Baik para malaikat— maupun
semua roh jahat, tidakmampumencegah Allah supaya tidakmengasihi kita
lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman— baik
tuduhan atau ancaman pada zaman sekarang, maupun yang akan datang,
atau dari semua penguasa gelap. Karena semua ciptaan Allah— baik kuasa
yang ada di langit yang paling tinggi maupun di bagian bumi yang paling
rendah, tidak ada yang bisa menghentikan kasih Allah kepada kita— yaitu
kasih yang kita dapat karena kita sudah bersatu dengan Tuhan kita Kristus
Yesus.

9
Allah dan orang Israel

1 Tetapi sekarang saya mau menyatakan kesedihan saya yang sangat
besar! Dan apa yang akan saya katakan sekarang benar sekali. Saya tidak
berbohong. Saya mengetahui hal ini karena bersatu dengan Kristus, dan
karenaRohKudusyangmemberikeyakinanbahwahal inibenardalampan-
danganAllah. 2Yang sayamaukatakanadalahhati saya sangat sedih karena
orang Israel. 3 Karena mereka adalah saudara-saudari saya sebangsa, dan
mereka seperti darah daging saya sendiri di dunia ini. Jadi saya ingin
sekali menolong mereka— bahkan saya rela dikutuk dan dipisahkan dari
Kristus demimereka, asalkanhal itu bisamenyelamatkanmereka! 4Karena
mereka adalah bangsa Israel yang sudah dipilih Allah dan diangkatmenjadi
anak-Nya. Dia pun sudah menyatakan kemuliaan-Nya kepada mereka,
meneguhkan janji-janji-Nya yang besar dengan mereka, serta memberikan
Hukum Taurat kepada mereka. Hal ini termasuk aturan-aturan bagaimana
harus menyembah Allah di Rumah-Nya, dan juga memberikan janji-janji
tentang masa depan mereka. 5 Mereka adalah keturunan nenek moyang
orang Yahudi. Dan mereka adalah keluarga Kristus secara jasmani di
bumi ini— biarpun sebenarnya Kristus adalah Allah atas segala sesuatu.
Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin.

6 Seperti yang sudah saya katakan, mereka yang satu bangsa dengan
saya membuat saya sangat sedih, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah
tidak akan memenuhi janji-janji-Nya kepada mereka. Karena sebenarnya,
janji itu diberikan hanya kepada orang Israel yang sesungguhnya. Hen-
daklah kalian sadar bahwa tidak semua orang yang lahir dari bangsa
Israel dianggap oleh Allah sebagai orang Israel yang sesungguhnya. 7 Jadi
tidak semua keturunan Abraham termasuk keluarga Allah yang sudah
Dia janjikan kepada Abraham. Tetapi Allah berkata kepadanya, “Hanya
keturunan Isaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu.”✡ 8 Artinya,
ketikaTUHANmemberikan janji-janji-NyakepadaAbraham tentangkeluar-
ganya, Dia tidak bermaksud bahwa semua anak kandung Abraham adalah
keturunannya. Tetapi Allah bermaksud bahwa janji-janji-Nya itu hanya
kepada keturunanAbrahamyang dipilih Allah sebagai keturunanAbraham

✡ 8:36 Mzm. 44:23 ✡ 9:7 Kej. 21:12; Ibr. 11:18
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yang sesungguhnya. Hanya mereka yang terpilih sebagai keturunan Abra-
ham itu yang dianggap sebagai keluarga Allah.* 9 Karena Allah berjanji
kepadaAbraham, “Tahundepanpadabulanyang sama seperti ini, Akuakan
kembali dan Sara sudahmempunyai seorang anak laki-laki.”✡

10 Ada juga contoh yang lain. Hal yang sama juga pernah terjadi pada
Ribka, ketika dia mengandung anak kembar dari suaminya Isak— nenek
moyang kita. 11-13 Sebelum kedua anak itu lahir, Allah sudah memberi-
tahukankepadaRibka, “Keturunananak yang lebih tua akanmelayani ketu-
runan anak yang lebih muda.”✡ Dan Allah menyampaikan hal itu sebelum
kedua anak itumelakukan apa yang baik atau pun yang jahat. Hal ini sesuai
dengan yang tertulis dalam Kitab Suci, “Aku akan mencintai Yakub tetapi
membenci Esau.”✡ Dengan begitu jelaslah bahwa Allah yang menentukan
danmemilih sesuai dengan rencana-Nya, dan bukan berdasarkan apa yang
dilakukanmanusia.

14 Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh itu? Apakah itu artinya Allah
tidak adil kepada manusia? Sama sekali tidak! 15 Karena Allah berhak
memilih siapa saja— seperti yang dikatakan-Nya kepada Musa, “Kalau
Aku ingin berbelas kasihan kepada siapa saja, Aku akan berbelas kasihan
kepadanya. Dan kalau Aku ingin berbaik hati kepada siapa saja, Aku akan
berbaik hati kepadanya.”✡ 16 Jadi hal itu tidak tergantung kepada kemauan
atau usaha seseorang, tetapi hanya tergantung pada kebaikan hati Allah
saja. 17 Contohnya, dalam Kitab Suci Allah berkata kepada raja Mesir, “Aku
menjadikan engkau raja hanya denganmaksud ini: Supaya semua orang di
dunia inimengenal Aku lewat kuasa besar yangAkunyatakan kepadamu.”✡
18 Jadi, sudah jelas bahwa ada orang-orang yang Allah buat menjadi keras
kepala, dan ada juga orang-orang yang Dia pilih untuk menaruh belas
kasihan-Nya. Semua itu terjadi sesuai kehendak-Nya saja.

19 Karena itu, tentu akan ada orang yang bertanya kepada saya, “Kalau
Allah yangmengatur siapa-siapa yangmenjadi keras kepala atau tidak, lalu
kenapa Dia masih menyalahkan kita kalau kita keras kepala?” 20Tetapi kita
tidak boleh berkata seperti itu! Kita hanyalah manusia. Dan manusia tidak
berhak untuk berkata kepada Allah bahwa Dia bersalah. Bejana keramik
tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik yang sudah membuat-
nya! Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, “Kenapa engkau
membentuk saya seperti ini?!” 21 Si pembuat bejana berhak membuat be-
jana yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan
tanah liat yang sama untuk membuat bejana yang khusus untuk hal yang
istimewa, atau bejana untuk keperluan sehari-hari.

22 Jadi, Allah bertindak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan
oleh tukang keramik itu. Dia mau menyatakan kepada manusia bahwa Dia
berhak—baikuntukmenunjukkankuasa-Nyamaupunkemarahan-Nyaatas
dosa manusia. Dia juga berhak untuk menyelamatkan yang dikehendaki-
Nya. Jadi, Allah juga berhak untuk panjang sabar kepada orang-orang
yang membuat Dia marah— yaitu orang-orang yang sudah disiapkan-Nya
untuk dibinasakan. 23-24Dan Allah juga berhak untuk bekerja dengan sabar
kepadaorang–orangyang sudahdipilihdandisiapkan-Nyauntukmenerima
belas kasihan-Nya— yaitu kita yang akan melihat betapa berlimpah dan
* 9:8 keluarga Allah Secara harfiah, “anak-anak Allah.” Dalam Kitab Suci, bangsa Israel disebut
“anak (tunggal) Allah,” “anak sulung Allah,” dan juga “anak-anak Allah.” (Kel. 4:22-23; Yes. 1:2;
Hos. 1:10) Bangsa Israel dianggap anak-anak Allah karena Dia menyelamatkanmereka danmemilih
mereka sebagai keluarga-Nya (Ul. 14:1-2). ✡ 9:9 Kej. 18:10, 14 ✡ 9:11-13 Kej. 25:23 ✡ 9:11-13
Mal. 1:2-3 ✡ 9:15 Kel. 33:19 ✡ 9:17 Kel. 9:16
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mulia belas kasihan-Nya itu! Karena Dia yang sudah memilih kita— bukan
saja dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara orang yang bukan
Yahudi. 25 Hal ini sesuai dengan yang tertulis tentang orang yang bukan
Yahudi di dalam kitab Hosea,
“Kepada orang yang dulu tidak termasuk umat kepunyaan-Ku

Aku akan berkata, ‘Kalian adalah umat-Ku.’
Dan kepada bangsa yang dulu tidak Ku-kasihi

Aku akan berkata, ‘Kalian adalah orang-orang yang Ku-kasihi.’ ”✡
26 “Dan kepada penduduk setiap daerah di mana Allah pernah berkata,

‘Kalian bukan umat-Ku,’
tetapi di situ juga penduduknya akan disebut ‘anak-anak Allah yang
hidup.’ ”✡

27 Sedangkan Nabi Yesaya pernah bernubuat dengan tegas tentang bangsa
Israel, katanya,
“Biarpun jumlah orang Israel sebanyak pasir di pantai,

tetapi hanya sedikit saja yang akan selamat.
28 Karena Allah akan segera menjatuhkan hukuman kepada semua pen-

duduk bumi.”✡
29Dan dalam ayat lain Yesaya bernubuat lagi tentang orang Yahudi,
“TUHAN YangMahakuasa

hanya mengizinkan beberapa orang dari bangsa kita untuk disela-
matkan.

Kalau tidak begitu,
kita semua dibinasakan sama seperti penduduk Sodom,
dan kita menjadi sama seperti penduduk Gomora.”✡

30 Jadi, apa yang kita pelajari dari semua ini? Kesimpulannya seba-
gai berikut: Dahulu, orang yang bukan Yahudi memang tidak mencari
Allah dan tidak berusaha untuk menjadi benar dalam pandangan-Nya.
Tetapi sekarang melalui percaya penuh kepada Kristus, maka terbukalah
kesempatan bagi mereka untuk menjadi benar dalam pandangan Allah.
31 Sedangkan orang Yahudi memang sudah berusaha keras untuk hidup
benar dalam pandangan Allah dengan menjalankan Hukum Taurat, tetapi
mereka tidak berhasil. 32 Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka
menolak untuk percaya penuh kepada Allah, dan berusaha membenarkan
diri di hadapanAllah berdasarkan perbuatanmereka sendiri. Mereka jatuh
tersandung pada batu sandungan 33yang disebutkan dalam Kitab Suci,
“Perhatikanlah, Aku sedangmeletakkan sebuah Batu di Sion

yang akanmembuat orang tersandung,
yaitu Batu besar yang akanmembuat orang jatuh.

Tetapi orang yang percaya penuh kepada Dia
tidak akan kecewa.”✡

10
1 Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan saya yang

sungguh-sungguh kepada Allah adalah supaya semua orang Yahudi bisa
diselamatkan. 2Saya tahubenarbahwamereka sungguh-sungguhberusaha
hidup untuk menyenangkan hati Allah, tetapi usahanya tidak berdasarkan
pengertian yangbenar. 3Karenamereka tidakmengerti bagaimana caranya
Allah membenarkan manusia, jadi mereka berusaha dengan cara mereka
sendiri— bukan dengan cara Allah. Dan karena itu mereka tidak mau taat
dan mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah. 4Mereka tidak mengerti
✡ 9:25 Hos. 2:23 ✡ 9:26 Hos. 1:10 ✡ 9:28 Yes. 10:22-23 ✡ 9:29 Yes. 1:9 ✡ 9:33 Yes. 8:14;
28:16
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bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan dalam Hukum Taurat
bagi kita. Jadi, setiap orang yangpercayapenuhkepadaYesus dibenarkandi
hadapan Allah— tanpa perlu bergantung lagi kepada peraturan-peraturan
itu.

5 Tentang cara untuk dibenarkan melalui taat kepada peraturan Tau-
rat, Musa menulis, “Orang yang dianggap benar di hadapan Allah harus
mengikuti semua peraturan Hukum Taurat ini.”✡ 6-7Karena itu, lebih baik
kita juga taat dengan sepenuh hati kepada apa yang sudah tertulis tentang
orang yang dibenarkan oleh Allah karena percaya penuh kepada-Nya—
yaitu, “Kalian tidak perlu lagi naik sampai ke langit yang paling tinggi dan
turun sampai ke dasar bumi yang paling dalam.” Arti Firman TUHAN itu
adalah: Kalian tidak perlu lagi mencari jalan sampai ke surga untuk bisa
menurunkan Kristus ke dunia ini supaya Dia bisa menolong kalian. Dan
kalian tidak perlu lagi turun sampai ke dunia orang mati untuk membawa
Kristus naik ke sini, karena Kristus sudah dekat dengan kita.

8 Jadi, cara baru untuk diselamatkan yang kami beritakan ini tidaklah
sulit! Hal itu juga seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci, “Pesan yang be-
nar dari Allah sudah dekat kepadamu, di dalammulutmu dan di dalam ha-
timu.”✡ 9Dan inilah pesanAllah itu: Kalau kamumengakudenganmulutmu
bahwa Yesus adalah Penguasa hidupmu,* dan percaya penuh di dalam
hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. 10 Beginilah caranya: Kalau kita percaya
penuh seperti itu di dalam hati, maka kita dibenarkan dalam pandangan
Allah. Lalu dengan mulut kita terus terang mengakui bahwa kita mengikut
Yesus,maka kita sudah diselamatkan. 11Karena di dalamKitab Suci tertulis,
“Semua yang percaya kepada-Nya tidak akan kecewa.”✡ 12 Perkataan Allah
itu berlaku untuk semua orang— baik orang Yahudi dan orang yang bukan
Yahudi. Karena hanya ada satu Allah untuk semua orang, dan dengan
berlimpah Dia memberkati setiap orang yang memohon pertolongan-Nya.
13Karena Firman TUHAN juga berkata, “Setiap orang yang berseru kepada
TUHAN untukmeminta pertolongan-Nya akan diselamatkan.”✡

14 Tetapi bagaimana orang bisa minta pertolongan-Nya kalau mereka
belumpercaya kepada-Nya? Dan bagaimana orang bisa percaya kepadaDia
kalau mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana orang bisa
mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang
Dia? 15Dan bagaimana kita bisa memberitakan tentang Dia kepadamereka
kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Betapa indahnya kedatangan† orang-orang yang diutus untuk menyam-

paikan Kabar Baik.”✡
16-17 Jadi, orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita
yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka mendengar berita itu
karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Tetapi tidak se-
mua orang siap menerima Kabar Baik dari Allah— khususnya orang-orang
Yahudi. ItulahsebabnyaNabiYesayamengeluhmengenaibangsa itukepada
✡ 10:5 Im. 18:5 ✡ 10:8 Ul. 30:12-14 * 10:9 Penguasa hidupmu Secara harfiah, ‘Tuhan’
(κύριον). TSI menggunakan kata “Penguasa hidupmu” supaya jelas bahwa maksud Paulus bukan
sekedar bahwa Yesus adalah ilahi. Memang Yesus adalah ilahi, tetapi arti κύριον yang ditekankan
oleh Pauls di ayat ini adalah bahwa Yesus adalah Penguasa setiap kita. Tim penerjemah TSI jugamau
supaya orang-orang yang hanya mendengar pembacaan ayat ini tanpa melihat bentuk huruf, juga
menangkap arti yang benar. Untuk informasi selanjutnya mengenai arti kata ‘Tuhan’, lihat Prakata
TSI. ✡ 10:11 Yes. 28:16 ✡ 10:13 Yl. 2:32 † 10:15 kedatangan Secara harfiah, “kaki.” ✡ 10:15
Yes. 52:7



Roma 10:18 548 Roma 11:5

Allah, “TUHAN, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang Engkau
perintahkan untuk saya sampaikan.”✡

18 Tetapi sekarang, apakah mereka bisa berkata bahwa mereka belum
sempat mendengar Kabar Baik? Sebenarnya tidak bisa, karena berita
tentang Kristus sudah sangat tersebar, seperti yang tertulis dalamMazmur,‡
“Matahari, bulan, dan semua bintangmenyuarakan

berita tentang Tuhan ke seluruh pelosok.”✡
19 Tetapi saya bertanya lagi: Kenapa begitu banyak orang Israel sulit
mengerti Kabar Baik? Pertama, kita perlu mengingat bahwa Allah sudah
berkata melalui Musa,
“Aku akanmembuat kalian iri hati

ketika Aku memberkati bangsa-bangsa lain yang kalian anggap tidak
berguna.

Dan sebagai alat untukmembuat kalianmarah,
Aku akanmemakai bangsa yang dulu tidakmengenal Aku.”✡

20 Kemudian Nabi Yesaya dengan berani menyampaikan perkataan Allah
ini:
“Bangsa-bangsa yang dulu tidakmencari Aku

akanmenemukan Aku.
Dan Aku akanmenyatakan diri-Ku kepada orang-orang

yang tidakmengenal Aku.”✡
21Tetapi mengenai orang Israel Allah berkata,
“Sudah terlalu lama Aku mengulurkan tangan-Ku dan menunggu mereka

kembali kepada-Ku,
tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau taat kepada-
Ku.”✡

11
Allahmasih berencana untukmemberkati umat pilihan-Nya

1 Apakah itu artinya Allah sudah memutuskan untuk menolak bangsa
Israel— umat pilihan-Nya sendiri?! Tentu tidak! Dan salah satu contohnya
adalah saya sendiri. Saya ini orang Israel, keturunan Abraham, dari suku
Benyamin. 2 Tentu Allah tidak akan menolak mereka— yaitu orang-orang
yang sudah dipilih-Nya dari sejak semula. Dan hendaklah kalianmengingat
apayang tertulis dalamKitab Suci tentangElia. Dia berdoadengan sungguh-
sungguh kepada Allah dengan meminta supaya bangsa Israel dihukum,
dengan berkata 3 “Ya Tuhan, mereka sudah membunuh nabi-nabi-Mu dan
menghancurkan mezbah-mezbah-Mu. Hanya saya saja nabi yang masih
hidup. Dan mereka juga berusaha untuk membunuh saya!”✡ 4 Tetapi apa
jawaban Allah kepada Elia? Kata-Nya, “Aku sudah memilih dan menjaga
tujuhribuorang Israel bagi diri-Ku sendiri—yaitumerekayang tidakpernah
menyembah Baal.”✡

5 Demikian juga pada zaman sekarang ini: Masih ada sejumlah kecil
bangsa Israel yang Allah pilih sebagai umat-Nya hanya karena kebaikan
✡ 10:16-17 Yes. 53:1 ‡ 10:18 Maksud Paulus Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa Paulus
masih berbicara tentang bangsa Yahudi. (Hal itu terlihat dari cara Paulus mengutip dari Yesaya 53:1
di ayat 16.) Ternyata Paulus mengutip frasa dari Mazmur 19 hanya untuk menggambarkan bahwa
berita Injil sudah sangat tersebar, sampai kepada seluruh pelosok yang didiami orang Yahudi. Itu
berarti bahwa Paulus menggunakan frasa tersebut dengan arti yang berbeda dari maksud penulis
pertama— yaitu Raja Daud. ✡ 10:18 Mzm. 19:5 ✡ 10:19 Ul. 32:21 ✡ 10:20 Yes. 65:1 ✡ 10:21
Yes. 65:2 ✡ 11:3 1Raj. 19:10, 14 ✡ 11:4 1Raj. 19:18
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hati-Nya. 6 Allah memilih sejumlah orang ini hanya karena kebaikan hati-
Nya, dan bukan karena hal-hal baik yang pernah mereka buat untuk Allah.
Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan mereka, maka
pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-Nya.

7 Jadi, beginilah yang terjadi: Pada umumnya orang Israel tidak men-
dapatkan apa yang mereka cari dengan usaha mereka sendiri— yaitu
bagaimana caranya menjadi benar dalam pandangan Allah. Dan hanya se-
jumlah kecil yang mendapatkannya— yaitu orang-orang yang sudah dipilih
olehAllah. Tetapi yang laindikeraskanhatinya. 8Seperti yang tertulis dalam
Kitab Suci,
“Allahmembuat mereka tidak sadar—

seperti orang yang sedang tidur.”✡
“Sampai hari ini pun Allah belummengizinkanmereka

untukmelihat denganmatamereka.
Dan Diamenutup telingamereka

supayamereka tidak bisa mendengar.”✡
9Dan Daud berdoa,
“Tuhan, biarlah mereka merasa puas dengan makanan dan kekayaan yang

berlebihan
supayamerekamelupakan Engkau.

Dan biar kemakmuranmereka itu menjadi perangkap
yangmenjerat mereka sendiri.

10Biarlahmatamereka tetap tertutup
supaya mereka tidak sadar akan apa yang sedang terjadi kepada
mereka.

Dan biarlahmereka dihukum supayamereka tetap hidup dalam kesusahan
danmemikul beban berat— sampai bungkuk selamanya.”✡

11Olehkarena itu, tentuadadari antarakalianyangakanbertanya, “Kalau
bangsa Israel sudah tersandung demikian, apakah itu artinya mereka tidak
akan pernah diselamatkan?” Sekali-kali tidak! Tetapi akibat dari kesalahan
mereka itu, jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudimen-
jadi terbuka. Hal itu termasuk dalam rencana Allah, supaya kalau bangsa
Yahudi melihat berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa yang bukan
Yahudi, mereka akanmerasa iri hati. 12Bangsa Yahudi bersalah karena kek-
erasan hati mereka, sehingga kesempatanmenjadi terbuka kepada bangsa-
bangsa yang bukan Yahudi untuk menerima berkat yang luar biasa. Tetapi
coba pikirkan betapa lebih luar biasa lagi berkat kepada seluruh dunia
ketikaAllahmemanggil bangsa Yahudi kembali, danmereka jugamengikuti
jalan keselamatan.

13SekarangsayaberbicarakepadakalianyangbukanbangsaYahudi. Saya
diutus sebagai rasul untuk orang yang bukan Yahudi. Jadi, saya berusaha
supaya pelayanan saya ini berhasil dan dipuji. 14 Karena dengan berbuat
begitu saya mengharapkan bangsa saya sendiri menjadi iri hati kepada
bangsa-bangsa lain. Dengan cara itu, saya mengharapkan beberapa orang
dari antaramereka bisa tertolong untuk diselamatkan. 15Ya, memang Allah
sudah berbalik dari bangsa Yahudi, supaya kesempatan menjadi terbuka
kepada semua bangsa lain di dunia ini untuk berdamai dengan Allah. Jadi,
pada saat nanti ketika Allah menerima bangsa Yahudi kembali, pastilah
kejadian itu akan sangat mengherankan— seperti bangsa itu hidup kembali
dari kematian, dan seluruhdunia akan ikut bersukacita. 16Hal itupasti akan
terjadi! Karena kalau nenekmoyangmereka diterima dan dibenarkan oleh
✡ 11:8 Yes. 29:10 ✡ 11:8 Ul. 29:4 ✡ 11:10 Mzm. 69:23-24
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Allah, maka pada suatu saat, pastilah keturunan mereka juga akan turut
dibenarkan.* Karena bangsa Yahudi itu seperti pohon zaitun yang ditanam
di ladang Allah sebagai milik-Nya yang istimewa. Semua cabang pohon itu
juga tetapmilik-Nya.

17 Nah, keadaan sekarang dapat digambarkan seperti Allah memotong
dan membuang beberapa cabang dari pohon zaitun-Nya. Sebagian orang
Yahudi seperti cabang-cabang itu. Lalu Allah mengambil cabang–cabang
yang berasal dari pohon zaitun liar dan menempelkan mereka ke pohon
zaitun-Nya itu. Cabang–cabang lain itu menggambarkan kalian— orang-
orang yang bukan Yahudi! Sekarang kalian menerima hidup dan kekuatan
dari akar pohon zaitun itu yang ditanam oleh Allah. 18 Jadi kalian— cabang-
cabang baru yang disambungkan itu, tidak boleh menganggap diri kalian
lebih besar daripada cabang-cabang asli yang sudah dipotong dan dibuang
itu! Dan ingatlah: Bukan kalian yang memberikan hidup pada akarnya,
tetapi akarlah yang memberikan hidup kepada kalian. 19 Tetapi di antara
kalian yang bukan Yahudi tentu akan ada yang berkata, “Ya benar. Tetapi
salah satu cabang yang pertama itu dipotong supaya saya bisa tersambung
pada pohon Allah itu.” 20 Benar demikian! Tetapi perlu diingat bahwa
cabang pertama itu dipotong karena tidak percaya. Dan kalian— orang yang
bukan Yahudi, bisa terus bersatu dengan pohon itu hanya karena percaya.
Jadi, janganlah kalian menjadi sombong. Lebih baik kalian takut untuk
dipotong juga! 21 Karena kalau Allah tidak mengizinkan cabang-cabang
yang pertama itu terus tersambung, maka kalian bisa dipotong juga kalau
berhenti percaya.

22 Jadi, sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar
biasa, dan hukuman-Nya juga sungguh mengerikan! Karena Dia akan
menjatuhkanhukumanberat kepadaorang-orangyang tidakmaumengikut
jalan keselamatan yang diberikan-Nya, tetapi Dia sangat baik hati kepada
kalian— asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hati-Nya itu! Kalau
tidak begitu, kalian juga akan dipotong dari pohon-Nya itu! 23 Dan kalau
orangYahudi tidakkeras kepala lagi lalupercayakepadaberita keselamatan
dari Allah, maka mereka akan ditempelkan kembali pada pohon itu. Dan
tentu Allah sanggup melakukan hal itu! 24 Bukanlah hal yang biasa yang
sudah terjadi kepadakalian yangbukandari bangsaYahudi! Karena cabang
dari pohon zaitun liar jarang ditempelkan pada pohon zaitun yang ditanam
di ladang. Bangsa Yahudi sama seperti cabang asli dari pohon zaitun yang
di ladangAllah itu. Jadi, cabang asli akan lebihmudahditempelkan kembali
pada pohon asalnya.

25 Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya mau membukakan
rahasia ini kepada kalian supaya kalian tidak menjadi sombong dan mem-
banggakan diri: Sementara ini, Allah sudah membuat supaya sebagian
orang dari bangsa Israel keras kepala. Tetapi hal itu akan berubah saat
semua bangsa lain yang diundang oleh Allah sudah bergabung dengan kita.
26 Pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka jalan keselamatan kembali
kepada semua orang Israel. Hal itu sesuai dengan perkataan Allah dalam
Kitab Suci yangmengatakan,
“Juruselamat kalian akanmuncul di kota suci— yaitu Yerusalem,†

* 11:16 nenek moyang … turut dibenarkan Secara harfiah, bagian pertama ayat ini adalah, “Kalau
bagianpertama (dari adonan) adalah kudus, seluruhadonankudus.” Supaya jelas, gambaranadonan
roti tidak dipertahankan. Arti gambaran adonan ini adalah sama dengan gambaran pohon zaitun
dalam bagian kedua ayat ini. † 11:26 kota suci … Yerusalem Secara harfiah, “Sion.”
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dan Dia akanmenjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub.
27Dan Aku akanmemenuhi perjanjian-Ku denganmereka

ketika Akumenghapuskan dosa-dosamereka.”✡
28Karena orang Yahudi tidakmaumenerima Kabar Baik dari Allah, maka

mereka menjadi musuh-Nya. Hal itu terjadi supaya kesempatan menjadi
terbuka kepada kalian yang bukan Yahudi untuk diselamatkan. Tetapi
orang Yahudi tetap umat pilihan Allah yang sangat dikasihi-Nya. Dia tetap
mengasihi mereka karena janji-janji-Nya kepada nenek moyang mereka.
29 Karena kalau Allah memilih dan memberkati orang, Dia tidak pernah
mengubah rencana-Nya itu dan mengambil kembali berkat-Nya itu dari
mereka. 30Dahulu, kalian yang bukan Yahudi tidak mau taat kepada Allah.
Tetapi sekarang kalian sudah menerima belas kasihan-Nya sehingga bisa
bertobat. Hal itu terjadi karena untuk sementara waktu orang Yahudi tidak
mau taat. 31Boleh juga dijelaskan seperti ini: Sekarang orang Yahudi tidak
mau taat karena untuk sementara Allah menunjukkan belas kasihan-Nya
kepada kalian. Tetapi hal itu terjadi supaya di kemudian hari mereka juga
mendapat kesempatan lagi untukmenerima belas kasihan-Nya. 32Ternyata
Allah sudah mengatur supaya semua bangsa mengalami masa di mana
mereka diperbudak oleh dosa dan tidak mau taat kepada Allah! Dengan
demikian, Dia membuka kesempatan bagi semua orang untuk menerima
belas kasihan-Nya!

Pujian bagi Allah
33 Oh benar sekali, Allah kita sangat baik kepada kita semua! Kebi-

jaksanaan dan pengetahuan-Nya tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan
tidakmungkin kitamengerti keputusan-keputusan-Nya dan bagaimana Dia
mengatur semua. 34 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Siapa yangmengetahui pikiran Tuhan?

Siapa yang sanggupmenjadi penasihat bagi Allah?”✡
35 “Siapa yang pernahmeminjamkan sesuatu kepada Allah?—

sehingga Dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya.”✡
36 Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala

sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Berikanlah segala kemuli-
aan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

12
Serahkanlah hidupmu kepada Allah

1-2 Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang
berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnyalah
kita membalas kebaikan hati-Nya! Janganlah kita mengikuti lagi cara
hidup yang tidak baik yang sudahmenjadi kebiasaan orang-orang duniawi.
Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini, “Ya TUHAN,
aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagi-Mu!”— walaupun
sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan
persembahan yang suci dan menyenangkan hati TUHAN. Lalu Dia akan
memperbarui pikiran kita, sehingga kita bisamengetahui apa yangmenjadi
kehendak-Nyabagikitadanapayang terbaikdalamsetiapkeadaan. Maksud
saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang
paling tepat bagi kita, serta apa yangmenyenangkan hati TUHAN.
✡ 11:27 Yes. 59:20-21; 27:9 ✡ 11:34 Yes. 40:13 ✡ 11:35 Ayb. 41:11
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3 Jadi Saudara-saudari, oleh karena Allah begitu baik hati kepada saya
sehingga Dia memilih saya sebagai rasul-Nya, saya mau memberikan nasi-
hat ini kepada kalianmasing-masing: Janganlah kamumenganggap dirimu
lebih tinggi dari yang sebenarnya. Tetapi pikirkanlah tentang pengetahuan
dan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu dengan jujur
dan rendah hati— sesuai dengan keyakinanmu tentang pemberian Tuhan
itu.* 4-5Karena setiap kita yang bersatu dengan Kristusmerupakan anggota
tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu bisa digambarkan seperti tubuh
manusia. Tubuh kita memang satu, tetapi mempunyai banyak anggota,
dan setiap anggota mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Begitu jugalah
dengan kita: Biarpun banyak, tetapi setiap kita merupakan anggota dari
satu tubuh— yaitu tubuh Kristus. Jadi, setiap kita saling berkaitan satu
sama lain. 6 Dan setiap kita diberi kemampuan khusus yang berbeda-
beda— menurut kebaikan hati Allah kepada kitamasing-masing. Jadi, kalau
Saudara sudah diberi kemampuan untuk bernubuat, sampaikanlah setiap
nubuatan sesuai dengan apa yang kamu yakini. 7 Kalau Saudara sudah
diberi kemampuan untuk melayani, hendaklah Saudara melayani. Kalau
Saudara diberi kemampuan untukmengajar, hendaklah Saudaramengajar.
8Kalau Saudara diberi kemampuan untuk menghibur orang lain, hiburlah
orang lain. Atau kalau Saudara diberi kemampuan untuk menolong orang
lain, tolonglah orang lain denganmurah hati. Kalau Saudara diberi kemam-
puan untukmenjadi pemimpin, pimpinlah orang lain dengan sepenuh hati.
Dan kalau Saudara diberi kemampuan untuk berbelas kasihan, berbelas
kasihanlah kepada orang lain dengan senang hati.

9 Janganlahkitahanyaberpura-puramengasihi orang lain. Tetapihendak-
lah kitamengasihi dengan tulus, danmelakukan yang baik saja, sertamem-
benci semua jenis kejahatan. 10Sebagai saudara-saudari seimanyang sudah
bersatu dengan Kristus, hendaklah kita satu sama lain saling mengasihi
dengan sepenuh hati. Dan marilah kita berusaha menghormati semua
saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. 11Hendaklah kita rajin bekerja
dan jangan malas! Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah,
hendaklah kitamelayani Tuhandenganpenuh semangat. 12Bersukacitalah,
karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Kalaumenghadapi
kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh. Dan dalam keadaan apa pun, teta-
plahberdoa! 13Ketika saudara-saudari kita seimanperlubantuan, tolonglah
mereka. Dan kalau mereka membutuhkan tumpangan, hendaklah pintu
rumahmu terbuka sebagai tempat menumpang untukmereka.

14Kalau ada orang yangmenyakitimu, mintalah kepada Allah supaya Dia
memberkati orang itu. Ya,mintalahberkat-Nyauntukdia, dan janganminta
kepada Allah untuk mengutuk dia! 15 Bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 16Hendaklah
kita sehati sepikiran. Janganlah ada yangmerasa dirinya lebih penting dari
orang lain, tetapi selalubersediabergauldenganorangbiasa. Dan janganlah
menganggap dirimu pandai.

17Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu mem-
balasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik, supaya apa
yang mau kamu buat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang.
18 Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan
semua orang. 19Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah balas dendam
kepada orang yangberbuat jahat kepadamu. BiarAllah saja— sesuai dengan
* 12:3 sesuai keyakinanmu … Secara harfiah, “menurut ukuran iman.”
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kemarahan-Nya, yang membalas kejahatan orang itu. Karena di dalam
Firman TUHAN tertulis, “Hanya Aku yang berhak memberikan hukuman.
Setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalas-
nya!”✡ 20 Tetapi hendaklah kita melakukan apa yang sesuai dengan ayat
Firman TUHAN ini,
“Kalau orang yangmemusuhimu lapar, berilah dia makan;

Kalau orang yangmemusuhimu haus, berilah dia minum.
Karena dengan cara itu,

kamu akanmembuat dia menjadi malu.”✡
21 Janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Tetapi marilah kita
mengalahkan kejahatan dengan cara terus berbuat baik.

13
Taatilah peraturan pemerintah

1Hendaklah kita semua taat kepadapemerintah, karena tidak adapejabat
yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat
yang memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. 2 Jadi, setiap orang yang
melawanpemerintah sebenarnyamelawanapa yang sudahditetapkanoleh
Allah. Dan orang yang melakukan hal yang seperti itu akan mendatangkan
hukuman atas dirinya sendiri. 3 Karena orang yang berbuat baik tidak
perlu takut kepada pemerintah. Jadi kalau kamu ingin bebas dari rasa takut
kepada pemerintah, lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat
pujian dari mereka yangmemerintah.

4Karena setiap pejabat pemerintah adalah hamba Allah yang bekerja un-
tukmelayani kepentinganmu. Tetapi kalau kamuberbuat jahat, tentu kamu
takut kepadamereka! Dan jangankamu sangkabahwakamubisa terhindar
dari kuasa para pejabat untuk menghukum kamu. Karena mereka juga
adalah hamba-hamba Allah yang bertugas untuk menghukum orang yang
berbuat jahat. 5 Jadi, seharusnyalah kita taat kepada pemerintah— bukan
karena kita takut dihukum kalau kita tidak taat, tetapi kita taat karena kita
tahu bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah.

6 Karena alasan itu jugalah, kita membayar pajak kepada pemerintah.
Karena para pejabat pemerintah bekerja untuk Allah dan menghabiskan
sebagian besarwaktumereka untukmemerintah. 7 Jadi, berikanlah kepada
setiap petugas pemerintah sesuai dengan apa yang pantas diberikan. Kalau
kamu mempunyai utang pajak, bayarlah. Dan berikanlah cukai kepada
pihak yang berhak menerima cukai. Hormat dan taatlah kepada semua
pejabat pemerintah dan kepada setiap orang yang patut dihormati.

Mengasihi sesama adalah hukum yang terutama
8 Jangan berutang apa pun kepada seseorang— kecuali saling berutang

kasih satu sama lain. Karena waktu kita mengasihi sesama kita, berarti
kita juga sedang memenuhi semua maksud dari Hukum Taurat tentang
hubungan antar sesama kita. 9 Karena di dalam Hukum Taurat tertulis,
“Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini
milik orang lain.”✡ HukumTaurat itumemang terdiri dari banyak perintah,
tetapi arti dari semua perintah itu sebenarnya adalah satu— yaitu, “Kasihi-
lah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”✡ 10 Karena
dengan mengasihi, tentu kita tidak menyakiti orang lain. Jadi dengan
mengasihi, sama saja kita menaati semua Hukum Taurat.
✡ 12:19 Ul. 32:35 ✡ 12:20 Ams. 25:21-22 ✡ 13:9 Kel. 20:13-15, 17 ✡ 13:9 Im. 19:18
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11 Saya memberi nasihat seperti itu karena hal itu sangat pantas bagi kita
yang hidup pada zaman ini. Karena sekarang sudah tiba saatnya kita ban-
gun dari tidur. Karenawaktunya untuk kita diselamatkan sudah lebih dekat
sekarang daripada ketika kita baru mulai percaya. 12Malam sudah hampir
berlalu, dan siang akan segera tiba. Karena itu, hendaklah kita berhenti
melakukan segala perbuatan yang berasal dari kegelapan. Danmarilah kita
menyiapkandiri kita denganperlengkapan senjata yang berasal dari terang
untuk melawan semua penguasa gelap. 13 Hendaklah kita hidup dengan
benar seperti orangyangberadadalam terang. Janganlahkitaberpestapora
dan mabuk-mabukan, juga jangan melakukan percabulan atau dosa lain
dengan tubuh kita. Janganlah saling bertengkar, dan jangan saling iri hati
satu sama lain. 14 Tetapi marilah kita menjadi seperti Tuhan kita Kristus
Yesus, supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti
melihat Kristus di dalam diri kita. Dan jangan pernah berpikir lagi untuk
memuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri.

14
Jangan salingmenyalahkan saudara seiman

1Terimalahdenganbaik orang-orang yang kurangpercaya penuh tentang
kebebasankita yangbersatudenganKristus. Janganlahbuang-buangwaktu
untuk debat pendapat dengan mereka. 2 Karena ada saudara-saudari kita
yang sangat percaya penuh kepada Kristus, yang merasa bahwa mereka
diizinkan oleh Allah untuk makan semua jenis makanan. Tetapi ada juga
saudara-saudari lain yang ragu-ragu, yang merasa bahwa mereka diper-
bolehkan oleh Allah hanya untuk makan sayur-sayuran. 3 Orang yang
yakin boleh makan semua jenis makanan janganlah menganggap dirinya
lebih baik dari orang yang hanya makan sayur-sayuran. Begitu juga orang
yang keyakinannya hanya makan sayur-sayuran, janganlah menganggap
bersalah orang yang makan semua jenis makanan. Karena Allah sudah
menerima saudara-saudari seiman itu, tanpa mempersoalkan keyakinan-
nya tentang makanan. 4 Sebagai contoh, kamu tidak berhak menghakimi
hamba orang lain. Hanya majikannyalah yang berhak menentukan hamba
itu benar atau salah. Pikirkanlah ini: Kita adalah milik kepunyaan Tuhan!
Dia pasti sanggupmenopang kita supaya tidak jatuh!

5 Atau, ada saudara-saudari kita yang yakin bahwa hari yang satu lebih
penting dari hari-hari yang lain. Tetapi ada juga saudara-saudari lain
yang yakin bahwa semua hari sama-sama penting. Untuk hal-hal seperti
itu, hendaklah setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri
sesuai dengan keyakinannya. 6 Bagi saudara-saudari yang memperingati
hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan.* Dan
saudara-saudari yang merasa bahwa mereka boleh makan semua jenis
makanan, mereka juga makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur
kepada Allah untuk makanan itu. Dan mereka yang tidak makan beberapa
jenis makanan, mereka jugamelakukan itu untukmemuliakan Tuhan. Dan
mereka juga bersyukur kepada Allah karena hal itu.

7 Di antara kita, tidak ada yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri.
8 Kalau kita hidup, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita
mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun
* 14:6 perbedaan salinan Ada salinan dalam bahasa Yunani yang menambah kata-kata seperti
ini, “Dan saudara-saudari kita yang menganggap semua hari sama saja, juga melakukannya demi
kemuliaan Tuhan.”
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mati, kita melakukan segala sesuatu untukmemuliakan Tuhan, karena kita
adalah milik Tuhan. 9 Karena untuk itulah Kristus mati dan dihidupkan
kembali dari kematian, supaya Dia menjadi Tuhan atas semua orang— baik
yangmasih hidupmaupun yang sudahmati.

10 Jadi, janganlah kita saling menyalahkan sesama saudara seiman! Kita
tidak berhakmelakukan itu. Dan janganlah kitamenganggap diri kita lebih
baikdari saudara-saudari seimanyang lain. Karenakita semuaakanberdiri
di hadapan Allah, dan Dialah yang akan menghakimi kita. 11 Karena di
dalam Kitab Suci tertulis,
“Tuhan berkata,

‘Atas diri-Ku sendiri sebagai Allah yang hidup
Aku bersumpah bahwa semua orang akan sujud menyembah di hadapan-

Ku,
dan semua orang akanmengaku bahwa Aku-lah Allah.’ ”✡

12 Jadi, setiap kita akan mempertanggung-jawabkan semua perbuatan kita
kepada Allah.

Janganmembuat orang lain berdosa
13 Jadi, kita harus berhenti untuk saling menyalahkan. Dan marilah kita

putuskan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat saudara
kita menjadi lemah atau jatuh ke dalam dosa. 14Biarlah saya membagikan
pendapat saya sebagai orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus: Saya yakin
bahwabagi kita tidak adamakananyangharam. Tetapi bagi seseorang yang
meyakini suatu jenis makanan haram— kalau dia makan makanan haram
itu, berarti dia bersalah.

15 Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap suatu makanan
haram, tetapi kamumasihdilihatnyamakanmakanan tersebut,makakamu
sedang merusak keyakinan saudaramu itu dan kamu sungguh-sungguh
tidak melakukan kasih. Jadi, janganlah mematahkan keyakinan saudara
seimanmu itu hanya karena soal makanan. Ingatlah bahwa Kristus juga
sudah mati untuk saudaramu itu. 16 Janganlah membiarkan sesuatu yang
kamu anggap hal baik yang diperbolehkanmenjadi hal yang dianggap jahat
oleh saudara kita yang lain. 17 Karena bagi kita warga kerajaan Allah,
makanan dan minuman bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting
adalahhidupbenardihadapanAllah, berdamai, danbersukacitadalamRoh
Kudus. 18Karena setiap orang yangmelayani Kristus dengan cara seperti itu
pasti menyenangkan hati Allah. Dan mereka itu akan diterima oleh orang
lain dengan baik juga.

19 Jadi, marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan apa yang
mendatangkan damai di antara kita, dan apa yang bisa membangun ro-
hani setiap orang. 20 Jangan sampai soal makanan saja menghancurkan
pekerjaan Allah di dalam hidup saudara atau saudarimu seiman. Karena
semua makanan adalah halal, tetapi kita bersalah kalau memakan sesuatu
di hadapan orang yang menganggap makanan itu haram. Kalau dia ikut
makan makanan itu, dia sudah jatuh ke dalam dosa. 21 Lebih baik tidak
makan daging atau tidak minum anggur atau tidak melakukan apa pun,
kalau hal itu membuat saudara atau saudarimu jatuh ke dalam dosa.

22 Biarlah pendapatmu tentang hal-hal seperti itu kamu pegang sendiri
dan hanya kamu dengan Allah yang tahu. Betapa bahagianya orang yang
melakukan apa yang diyakininya benar di hadapanAllah sehingga dia tidak
merasa tertuduh. 23 Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin
✡ 14:11 Yes. 45:23
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makanan itu halal, maka kamu bersalah, karena kamu tidakmengikuti apa
yang kamu yakini. Karena orang yang menentang apa yang diyakininya
benar di hadapan Allah, berarti dia berbuat dosa.

15
1 Bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebebasan kita yang

bersatu denganKristus, kita harus sabar danmenolong anggota yangmasih
ragu-ragu tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya
menyenangkandiri kita sendiri. 2Melainkanusahakanlahsupaya satu sama
lain hidup saling menyenangkan, sehingga kita saling menolong dan saling
menguatkan. 3 Karena waktu Kristus hidup di dunia ini, Dia tidak hidup
untuk menyenangkan diri-Nya sendiri. Tetapi apa yang tertulis di dalam
Kitab Suci terpenuhi dalam diri-Nya— seperti ketika si penulis mengeluh
kepada Allah,
“Ya TUHAN, ketika orang-orangmenghina Engkau,

aku juga turut dihina danmenderita.”✡
4 Segala sesuatu yang tertulis di dalam Kitab Suci adalah sebagai ajaran
bagi kita. Dan semua ajaran itu diberikan untuk menjadikan kita bisa
tabahdankuat, sehinggakita terus berharapkepadaAllah sebagai Penolong
kita. 5 Dialah sumber kesabaran dan kekuatan bagi kita. Dan saya berdoa
supaya Allah menolong kalian semua untuk hidup rukun— seperti yang
dikehendaki oleh Kristus Yesus, 6 sehingga kalian semua akan bersatu dan
sehati. Dengan demikian kalian akan seia sekata memuji dan memuliakan
Allah— yang adalah Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus.

7Oleh karena Kristus sudahmenerima kalian sebagai umat-Nya, hendak-
lah kalian juga saling menerima satu sama lain sesama saudara-saudari
seiman, supaya Allah dimuliakan. 8 Saya berkata begitu karena Kristus
sudah menjadi hamba bagi bangsa Yahudi untuk menunjukkan bahwa
Allahmenepati semua janji-Nya kepadamereka. Dan Kristusmembuktikan
bahwa semua perjanjian Allah kepada nenek moyang orang Yahudi adalah
benar. 9Kristus juga melakukan hal itu supaya bangsa-bangsa yang bukan
Yahudi juga turut memuliakan Allah karena kebaikan hati-Nya yang Dia
nyatakankepadamereka. Hal itu seperti apa yangdikatakan oleh seseorang
kepada Allah dalam Kitab Suci,
“Karena itu saya akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa yang

bukan Yahudi,
dan saya akanmenyanyikan lagu pujian bagi-Mu.”*

10Dan juga tertulis,
“Hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi,

bersukacitalah bersama dengan umat Allah.”✡
11 Juga tertulis,
“Hai semua bangsa yang bukan Yahudi, pujilah TUHAN!

Biarlah segala bangsamemuji Penguasa kita.”✡
12Dan Nabi Yesaya bernubuat,
“Akan datang Seorang dari keturunan Isai.

Dia akanmaju untukmemerintah semua bangsa,
dan orang yang bukan Yahudi akan berharap kepada-Nya.”✡

✡ 15:3 Mzm. 69:10 * 15:9 bagi-Mu Secara harfiah, “bagi nama-Mu.” Sesuai dengan kebudayaan
orang Yahudi, nama Allah digunakan dengan arti seluruh kepribadian Allah. Kutipan ini dari Mzm.
18:50. ✡ 15:10 Ul. 32:43 ✡ 15:11 Mzm. 117:1 ✡ 15:12 Yes. 11:10



Roma 15:13 557 Roma 15:26

13Karena itu sayamendoakan kalian semua yang percaya kepadaKristus:
Saya berharap Allah— sumber pengharapan kita itu, akan sangat mem-
berkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungan-Nya.
Oleh karena berkat-Nya itu dan dengan kuasa Roh Kudus, kalian tentu akan
semakin yakin atas kebaikan hati-Nya kepada kita.

Paulusmenceritakan pekerjaannya
14 Saudara-saudariku, saya yakin bahwa kalian hidup dengan cara yang

sangat baik, dan saya yakin juga bahwa kalian sudah mempunyai se-
mua pengetahuan yang diperlukan sehingga kalian bisa saling menasihati.
15Walaupun begitu, sayamemberanikan diri menulis surat ini untukmem-
peringatkankaliandengan tegas tentangbeberapahal— sesuaidengan tugas
yang Allah berikan kepada saya karena kebaikan hati-Nya. 16 Dialah yang
memanggil saya menjadi pelayan Kristus Yesus, dan Dia yang memberikan
tugas kepada saya untuk mengabarkan Kabar Baik-Nya kepada orang yang
bukan Yahudi. Jadi saya melayani sama seperti seorang imam, karena saya
juga bekerja sebagai perantara supaya orang yang bukan Yahudi juga bisa
memberikanhidupmerekakepadaAllah seperti kurbanpersembahanyang
hidup. Dan Allah akan menerima mereka karena mereka sudah disucikan
oleh Roh-Nya.

17 Karena itu saya senang sekali atas semua yang Kristus Yesus kerjakan
melalui saya demi kemuliaan Allah. 18 Tentang pelayanan saya, saya tidak
maumembanggakan diri. Tetapi saya hanya akanmembicarakan apa yang
sudah Kristus lakukan melalui saya, sehingga saya bisa memimpin orang
yang bukan Yahudi taat kepada Allah melalui apa yang saya katakan dan
lakukan. 19 Dan mereka menjadi taat kepada Allah karena Roh Kudus
menunjukkan kuasa-Nya melalui saya sehingga terjadi banyak keajaiban.
Dan saya sudah menceritakan Kabar Baik tentang Kristus dengan lengkap
mulai dari kota Yerusalem sampai jauh ke daerah Ilirikum. 20 Keinginan
saya adalah untuk selalumenceritakan Kabar Baik kemana saja ke tempat-
tempat di mana orang-orang belum pernah mendengar tentang Kristus,
karena saya tidak mau membangun pekerjaan pelayanan saya di atas fon-
dasi yang sudah dibangun oleh orang lain. 21 Hal itu juga seperti tertulis
dalam Kitab Suci,
“Orang-orang yang belum pernahmenerima berita tentang Dia,

mereka akanmelihat Dia.
Dan orang-orang yang belum pernahmendengar berita tentang Dia,

mereka akanmenjadi mengerti.”✡
Rencana Paulus untukmengunjungi Roma

22 Karena sebelumnya saya selalu sibuk di daerah lain, hal itulah yang
seringmenghalangi sayauntukmengunjungi kalian. 23Tetapi sekarang saya
sudah menyelesaikan pekerjaan saya di daerah-daerah lain. Dan sudah
bertahun-tahun lamanya saya ingin mengunjungi kalian, jadi saya merasa
senang sekali kalau hal itu segera terjadi. 24 Saya berencana mengunjungi
kalian sebelum saya pergi ke Spanyol. Ya, saya berharap bisa mengunjungi
kalian dalam perjalanan saya ke Spanyol. Sesudah beberapa lama nanti
ketika rasa rindu saya sudah puas dalam persekutuan bersama dengan
kalian, saya harap kalian bisa menolong sayameneruskan perjalanan saya.

25 Sekarang saya sedang pergi ke Yerusalem dalam rangka untuk mem-
berikan bantuan kepada umat Allah. 26 Umat-Nya yang sangat miskin
cukup banyak di Yerusalem. Dan beberapa jemaat di Makedonia dan Akaya
✡ 15:21 Yes. 52:15
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sudahmemutuskanuntukmenyumbangkandanauntukmenolongmereka.
27 Saudara-saudari kita di Makedonia dan Akaya dengan sangat senang
hati melakukan hal itu. Memang sudah sepantasnya mereka menolong
saudara-saudari seiman di Yerusalem, karena mereka orang yang bukan
Yahudi sudah turut menerima berkat rohani yang luar biasa dari orang
Yahudi. Jadi, mereka merasa berhutang kepada orang Yahudi sehingga
mereka mengirimkan berkat materi. 28 Jadi, saya pergi ke Yerusalem un-
tuk menjamin bahwa bantuan ini diberikan kepada anggota-anggota yang
miskindiYerusalem. Sesudahmenyelesaikan tugas itu, sayaakanberangkat
ke Spanyol. Tetapi dalam perjalanan itu, saya akan mengunjungi kalian
dulu. 29Dan waktu saya sudah sampai di kota Roma dan kita sudah saling
bertemu, saya yakin Kristus akan sangat memberkati kita!

30 Saudara-saudari, saya minta tolong supaya kalian sungguh-sungguh
berdoa kepada Allah tentang pekerjaan saya. Lakukanlah itu oleh karena
kita sama-sama bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan karena kasih
yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. 31 Doakan juga supaya saya
selamat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus di Yudea, dan
supaya bantuan yang saya bawa ke Yerusalem itu akan berkenan bagi
umat Allah di sana. 32 Dengan demikian, kalau Allah mengizinkan, saya
akan datang kepada kalian dengan senang hati! Dan waktu kita sudah
bertemu, kita akan mempunyai banyak kesempatan untuk saling men-
guatkan. 33Saya berharap supaya Allah— yaitu Dia yang selalumenjaga kita
supaya hidup dengan perasaan tenang, tetapmenyertai kalian! Amin.

16
Kata-kata terakhir dari Paulus

1 Saya mohon kalian mau mengenal dan mempercayai saudari seiman
kita—Febe. Dia sudahditugaskan sebagaipelayankhususdidalam jemaatdi
Kengkrea. 2Terimalah dia karena dia juga sudah bersatu di dalam Tuhan—
seperti yang sepantasnya bagi umat Allah. Tolong bantu dia dalam hal apa
saja yang dia perlukan, karena dia sendiri sudah menolong banyak orang—
termasuk saya.
3 Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila. Mereka melayani

bersama saya karena mereka juga sudah bersatu dengan Kristus
Yesus. 4Mereka sudahmempertaruhkannyawamereka demimenye-
lamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka,
dan bukan hanya saya saja tetapi semua jemaat yang bukan orang
Yahudi, juga berterima kasih kepadamereka karena hal itu.

5 Sampaikan juga salam saya kepada jemaat yang berkumpul di rumah
mereka.

Sampaikan salam saya kepada sahabat saya Epenetus yang terkasih. Dialah
orang pertama di Asia yang menjadi pengikut Kristus. 6 Sampaikan
salam saya kepada Maria. Dia sudah banyak bekerja untuk jemaat di
Roma.

7 Sampaikan salam saya kepada Andronikus dan Yunias. Mereka adalah
orang Yahudi seperti saya dan juga pernah dipenjarakan bersama
saya. Mereka sudah menjadi pengikut Kristus sebelum saya, dan
mereka berdua terkenal sebagai utusan Kristus untuk melakukan
pekerjaan-Nya.*

8Sampaikan salam saya kepadaAmpliatus yang saya kasihi di dalamTuhan.

* 16:7 utusan … Secara harfiah, “rasul.” Lihat catatan di Luk. 6:13.
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9 Sampaikan salam saya kepada Urbanus, teman sepelayanan kita di dalam
Kristus.

Juga sampaikan salam saya kepada sahabat saya yang terkasih, Stakis.
10 Sampaikan salam saya kepada Apeles. Dia sudah dicobai dan terbukti

bahwa kasihnyamurni kepada Kristus.
Sampaikan salam saya kepada setiap orang dalam keluarga Aristobulus.
11 Sampaikan salam saya kepada teman saya Herodion— yang sebangsa

dengan saya.
Sampaikan salam saya kepada keluarga Narkisus— saudara-saudari seiman

kita di dalam Kristus.
12Sampaikan salam saya kepada Trifena dan Trifosa. Kedua perempuan itu

selalu sungguh-sungguh bekerja untukmelayani Tuhan.
Sampaikan salam kepada sahabat saya yang terkasih— Persis. Dia juga

banyak bekerja demi kemuliaan Tuhan.
13 Sampaikan salam saya kepada Rufus. Dia adalah orang yang istimewa di

mata Tuhan.
Dan sampaikan juga salam saya kepada ibunya— yang juga sudah menjadi

seperti ibu saya sendiri.
14 Sampaikan salam saya kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas,

Hermas, dan saudara-saudara seiman lain yang adabersamamereka.
15 Sampaikan salam saya kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan

saudarinya, serta Olimpas, dan juga untuk semua umat Allah yang
ada bersamamereka.

16 Saudara-saudari, sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah
kalian saling memberi salam satu sama lain dengan penuh kasih.†

Semua jemaat Kristus menyampaikan salam kepada kalian.
17 Saudara-saudari, saya menasihati kalian supaya kalian hati-hati ter-

hadap orang yang suka membuat perpecahan. Hati-hatilah dengan orang
yang suka merusak keyakinan orang lain. Mereka melawan ajaran benar
yang sudah kalian terima. Jauhilah mereka, 18 karena orang seperti itu
tidak melayani Kristus— Tuhan kita. Yang mereka inginkan hanya untuk
menyenangkan dirimereka sendiri. Merekamemakai kata-kata yang indah
untukmembohongi orang-orang yang tulus hati.

19Tetapi semuasaudara seimansudahmendengar tentangkalian— jemaat
Roma, bahwa kalian sangat taat kepada Tuhan Yesus. Jadi, saya sangat
bersukacita karena kalian! Tetapi sayaminta kalian supaya terus bijaksana
terhadap semua hal yang baik, dan tetapmerasa bahwa tidak perlu menge-
tahui apa pun tentang yang jahat. 20Allah— yaitu Dia yang selalu menjaga
kita supaya hidup dengan tenang, akan segera menghancurkan iblis dan
menaklukkan dia di bawah kuasa kita. Doa saya, Penguasa kita Yesus akan
selalu baik hati kepada kalian.

21 Timotius— sahabat saya sepelayanan, menyampaikan salam kepada
kalian. Juga salam dari teman sebangsa dengan saya— Lukius, Yason, dan
Sosipater.

22 Saya, Tertius, juga menyampaikan salam kepada kalian dalam Tuhan.
Saya yang membantu Paulus untuk menuliskan surat ini— sesuai dengan
apa yang dia ucapkan.

23-24 Salam dari Gayus kepada kalian. Dia yang sudah mengizinkan saya,
Paulus, dan semua jemaat di sini untuk menggunakan rumahnya. Erastus
† 16:16 disucikan … salam … dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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dan saudara kita seiman— Kwartus, menyampaikan salam kepada kalian.
Erastus adalah bendahara kota ini.‡

25 Kemuliaan bagi Allah! Dialah yang bisa menguatkan kalian supaya
kalian terus percaya kepada Kristus sesuai dengan Kabar Baik yang saya
ajarkan— yaitu apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Itulah rencana
Allah tentang Kristus Yesus yang dirahasiakan dari sejak semula kepada
manusia. 26 Tetapi sekarang, Allah sudah menyatakan rencana-Nya itu.
Pertama-tama dinyatakan dalam tulisan para nabi— yang ditulis sesuai
perintahAllah. Sekarangkitamengabarkanberita itu kepada semuabangsa
supaya mereka percaya penuh kepada Kristus dan taat kepada Allah yang
hidup selama-lamanya. 27 Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat.
Untuk selamanya berikanlah kemuliaan kepada Allah kita melalui Kristus
Yesus! Amin.

‡ 16:23-24 perbedaansalinanAdabeberapasalinandalambahasaYunaniyangmenambahkata-kata
ini: “Semoga Tuhan kita Yesus Kristus tetap baik hati kepada kalian semua. Amin.” Ada salinan lain
yangmeletakkan kata-kata itu di bawah ayat 27.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat
Korintus

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

Kristus Yesus, dan dari Sostenes— saudara kita seiman.
3Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
4Saya selalu bersyukur kepada Allah karena saya sudahmenyaksikan be-

tapa besar kebaikan hati-Nya yang sudah diberikan kepada kalian melalui
Kristus Yesus. 5 Buktinya, kalian sudah diperkaya dalam segala hal, baik
dalam segala perkataanmaupunpengetahuan. Hal ini terjadi karena kalian
bersatu dengan Yesus. 6 Dan hal itu membuktikan bahwa kesaksian yang
saya berikan tentang Kristus kepada kalian adalah benar. 7Dan akibatnya
kalian mempunyai semua kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Al-
lah sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus. 8Yesus
juga akan selalu menguatkan kalian supaya bisa bertahan sampai pada
akhirnya, sehingga kalian tidak bercela pada hari kedatangan Tuhan kita
Kristus Yesus. 9Allah selalu bisa dipercaya. Dialah yang sudah memanggil
kalian untuk mendapat bagian dalam hidup bersama dengan Anak-Nya
Kristus Yesus— Tuhan kita.

Masalah dalam jemaat Korintus
10Saudara-saudari, saya sungguh-sungguhmemohon dalamnama Tuhan

kita Kristus Yesus supaya kalian seia sekata, dan supaya tidak ada perpeca-
han di antara kalian. Biarlah kalian sungguh-sungguh bersatu, sehati dan
sepikir.

11 Saudara-saudari, saya mendorong begitu karena beberapa orang
dari keluarga Kloe sudah memberitahukan kepada saya bahwa ada
pertengkaran yang terjadi di antara kalian. 12Maksud saya: Di antara kalian
ada yang berkata, “Saya pengikut Paulus,” sedangkan yang lain berkata,
“Saya pengikut Apolos.” Yang lain berkata, “Saya pengikut Petrus,”* dan
yang lain lagi berkata, “Saya pengikut Kristus.” 13 Coba pikir: Kristus tidak
bisa dibagi-bagi! Dan bukan Paulus yang sudah disalibkan untuk kalian!
Kalian juga tidak dibaptis dalamnama Paulus! 14Karena itu saya bersyukur
kepada Allah bahwa saya tidak membaptis kalian, kecuali Krispus dan
Gayus. 15Sayabersyukurkarena sekarang tidakadaorangyangbisaberkata
bahwakaliandibaptisdalamnamasaya. 16 (Sayamemangsudahmembaptis
keluarga Stefanus, tetapi saya tidakmengingat kalau sayamembaptis orang
lain.) 17 Karena Kristus tidak memberikan tugas kepada saya untuk mem-
baptis orang, melainkan untuk memberitakan Kabar Baik. Dan Dia tidak
mau saya memberitakan dengan memakai kepandaian berbicara secara
* 1:12 Petrus Secara harfiah, “Kefas,” yaitu namanya dalam bahasa Ibrani. Kedua nama Petrus
berarti “batu besar.”
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manusia duniawi, supaya kuasa rohani yang berada dalam berita tentang
salib† Kristus tidak sia-sia.

Kuasa danHikmat Allah dalamKristus Yesus
18Karena ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi orang-

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

Aku akanmengacaukan pengertian orang-orang pandai.”✡
20 Jadi sekarang— baik semua orang bijak, orang yang berpendidikan

tinggi, maupun ahli-ahli berdebat di masa sekarang ini seharusnya merasa
malu. Allah sudah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan. 21 Karena
inilah yang diinginkan oleh Allah dengan hikmat-Nya: Dunia tidak akan
mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Jadi, Allah berkenan menggu-
nakan pemberitaan Kabar Baik yangmerupakan hal bodoh untukmenyela-
matkan orang-orang percaya.

22 Karena orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti, sedangkan
orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak
sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai hikmat. 23 Tetapi kami
mengabarkan berita tentang Kristus yang sudah disalibkan. Berita itu
merupakan masalah besar bagi orang Yahudi. Dan orang yang bukan
Yahudi menganggap berita itu sebagai kebodohan. 24 Tetapi Kristus adalah
kuasa danhikmat Allah bagi semua orang yang sudah dipanggil Allah— baik
bagi orang Yahudimaupunbagi orang bukanYahudi. 25Karena ajaranAllah
yang dianggap bodoh itu lebih berhikmat dari hikmat manusia. Dan sifat-
sifat Allah yang dianggap lemah adalah lebih kuat dari kekuatanmanusia.

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

† 1:17 salib Paulus memakai perkataan ‘salib’ sebagai gambar dari berita keselamatan, khususnya
kematian Kristusmenebusmanusia dari hukuman Allah atas dosamerekamasing-masing. ✡ 1:19
Yes. 29:14 ✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17
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2
Berita tentang Yesus yang disalibkan

1 Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya pertama kali menyam-
paikan berita keselamatan di antara kalian— yaitu ajaran Allah yang dulu
dirahasiakan kepada manusia, saya tidak menggunakan kata-kata yang
indah-indah ataupun hikmat duniawi untuk mengajar. 2 Karena pada
waktu itu saya sudahmengambil keputusanbahwa selamabersamadengan
kalian, saya akan melupakan semua ajaran lain kecuali Kristus Yesus dan
kematian-Nya di kayu salib. 3 Dan ketika saya datang, saya sedang lemah
dan gemetar ketakutan. 4 Biarpun ajaran dan kata-kata saya bukanlah
kata-kata hikmat yang bisa meyakinkan orang, tetapi ajaran saya sudah
diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. 5 Dan hal itu baik, karena dengan
demikian kepercayaankalian atas dasar kuasaAllah saja—bukan atas dasar
hikmat manusia.

Hikmat Allah
6 Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-orang yang dewasa secara

rohani, kami mengajarkan hikmat. Tetapi hikmat kami tidak berasal dari
dunia ini, dan tidakberasal dari penguasa-penguasaduniayangakan segera
dibinasakan. 7 Yang kami ajarkan adalah hikmat Allah yang dulu tersem-
bunyi bagi manusia sejak penciptaan dunia. Tetapi sekarang hikmat itu su-
dahAllahnyatakankepadakita, supayakita ikutmenikmati kemuliaan-Nya.
8Sebelumnya, para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernahmengerti
hikmat itu. Kalau mereka mengerti, maka mereka tidak akan menyalibkan
Yesus— Tuhan kita yang mulia. 9 Tetapi hal itulah yang dimaksudkan ayat
Kitab Suci ini:
“Tidak adamanusia yang pernahmelihat,

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

10Tetapi sekarangAllah sudahmenunjukkanhal-hal itu kepada kitamelalui
Roh-Nya! Karena Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu— bahkan raha-
sia Allah yang tersembunyi sekalipun. 11Contohnya, tidak seorang pun tahu
pikiran orang lain, kecuali rohnya yang tinggal di dalam dia. Demikian juga
halnya dengan Allah: Tidak ada yang tahu pikiran Allah, kecuali Roh Allah
sendiri. 12Dansekarangkita tidakmenerimarohyangberasaldaridunia ini,
tetapi kita sudah menerima Roh Allah sendiri! Maka dengan bantuan Roh-
Nya kita diberikan kemampuan untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan
kepada kita karena kebaikan hati-Nya.

13 Jadi waktu kami mengajarkan hal-hal rohani tersebut, kami tidak
menyampaikannya dengan menggunakan kata-kata yang diajarkan oleh
hikmat manusia. Melainkan kami menggunakan kata-kata yang diberikan
oleh Roh Kudus kepada kami. Dengan demikian kata-kata hikmat dari Roh
Kudus dipakai untuk menjelaskan hal-hal rohani. 14 Tetapi seorang yang
tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal
dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu akan berpikir bahwa ajaran itu
merupakan suatu kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, karena ajaran
dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. 15 Oleh
karena itu, kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran
rohani yang dalam. Sedangkan orang-orang yang belummenerima hikmat
dari Roh Allah tidakmampumenilai hal apa pun tentang kita. Hal ini sesuai
dengan Firman Allah yang berkata,
✡ 2:9 Yes. 64:4
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16 “Manusia tidakmungkinmengetahui pikiran TUHAN!
Siapa pun tidakmampumemberikan nasihat kepada-Nya.”✡

Olehkarena itu hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah: Melalui Roh-Nya
kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Kristus!

3
Hikmat Allah tidakmemimpin kepada perpecahan dalam jemaat

1 Dan Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian
seperti berbicara kepada orang yang sudah bersatu dengan Roh Allah.
Saya terpaksa berbicara kepada kalian sebagai orang yang masih dikuasai
oleh keinginan-keinginan diri sendiri— yaitu seperti bayi rohani dalam
hal mengikut Kristus. 2 Ajaran yang saya sampaikan seperti susu— bukan
seperti makanan keras. Saya melakukan hal itu karena kalian belum bisa
menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum
siap untuk makan makanan rohani yang seperti itu. 3Karena kalian masih
dikuasai oleh keinginan-keinginan badani. Dengan keadaan kalian yang
masih saling iri hati dan bertengkar, hal itu membuktikan bahwa kalian
belum lepas dari keinginan-keinginan itu. Berarti kalianmasih hidup sama
seperti orang duniawi. 4Hal ini terbukti karena di antara kalian ada yang
berkata, “Saya pengikut Paulus,” dan yang lain berkata, “Saya pengikut
Apolos.” Ketika kalian berkata seperti itu, kalian masih seperti orang
duniawi.

5 Apakah Apolos orang penting? Tidak. Apakah saya— Paulus, orang
penting? Tidak. Kami hanyalah pelayan Tuhan Yesus yang menjalankan
tugas dari-Nya dan yang menolong kalian untuk percaya penuh kepada-
Nya. 6 Jadi saya yang menanam bibit, Apolos yang menyiramnya. Tetapi
yang bisa membuat bibit itu tumbuh hanya Allah saja! 7Karena itu pelayan
yang menanam atau pun yang menyiram tidak penting. Hanya Allah yang
penting karena Dialah yang membuat supaya bibit itu bisa tumbuh. 8 Jadi
sebenarnya pelayan yangmenanamdan pelayan yangmenyirammempun-
yai tujuan dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akan mendapat
upah sesuai dengan pekerjaan pelayanannya. 9 Karena kami sama-sama
pelayan Allah, dan kalian seperti ladangmilik kepunyaan Allah.
Dan kalian juga merupakan Rumah Allah yang baru. 10 Sesuai dengan

kebaikan hati Allah yang diberikan kepada saya, saya ditugaskan untuk
meletakkan fondasi Rumah Allah itu— yaitu saya yang mengajarkan kalian
tentang Kristus Yesus. Jadi saya ditugaskan seperti seorang ahli bangunan.
Tetapi sekarang orang-orang lain sedang membangun di atas fondasi yang
sudah saya kerjakan itu. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang berhati-hati
tentang bagaimana caranya dia membangun di atas fondasi itu. 11 Jangan
sampai ada orang yang membangun di atas dasar yang lain! Fondasi
yang satu-satunya hanya Kristus Yesus! 12-13 Pada Hari Pengadilan,* Allah
akan menguji mutu pekerjaan setiap orang yang membangun di atas dasar
itu. Saat itu akan terlihat kalau bahan yang dipakai untuk membangun
tahan uji atau tidak. Akan kelihatan kalau orang membangun ruangan
dengan bahan yang tahan uji, seperti emas, perak, atau batu permata. Dan
juga akan tampak kalau orang membangun ruangan dengan bahan yang
bersifat sementara saja, seperti kayu, rumput, atau jerami. Karena pada
Hari Pengadilan pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. 14 Kalau
ruangan yang dibangun itu masih tetap berdiri sesudah diuji, orang yang
✡ 2:16 Yes. 40:13 * 3:12-13 Hari Pengadilan Secara harfiah, “hari itu.”
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membangun itu akan menerima upah. 15 Kalau ruangannya itu terbakar,
dia akan mengalami kerugian. Biarpun begitu, dia akan diselamatkan,
tetapi dia akan seperti orangyangmelarikandiriwaktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harusmengerti bahwa kita semuamerupakan Rumah Allah
danRohAllah hidupdi dalamkita. 17Kalau ada orang yangmenghancurkan
Rumah Allah, maka Allah juga akan menghancurkan dia. Karena Rumah
Allah adalah suci, dan secara rohani kita umat Allah adalah Rumah-Nya.

18 Janganlahkalianmasing-masingmenipudirimusendiri. Siapadiantara
kamu yang merasa bahwa dia bijak menurut ukuran dunia ini, biarlah dia
menjadi bodoh menurut ukuran dunia ini supaya dia benar-benar bijak
menurutukuranTUHAN. 19Karenahikmatdunia inimerupakankebodohan
bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, “Allah menggunakan
kecerdikan orang berhikmat seperti jerat untuk menangkapnya.”✡ 20 Dan
juga tertulis, “TUHAN tahu bahwa pikiran orang-orang yang berhikmat
adalah sia-sia.”✡ 21Oleh karena itu, jangan lagi membanggakan diri sebagai
pengikut saya, Apolos, atau guru lain. Karena bagi kita yang bersatu dengan
Kristus, semuanya menjadi milik kita: 22 Paulus, Apolos, Petrus,† dunia ini,
kehidupan ataupun kematian, baik hal-hal yang sekarang maupun hal-hal
yang akan datang— semuanyamilik kita. 23Hal itu benar karena kita adalah
milik Kristus, dan Kristus adalahmilik Allah.

4
Hubungan para rasul Kristus dengan jemaat

1Dengan demikian kalian seharusnyamenganggap kami sebagai pelayan
Kristus, karena Allah sudah mempercayakan kepada kami tugas untuk
menyatakan rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepada manusia. 2 Dan
seorang pelayan perlu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bisa
dipercayai. 3 Tetapi bagi saya, tidak menjadi soal kalau saya dinilai oleh
kalian, atau badan pengadilan manusia. Bahkan saya tidak menilai diri
saya sendiri. 4 Dalam hati, saya tidak merasa bersalah. Tetapi itu tidak
membuktikan bahwa saya benar. Biarlah TUHAN yang menilai pelayanan
saya. 5 Jadi saya menasihatkan supaya jangan menilai para pelayan Tuhan
Yesus sebelumDia sendiri datang. Dialah yang akanmenyatakan segala hal
yang dirahasiakan dalamkegelapan, termasuk alasan dan pikiranmanusia.
Kemudian Allah akanmemberikan pujian kepada semua pelayan-Nya yang
layakmenerimanya.

6 Dalam ajaran tadi, Saudara-saudari, saya sudah memakai Apolos dan
diri saya sendiri sebagai contoh untuk kalian. Saya melakukan itu supaya
kalian bisa belajar prinsip ini, “Taatlah hanya kepada yang tertulis dalam
Kitab Suci.” Jadi, saya berharap jangan ada lagi di antara kalian yang
menganggapbahwapelayanTuhanyang satu lebihbaikdari padayang lain.
7Kalau masih mau bertengkar, alasan apa yang kamu pakai untuk merasa
dirimu lebih baik dari saudara-saudari seiman yang lain? Pikirkanlah ini:
Semua kemampuan yang kamu miliki hanyalah pemberian TUHAN saja.
Jadi, kalau pemberian itu hanya karena kebaikan hati Allah, janganlah
kamu menyombongkan diri— seolah-olah kamu mendapatkan itu karena
kekuatanmu sendiri!

8Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus sudahmenganggap diri kalian
mempunyai semua yang kalian butuhkan! Kalian sudah kaya. Kalian
✡ 3:19 Ayb. 5:13 ✡ 3:20 Mzm. 94:11 † 3:22 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis namanya
dalam bahasa Ibrani— yaitu “Kefas.”
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sudah menjadi seperti raja. Anggapan itu muncul sesudah kami tidak lagi
bertugas di antara kalian. Wah, bagus benar kalau kalian menjadi raja!
Denganbegitu, kami sebagai rasul yangmenginjili kalian jugabisa dianggap
menjadi orang besar! 9Tetapi sebenarnyamenurut saya, Allah sudahmem-
berikan tempat yang paling terakhir kepada kami rasul-rasul Kristus. Kami
diperlakukan seperti tawanan perang yang dijatuhi hukuman mati. Lalu
kami menjadi tontonan umum— baik di hadapan semua manusia di dunia
ini maupun di hadapan para malaikat. 10Gara-gara kami melayani Kristus,
kami dianggap orang bodoh, tetapi kalianmasih dianggap orang berhikmat.
KamipelayanKristus selaludianggap lemah, tetapikalianmerasadiri kalian
kuat. Dimana-manakami dihina, tetapi kaliandihormati. 11Bahkan sampai
saat ini, kami sering tidak mendapat makanan dan minuman yang cukup,
dan juga tidak mempunyai pakaian yang cukup. Kami sering dipukuli dan
tidak mempunyai tempat tinggal. 12 Kami terpaksa bekerja keras dengan
tangankami sendiri. Dankami sering dihina, tetapi kamimembalasmereka
dengan memberkati saja. Dan ketika kami dianiaya, kami menerima itu
dengan sabar. 13 Waktu kami difitnah, kami membalas dengan lemah-
lembut saja. Sampai saat ini kami masih diperlakukan seperti sampah
dunia— sama seperti kotoran yang dibuang.

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

18 Ternyata ada orang-orang di antara kalian yang sudah menjadi som-
bong dan menganggap diri sebagai pemimpin. Tentu hal itu terjadi karena
mereka pikir bahwa saya tidak akan mengunjungi kalian lagi. 19 Tetapi
kalau TUHAN menghendaki, saya akan segera datang kepada kalian. Dan
saat itu kita akan lihat siapa yangmemimpin dengan kuasa dari Tuhan, dan
siapa saja yang menyombongkan diri. 20 Karena pekerjaan kerajaan Allah
bukanlah soal perkataan manusia saja, tetapi soal kuasa yang diberikan
oleh Allah! 21 Jadi sekarang tinggal kalian pilih saja: Apakah kalian mau
supaya saya datang dengan cambuk untuk mengatur kalian? Atau kalau
kalian sudah taat, saya bisa datang dengan sikap yang penuh kasih dan
kelembutan.

5
Masalah tingkah laku dalam jemaat

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

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

9Sayapernahmenulis surat kepada kaliandenganperintah supaya kalian
tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. 10 Sekarang saya
perlumenjelaskanbahwayang sayamaksudkanbukanlah supayakita tidak
bergaul dengan semua orang duniawi yang melakukan percabulan, atau
orang yang berbuat dosa lain— seperti orang yang serakah, orang yang
menipu orang lain untuk mendapatkan uang, atau penyembah berhala.
Supaya terhindar dari orang-orang seperti itu, kita perlu keluar dari dunia
ini! 11Tetapimaksud saya hindarilah orang yangmenyebut dirinya saudara
seiman, sedangkan diamasihmelakukan percabulan ataupun berbuat dosa
lain— yaitu serakah,menyembah berhala, atau orang yangmenghina orang
lain, pemabuk, atau orang yang suka menipu untuk mendapatkan uang.
Jangan pernah berhubungan dengan orang-orang seperti itu yang pura-
pura berbuat baik— bahkanmakan bersama juga jangan!

12-13 Bukan urusan kita untuk menghakimi orang-orang yang bukan
saudara seiman. Itu urusan Allah. Tetapi kalian harus mengatur dan
siap menghakimi orang-orang yang sudahmenjadi anggota jemaat. Seperti
tertulis dalam Firman TUHAN, “Usirlah orang jahat dari antara kalian!”✡

6
Mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman

1 Saya sangat tidak setuju kalau terjadi perkara di antara kalian, dan
ada yang berani membawa perkara itu kepada hakim yang tidak percaya
kepada Allah! Kenapa kamu tidak meminta salah satu saudara seiman
untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di antara kalian? Hal
itu akan lebih baik karena saudara seiman itu sudah disucikan oleh Kristus,
sedangkan hakim-hakim dari luar jemaat belum. 2 Apakah kamu tidak

* 5:7 domba Paskah Kristus Domba Paskah Kristus adalah kurban untuk umat-Nya, seperti domba
yang disembelih untuk Paskah Yahudi. ✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24
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tahu bahwa umat Allah-lah yang akan menghakimi dunia ini? Jadi, kalau
kamu yang akan menghakimi dunia ini, tentu kamu juga bisa menyele-
saikan perkara-perkara yang kecil. 3Bahkan kita akan mengadili malaikat-
malaikat! Kalau begitu tentulah kita bisa menyelesaikan perkara-perkara
biasa dalam hidup ini. 4 Jadi, kalau kamu mempunyai perkara seperti itu
yang harus diadili, kenapa kamu membawa hal itu kepada hakim yang
tidak termasuk saudara seiman? Itu kebodohan! 5 Seharusnya kamu
merasa malu! Apakah tidak ada satu orang pun di antara kamu yang
cukup berhikmat untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara
saudara-saudari seiman?! 6 Tetapi sekarang, ada saudara seiman yang
membawa saudara seiman yang lain ke pengadilan—bahkanpengadilan itu
dilaksanakan di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus!

7 Dengan adanya perkara di antara kalian sudah jelas bahwa kalian
sudah bersalah. Dari pada mempertahankan perkara lebih baik kamu
membiarkan saudara seiman melakukan kesalahan terhadap kamu atau
merugikan kamu. 8Tetapimalah kamu sendiri terlibat dalamhal yang tidak
adil danmerugikan orang— bahkan saudara-saudari seiman!

9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang jahat tidak akan menjadi
warga kerajaan Allah! Janganlah tertipu! Yang tidak akan masuk ke dalam
kerajaan Allah adalah
orang-orang yangmelakukan percabulan, penyembah berhala,
orang yang berbuat zina, yang melakukan segala macam perbuatan ho-

moseks,
orang rakus, pencuri,
pemabuk, pemfitnah, dan penipu.
11 Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu! Tetapi
sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan
Allah karena bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan dengan Roh dari
Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
12Nah, tentu akanadayangberkata, “Kita pengikutKristus diperbolehkan

berbuat apa saja dan makan apa saja!” Tetapi saya menjawab bahwa tidak
semua hal berguna. Dan saya tidak mau membiarkan hal apa pun dalam
hidup sayamenjadi alat iblis untukmenguasai saya. 13Contohnya, ada yang
berkata, “Makanan diberikan oleh Allah untuk mengisi perut, dan perut
diciptakan untuk menikmati makanan.” Saya menjawab bahwa kedua hal
itu tidak akan ada di surga nanti, melainkan akan dihancurkan oleh Allah.
Karena itu pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untuk
melakukan percabulan, tetapi diciptakan untuk memuliakan TUHAN. Dan
TUHAN juga peduli atas apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. 14Dan
Allah yang menunjukkan kuasa-Nya waktu menghidupkan tubuh Tuhan
Yesus dari kematian, Dia juga akan menghidupkan kita dari kematian.
Karena itu hati-hatilahmenggunakan tubuh kita!

15 Janganlah kalian lupa bahwa tubuh kita masing-masing merupakan
bagian dari tubuh Kristus. Karena itu, apakah pantas seorang pengikut
Kristus mengambil anggota tubuh Kristus— yaitu tubuhnya sendiri, dan
mempersatukannya dengan tubuh pelacur? Tentu tidak! 16Karena Firman
TUHANberkata, “Dalampernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan
seorang calon istrinya— sehingga mereka berdua menjadi satu.”✡ Jadi
kamu harus tahu bahwa siapa yang bersetubuh dengan pelacur, berarti
✡ 6:11 Kej. 2:24 ✡ 6:16 Kej. 2:24
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dia menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. 17 Sebaliknya, orang yang
menyerahkan dirinya kepada Penguasa kita Yesus sudah bersatu dengan
Dia di dalam roh.

18 Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa yang lain
tidak langsung melekat kepada tubuh orang yang melakukan dosa itu.
Tetapi orang yangmelakukandosa percabulan, berdosa terhadap tubuhnya
sendiri. 19 Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti Ruang
Mahakudus untuk Roh Allah!— yaitu Roh-Nya yang sudah kita terima dari
Allah dan yang tinggal di dalam diri kita masing-masing. Artinya tubuh
kita ini bukan milik kita sendiri lagi. 20 Karena kita sudah ditebus dengan
hargayang sangatmahal—yaitudarahKristus. Olehkarena itu,marilahkita
memuliakan Allah dengan tubuh kita.

7
Tentang pernikahan

1Sekarang saya akanmembicarakanmengenai hal-hal yang sudah kalian
tulis kepada saya: Ya, saya setuju bahwa bisa “berkenan kepada Allah kalau
seorang laki-laki tidakmempunyai istri dan tidakberhubungan seksdengan
perempuan.”* 2 Tetapi karena bahaya percabulan, sebaiknya setiap laki-
laki mempunyai istri sendiri. Demikian juga dengan setiap perempuan
sebaiknya mempunyai suami sendiri.† 3Dan suami harus memenuhi kebu-
tuhan seks istrinya. Demikian juga istri terhadap suaminya. 4 Karena istri
tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminyalah yang
berkuasa atas tubuhnya. Sama halnya dengan suami. Dia tidakmempunyai
kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinyalah yang berkuasa. 5 Jangan
menolak untuk saling memberikan tubuhmu, kecuali untuk sementara
waktu atas kesepakatan bersama. Maksudnya supaya kamu mempunyai
waktu khusus untuk sungguh-sungguh berdoa, kemudian bersatu lagi. Hal
itu perlu supaya iblis tidak mencobai kamu bila kamu tidak bisa menahan
hawa nafsumu. 6 Saya mengatakan hal itu untuk memberi izin kepadamu,
supaya kamu bisa mempunyai waktu khusus seperti itu untuk sementara
waktu. Itu bukanlah perintah. 7 Sebenarnya saya ingin supaya setiap
orang seperti saya, tetapi saya menyadari bahwa setiap pengikut Kristus
menerima berkatnya‡ sendiri lewat kebaikan hati Allah. Ada orang yang
menerima berkat seperti saya untuk hidup tanpa istri, tetapi yang lain
menerima berkat untukmempunyai istri.

8 Tetapi untuk orang yang belum mempunyai suami atau istri, dan juga
para janda dan duda, saya anjurkan: Lebih baik kamu hidup tidak terikat
dengan istri atau suami— seperti saya juga. 9 Tetapi kalau kamu tidak bisa
menguasai diri, lebih baik kamumempunyai suami atau istri. Karena lebih
baik menikah daripada terbakar oleh keinginan nafsu seks.

10 Dan sekarang saya memberi perintah kepada orang yang sudah
menikah: Perintah ini bukan berasal dari saya sendiri, tetapi dari Tuhan
Yesus. Seorang istri tidak boleh memutuskan hubungan dengan suaminya.
11 Tetapi kalau seorang istri terlanjur berpisah dari suaminya, dia harus
tetap hidup seorang diri tanpa mempunyai suami lagi. Atau dia bisa

* 7:1 mempunyai istri … dengan perempuan Secara harfiah, “sentuh perempuan.” Paulusmengutip
dari surat dari jemaat Korintus. † 7:2 mempunyai istri sendiri … mempunyai suami sendiri adalah
ungkapanhalusyangberarti hubunganseks suami-istri. ‡ 7:7 berkatKatayang samadalambahasa
Yunani juga diterjemahkan ‘karunia’ dan ‘kemampuan’.



1 Korintus 7:12 570 1 Korintus 7:24

berdamai kembali dengan suaminya. Juga seorang suami tidak boleh
menceraikan istrinya.

12 Dan sekarang saya mau memberi nasihat lagi kepada kalian dalam
situasi lain. Nasihat ini dari saya sendiri— bukan dari Tuhan: Kalau ada
seorang saudara seiman yangmempunyai istri yang belum percaya kepada
Tuhan Yesus, tetapi kalau istrinya itu masih bersedia hidup dengan dia,
maka suami itu tidak boleh menceraikan dia. 13 Dan sebaliknya, kalau
seorang perempuan mempunyai suami yang belum percaya kepada Tuhan
dan suaminya itu masih bersedia hidup dengan dia, maka istrinya tidak
boleh menceraikan suaminya. 14Karena suami yang belum percaya sudah
disahkan§dimataAllahkarenabersatudengan istrinyayang sudahpercaya
kepada Yesus. Dan istri yang belumpercaya sudah disahkan karena bersatu
dengan suami yang sudah percaya. Kalau tidak begitu, anak-anak mereka
dianggap oleh TUHAN sebagai anak-anak yang haram. Tetapi sekarang
mereka sudah diterima oleh TUHAN.

15Tetapi kalau suami atau istri yangbelumpercaya kepadaKristusmemu-
tuskan untuk bercerai dari saudara atau saudari yang adalah pengikut
Kristus, biarkan dia bercerai. Kalau hal itu terjadi, saudara atau saudari
seiman tidak terikat lagi. Karena kehendak Allah bagi kita adalah supaya
hidup dengan tenang dan damai dengan semua orang. 16 Inilah alasan
dari nasihat saya itu: Kita selalu berharap bahwa suamimu atau istrimu
yang tidak percaya itu nanti akan menjadi percaya karena teladanmu, dan
akhirnya diselamatkan.

Hiduplah tenangdimataAllahdalamkeadaan sepertiwaktukamudipang-
gil oleh Allah

17Sayamenasihatkansetiapkitauntukhidupsesuaidenganperaturan ini:
Teruslah hidup dalam keadaan yang sama seperti waktu Allah memanggil
kamu untuk menjadi pengikut Kristus— yaitu keadaan hidup yang Allah
sudah berikan kepadamu pada waktu itu. Inilah prinsip yang saya ajarkan
di semua jemaat. 18 Misalnya, kalau kamu adalah laki-laki yang sudah
disunatpadawaktuAllahmemanggil kamuuntukmenjadipengikutKristus,
kamu tidakperlumenutupi tanda sunatmu itu. Dankalaukamuadalah laki-
laki belum disunat pada waktu kamu mengikut Kristus, kamu tidak perlu
disunat. 19 Bersunat atau tidak bersunat, itu tidak penting. Yang penting
adalah taat kepada perintah-perintah Allah.

20 Setiap orang hendaklah terus hidup seperti keadaan pada waktu Allah
memanggilnya untuk menjadi pengikut Kristus. 21 Sebagai contoh, kalau
kamu sudah dijual untuk bekerja sebagai budakwaktu Allahmemanggilmu
untuk mengikut Kristus, itu tidak masalah. Tetapi, kalau kamu mendapat
kesempatan untuk bebas dari perbudakan, gunakanlah kesempatan itu.
22 Seorang budak yang tidak bebas secara jasmani pada waktu TUHAN
memanggilnya sudahmenjadi seperti bebas karena bersatu denganKristus.
Demikian juga, kalau kamu adalah orang yang bebas dari perbudakan pada
waktu TUHAN memanggil kamu, sebenarnya kamu adalah budak Kristus.
23Kita semua sudah dibeli dengan harga yang sangatmahal! Jadi, janganlah
kita menjadi hamba manusia! 24 Jadi, peraturannya, Saudara-saudari,
biarlahkitamasing-masinghidup tenangdimataAllahdalamkeadaansama
seperti pada waktu Dia memanggil kita untukmenjadi pengikut Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan

§ 7:14 disahkan Secara harfiah, “disucikan.”
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25Dan sekarang sayamenulis tentang para perempuanmuda yang belum
menikah.* Saya tidak mendapat perintah dari Tuhan Yesus tentang hal ini,
tetapi saya menyampaikan pendapat saya. Namun karena Tuhan sudah
menunjukkan belas kasihan-Nya yang begitu besar kepada saya, maka saya
merasa nasihat ini bisa dipercaya. 26Karena kita sedang hidup dalammasa
yang sukar, jadi saya pikir lebih baik setiap kalian terus hidup tenang dalam
keadaanmu yang sekarang. 27 Contohnya, kalau kamu mempunyai istri,
janganlah berusahamenceraikan dia. Dan kalau kamu tidak terikat dengan
istri, janganlah berusaha mencari istri. 28 Tetapi kalau kamu memutuskan
untuk menikah, hal itu bukan dosa. Jadi kalau seorang perempuan muda
menikah, itu bukan dosa. Pahamilah bahwa orang yang sudah menikah
akan mendapat lebih banyak masalah dalam hidupnya. Jadi maksud nasi-
hat saya itu supaya terhindar dari masalah yang seperti itu.

29Akan tetapi Saudara-saudari, maksud saya begini: Kita tidak mempun-
yai banyak waktu lagi! Jadi mulai sekarang, kalau kamu mempunyai istri,
seharusnya kamumenggunakan waktumu untuk melayani TUHAN seolah-
olah kamu tidak mempunyai istri. 30Begitu juga kalau kamu bersedih hati,
hiduplah seolah-olah tidak bersedih hati. Dan kalau kamu berbahagia,
hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Dan kalau kamu membeli harta
dunia, hiduplah seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. 31 Juga kalau kamu
menggunakan barang-barang dari dunia ini, hiduplah seolah-olah barang-
barang itu tidakberartibagimu. Karenadunia ini akansegerahilang lenyap!

32Nasihat saya adalah supaya kamu tidak kuatir tentang hidup ini. Kalau
kamu adalah seorang laki-laki yang tidak menikah, kamu akan bebas
memberi dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan TUHAN. Jadi kamu hanya
berusaha untuk menyenangkan hati TUHAN. 33 Sedangkan kalau kamu
sudah menikah, kamu akan sibuk dengan hal-hal duniawi— yaitu kamu
perlu berusaha untuk menyenangkan hati istrimu. 34 Jadi perhatianmu
terbagi antara menyenangkan istrimu dan menyenangkan TUHAN. Begitu
juga, kalau kamuadalah seorang perempuan yang tidakmempunyai suami,
kamu boleh memberi dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan TUHAN. Jadi
kamu hanya berusaha untuk menyenangkan TUHAN— baik dengan tubuh
maupun rohmu. Sedangkan kalau kamu sudah menikah, kamu akan sibuk
dengan hal-hal dunia ini, karena kamuberusaha untukmenyenangkan hati
suamimu. 35 Saya memberikan nasihat itu hanya untuk menolong kalian—
bukan untuk membatasi kalian. Saya mau supaya kalian melakukan yang
pantas, supaya kalian bisa melayani TUHAN sebaik mungkin dan tanpa
kuatir tentang hal-hal duniawi.

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

* 7:25 belummenikah Secara harfiah, “perawan.”
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39 Perlu diingat bahwa seorang perempuan terikat kepada suaminya
selama suaminya itu hidup. Tetapi kalau suaminya meninggal, perempuan
itubebasuntukmenikahdengan laki-laki yangdisukainya. Tetapi dia hanya
boleh menikah dengan laki-laki yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus.
40Tetapi pendapat sayaadalahbahwa janda itu akan lebihbahagia kalaudia
tidak menikah lagi. Dan saya merasa bahwa saya dipimpin oleh Roh Allah
dalam nasihat ini.

8
Pelajaran tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala

1 Sekarang saya menulis tentang sisa daging binatang yang dikurbankan
kepada berhala. Tentang hal itu sering orang-orang Kristen merasa bahwa
kita semuamempunyai pengetahuan. Tetapi perlu kita ingat bahwa penge-
tahuan sering membuat kita sombong. Sedangkan kasih lebih penting dari
pada pengetahuan, karena kasih menolong saudara-saudari seiman kita
untuk bertumbuh. 2Kalau ada orang di antara kalian yang berpikir bahwa
dia sudah cukup banyak pengetahuan, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa!
3 Sedangkan orang yang mengasihi Allah, dialah yang berkenan di mata
Allah.

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

7Tetapi, tidak semua pengikut Kristus mempunyai pengetahuan akan hal
itu. Ada saudara-saudari seiman yang dulu penyembah berhala. Jadi kalau
mereka makan sisa daging dari kurban itu, mereka masih merasa seperti
sedang terlibatdalampenyembahanberhala. Hatimerekagampangmerasa
bersalah karena mengingat agama mereka yang dulu. 8 Tetapi sebenarnya
makanan tidak mengubah kedudukan kita di hadapan Allah. Menolak
makan tidakmembuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan kalau kitamakan
sesuatu, itu juga tidakmembuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah.

9 Biarpun begitu, kita harus hati-hati supaya kebebasan kita tidak mem-
buat saudara kita yang lemah jatuh ke dalam dosa, karena dia gampang
merasa bersalah. 10 Coba pikirkan, apa yang terjadi kalau kamu yang
merasa bisa makan segala sesuatu terlihat makan daging di dalam rumah
makan, dan rumah makan itu biasanya menjual sisa daging dari kurban
berhala.* Kalau ada saudara seiman yang melihat kamu sedang makan
daging itu, dan dulu dia hidup sebagai penyembah berhala, tentu dia
ingin makan daging itu lagi. Tetapi kalau dia makan daging itu, dia akan
mudah merasa bersalah di dalam hatinya. 11 Kalau itu terjadi, kamu yang
membanggakan pengetahuanmu sudah menghancurkan saudara seiman
* 8:10 rumahmakan … Secara harfiah Paulusmenulis satu kata yang berarti, “rumah penyembahan
berhala.” Pada zaman Paulus di kota Korintus ada rumah penyembahan berhala yang berada dekat
dengan beberapa rumah makan. Dalam ayat ini, kemungkinan Paulus bermaksud orang Kristen
yang terlihat dalam rumah-rumahmakan yang terdekat tempat penyembahan berhala itu— dimana
tidak semua orang yang mau makan di situ terlibat langsung dalam penyembahan berhala. Tetapi
makanan yang dijual di situ adalah sisa dari kurban berhala itu.
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itu,walaupundia juga— sama seperti kamu, orangyang sudahdiselamatkan
oleh Yesusmelalui kematian-Nya. 12Dengan demikian kamu sudah berdosa
terhadap saudara seimanmu. Waktukamumemberi teladanyangmembuat
saudara yang lemah itu untuk melakukan apa yang dia anggap dosa, kamu
juga berdosa di hadapan Kristus. 13 Jadi, kalau daging yang sayamakan bisa
membuat saudara saya jatuh ke dalam dosa, saya tidak akanmakan daging
lagi seumur hidup saya! Dan saya bersedia berhenti makan daging untuk
selamanya supaya saya tidakmembuat saudara seiman saya berdosa.

9
Hak sebagai rasul yang tidak digunakan oleh Paulus

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

3 Inilah jawaban saya kepada orang-orang yang mengkritik saya karena
cara kerja saya berbeda dengan cara kerja rasul-rasul Kristus yang lain:
4 Kenapa hanya saya dan Barnabas dianggap tidak layak untuk menjadi
tamudi salah satu rumahkalian*waktukamiberkunjung? 5Kalaumisalnya
saya dan Barnabas punya istri masing-masing yang juga seiman dengan
kami, apakah hanya kami yang tidak berhak membawa istri dalam per-
jalanan?— seperti yang dilakukan oleh Petrus, rasul-rasul lain dan adik-adik
TuhanYesus! 6AtauapakahhanyaBarnabasdan sayayang terpaksabekerja
untukmencukupi kebutuhan hidup kami?

7 Coba pikirkan contoh-contoh ini: Tidak ada tentara yang membayar
gajinya sendiri. Begitu juga dengan orang yang menanam anggur di kebun,
dia berhakmakanbuahdari kebunnya itu. Seorang gembala berhakminum
susu dari ternaknya. 8Hal-hal itu memang masuk akal bagi semua orang,
tetapi lebih pasti lagi karena Hukum Taurat mengatakan hal yang sama.
9 Karena di situ ada tertulis, “Jangan mengikat mulut sapi jantan yang
dipakai untuk menginjak-injak gandum.† Biarkan dia makan sedikit dari
gandum itu sambil bekerja.”✡ Tentu waktu Allah berkata seperti itu, yang
Dia maksudkan bukanlah sapi saja. 10 Sebenarnya Dia juga berbicara
tentang kami rasul Kristus. Semua orang yang bekerja di ladang TUHAN—
baikorangyangmembajak tanahmaupunyangmembersihkanhasil panen,
merasa berhak untukmenikmati sesuatu dari hasil pekerjaanmereka.

11 Jadi, kalau kami sudah menanam bibit rohani di antara kalian, kami
pun wajar mendapatkan hasil untuk keperluan hidup badani kami. Ke-
napa tidak?! 12 Karena kalian memberi dana kepada guru-guru lain yang
berkhotbah di dalam jemaat. Dan mereka memang berhak menerima
dana itu. Artinya kami tentu lebih berhak menerima bantuan daripada
orang-orang lain. Tetapi kami tidak pernah menuntut hak itu! Melainkan
kami menanggung segala keperluan kami dan juga rela menghadapi segala
macam kesusahan supaya tidak ada yang menjadi penghalang bagi orang
lain untukmenerima Kabar Baik tentang Kristus.

* 9:4 menjadi tamu … Secara harfiah, “makan dan minum.” † 9:9 menginjak-injak gandum
Gandum diirik untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya. Pada zaman Alkitab, gandum diirik
dengan cara sapi menginjak-injaknya, atau dengan cara sapi menarik alat berat untukmenindihnya.
✡ 9:9 Ul. 25:4
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13 Sebagai contoh, ingatlah bahwa imam-imam yang bekerja di dalam
Rumah Allah mendapat makanan dari apa yang dipersembahkan kepada
TUHAN. Dan mereka yang melayani di mezbah TUHAN mendapat bagian
dari daging yang dikurbankan. 14 Demikian juga, sudah ditetapkan oleh
TUHAN bahwa kami yang bekerja untuk memberitakan Kabar Baik berhak
menerima biaya untuk keperluan hidup kami dari pekerjaan pelayanan itu.

15Tetapi satu pundari hak-hak yangbiasa diterima setiap rasul, saya tidak
pernah tuntut! Dan saya menuliskan ini bukan untuk menuntut supaya
kalian mulai memberikan sesuatu kepada saya. Karena hal ini adalah
kebanggaan saya— bahwa saya memberitakan Kabar Baik tanpa dibayar.
Dan saya lebih senang mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan
itu! 16 Dalam tugas saya sebagai rasul, kalau saya memberitakan Kabar
Baik, saya tidak pantas membanggakan diri. Karena memberitakan Kabar
Baik wajib bagi saya. Dan saya sangat melalaikan tugas saya kalau saya
tidak memberitakan Kabar Baik! 17Kalau saya seorang upahan, maka saya
pantas mengharapkan upah. Tetapi saya menjadi pelayan Tuhan Yesus
bukan karena pilihan saya. Dialah yang memilih saya sebagai hamba-
Nya dan mempercayakan tugas ini kepada saya. 18 Jadi, apa yang menjadi
upah saya dalam pekerjaan pelayanan ini? Inilah upah saya: Saya senang
memberitakanKabarBaik tanpadibayardan tanpamenuntut upahapapun
secara jasmani sebagai hak sayayangwajar atas pekerjaan rohani yang saya
kerjakan.

19 Jadi pekerjaanpelayanan sayabebasdari segalamacampikiran tentang
upah jasmani dan tidak berkewajiban kepada siapa pun. Biarpun begitu,
saya menjadikan diri saya sebagai hamba yang melayani semua orang, su-
paya saya bisamemenangkan sebanyakmungkin orang bagi Kristus. 20 Jadi,
waktu saya bersama orang Yahudi, saya hidup seperti orang Yahudi. Saya
melakukan itu untuk memenangkan mereka. Dan walaupun saya sendiri
sudah dibebaskan dari ikatanHukumTaurat, tetapi waktu bersama dengan
orang-orang yang masih terikat dengan Hukum Taurat, saya juga hidup
seperti mereka. Saya melakukan hal itu supaya saya bisa memenangkan
mereka yang hidupnya terikat dengan Hukum Taurat. 21 Tetapi waktu
saya bersama orang-orang yang hidup tanpa memikirkan Hukum Taurat—
yaitu orang yang bukan Yahudi, saya juga hidup seperti orang yang tidak
memikirkan Hukum Taurat. (Sebenarnya saya tidak melupakan Hukum
Allah, tetapi saya diatur oleh Hukum Kristus.) Saya juga hidup seperti itu
supaya saya bisa memenangkan mereka yang hidup tanpa Hukum Taurat.
22 Begitu juga waktu saya bersama orang-orang yang lemah, saya menjadi
seperti orang yang lemah, supaya saya bisa memenangkan mereka. Jadi
sayaberusahamenyesuaikandiri denganbermacam-macamorang, dengan
harapan supaya sebanyakmungkin orang diselamatkanmelalui cara hidup
saya. 23Dan sayamelakukan semua itu supayaKabarBaik semakin tersebar,
sehingga pada suatu hari nanti saya turut diberkati bersama kalian semua
lewat berita keselamatan itu.

24 Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta ikut
berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu,
mari kitaberlari dalamperlombaanrohani ini sedemikian rupa, supayakita
pantas menjadi pemenang. 25 Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam
pertandingan sudah mengikuti latihan keras dan harus menguasai diri.
Mereka melakukan semua itu dengan harapan untuk menerima sebuah
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mahkota‡ penghargaan. Danmahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak
akan tahan lama. Tetapi mahkota kita akan tahan selamanya. 26 Jadi,
saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang berlari
tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan lainnya, saya tidak bersikap
seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran.
27Sebaliknya saya seperti olahragawan yang dengan sengajamengikuti lati-
han keras— supaya bisa menguasai tubuh dan pikirannya. Sayamelakukan
itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesu-
dah sayamengajak orang lain untukmasuk dalam perlombaan rohani ini.

10
Peringatan dari sejarah umat Allah

1 Saya berkata seperti itu, Saudara-saudari, karena saya mau kamu
menyadari apa yang terjadi kepada para nenek moyang kita pada zaman
Musa. Allahmelindungi danmembimbingmereka dengan awan yang berg-
erak mendahului mereka,* dan mereka berjalan di atas tanah daratan di
antara laut yang sudah terbelah dua. 2Dan dalam keadaan mereka diliputi
dengan awan dan berjalan melintasi laut, mereka seperti dibaptis menjadi
pengikut Musa. 3 Lalu mereka makan makanan rohani yang sama, 4 dan
juga minum minuman rohani yang sama— yaitu mereka minum dari batu
besar yangmenyertaimereka†danyangmempunyai arti rohani. Batubesar
itu melambangkan Kristus. 5 Tetapi akhirnya Allah tidak berkenan kepada
sebagian besar dari mereka, maka mayat mereka tertinggal di sepanjang
jalan di padang gurun.

6 Hal yang terjadi itu merupakan contoh bagi kita, supaya kita jangan
menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang diinginkan dan dilakukan
olehmereka itu. 7Dan kita tidak bolehmenyembah berhala seperti yang di-
lakukan oleh sebagian dari mereka. Mengenai mereka tertulis dalam Kitab
Suci, “Sesudah mereka mengadakan pesta makan dan minum, lalu mereka
mulai melakukan percabulan dan menyembah berhala.”✡ 8 Janganlah
kita terlibat dalam percabulan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari
mereka itu. Lalu dalam satu hari saja 23.000 orang mati karena hukuman
yang Allah jatuhkan atas mereka. 9 Juga tidak boleh mencobai Kristus‡
seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga mereka mati
digigit ular. 10Dan tidakboleh jugabersungut-sungut seperti yangdilakukan
oleh sebagian dari mereka, sehingga Allah mengutus malaikat yang mem-
bawa kematian bagi mereka.

11 Hal-hal yang sudah terjadi pada mereka tersebut merupakan contoh
bagi kita! Dan hal-hal itu sudah tertulis di dalam Firman Allah sebagai
peringatan bagi kita yang sekarang hidup di masa akhir zaman. 12 Oleh
sebab itu, marilah kita masing-masing menjaga diri baik-baik! Janganlah
kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek
moyang kita itu. 13 Ketahuilah: Setiap pencobaan yang kalian masing-
masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah
‡ 9:25 mahkotaDalampertandingan olah raga,mahkota pada zaman itu dibuat dari lingkaran daun.
* 10:1 Awan Ada awan yang menunjukkan jalan kepada orang Israel pada siang hari keluar dari
MesirdanmenyeberangiLautMerah. LihatKel. 13:20-22; 14:19-20. † 10:4 batu…menyertaimereka
Cerita ini ada dalam Kel. 17 dan Bil. 20. Tidak diketahui kalau padang gurun Sin adalah tempat
berbeda atau sama dengan padang gurun Zin. Paulus menafsirkan sebagai dua tempat dan berkata
bahwabatu besarmenyertaimereka karena diamemberi arti simbolis kepada batu itu. ✡ 10:7 Kel.
32:6 ‡ 10:9 Kristus Dalam beberapa salinan Yunani: TUHAN.
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setia kepada kita, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi
kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan
keluar kepadamu, sehingga kamu bisa bertahan.

14 Karena itu Saudara-saudari yang saya kasihi, jauhkanlah dirimu dari
penyembahan berhala! 15 Saya mengajak kalian dengan penuh kesadaran
bahwa kalian adalah orang bijak. Jadi kalian mampu memutuskan sendiri
apakah ajaran saya ini benar. 16Waktu kita merayakan Perjamuan Kudus,
sudah jelas bahwa air anggur kudus§ yang kita syukuri itumerupakan gam-
baran bahwa kita turut mengambil bagian dalam darah Kristus. Demikian
juga roti yang kita sobek-sobek itu merupakan gambaran bahwa kita turut
mengambil bagian dalam tubuh Kristus. 17 Walaupun kita banyak, tetapi
dalam Perjamuan Kudus kita benar-benar satu tubuh, karena kita semua
turut ambil bagian dari roti yang satu itu. 18 Contoh lain, coba pikirkan
ketika orang Israel mempersembahkan binatang sebagai kurban. Ketika
merekamakandagingbinatang itu, semuayang ikutmakandianggap sudah
menerima berkat yang sama.

19Maksud saya memberikan contoh-contoh tersebut adalah untuk men-
gajar tentang berhala seperti ini: Daging yang dipersembahkan kepada
berhala sungguh-sungguh tidak berarti, dan berhala bukan sesuatu yang
berkuasa. 20 Tetapi harus diketahui bahwa sesuatu yang dipersembahkan
kepada berhala sebenarnya adalah persembahan kepada roh-roh jahat—
bukan kepada Allah. Dan saya tidak mau kalian mengambil bagian dalam
penyembahan roh-roh jahat! 21Setiap kamu tidak bolehminum dari cawan
Tuhan Yesus lalu minum juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak boleh
makan di meja perjamuan Tuhan lalu mengambil bagian juga di meja roh-
roh jahat. 22Ataukah kamu sengaja membuat TUHAN cemburu?!* Ataukah
kamumerasa diri lebih kuat dari Dia?!

Pakailah kebebasanmu untukmemuliakan Allah
23 Sekali lagi, tentu akan ada yang menjawab, “Kita pengikut Kristus

diperbolehkan berbuat apa saja.” Tetapi saya menjawab bahwa tidak
semua perbuatan berguna. Ada hal-hal yang diperbolehkan tetapi tidak
menguatkan keyakinan saudara seiman kita. 24 Janganlah kita hanya men-
cari apa yang menyenangkan diri kita sendiri saja! Melainkan marilah
kita hidup sedemikian rupa sehingga teladan kita masing-masing selalu
menguatkan saudara-saudari seiman yang lain.

25Kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar, dan tidak perlu
bertanya darimana asalnya, supaya tidakmenjadi kesempatanuntuk kamu
merasa bersalah. 26Karena kita tahu bahwa “bumi dan semua isinya adalah
milik TUHAN.”✡

27Dan juga, kalau orang yang belum percaya penuh kepada Kristus men-
gundang kamu makan di rumahnya, dan kalau kamu mau, silakan makan
semua yang dihidangkan untuk kamu. Jangan bertanya dari mana asalnya
daging itu supayahal itu tidakmembuatmumerasabersalah. 28Tetapi kalau
ada saudara seiman di rumah itu yangmemberitahukan kepadamu, “Awas,
daging itu adalah sisa dari persembahan kepada berhala,” maka janganlah
makan itu, untuk menghormati pendapat dan menjaga hati saudara yang
memberitahukan itu. 29 Walaupun makan daging itu tidak menjadi soal
untuk kamu sendiri, tetapi sudah jelas bahwa saudara itu menganggap hal
§ 10:16 air anggur kudus Secara harfiah, “cawan berkat.” Kata cawanmenjadi lambang air anggur
yang dipakai dalam perayaan Perjamuan Kudus. Dan air anggur itu melambangkan pengurbanan
darah Kristus. * 10:22 membuat TUHAN cemburu Baca Ul. 32:16, 17. ✡ 10:26 Mzm. 24:1; 50:12;
89:11
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itu salah. Nah, kalau begitu, pasti ada di antara kalian yang akan berkata,
“Wah, kenapa saya sendiri harusdibatasi olehpendapat danhati orang lain?
30Kalau sayamengucap syukur kepada Allah sebelummenikmati makanan
itu, tidak adil orang lainmenganggap saya orang berdosa!”

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

11
1 Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan

Kristus.
Beberapa petunjuk untuk laki-laki dan perempuan dalam ibadah bersama

2 Saya sangat senang bahwa kalian selalu mengingat saya dan juga tetap
mengikuti semuaajaranyang sudah saya sampaikankepadakalian! 3Tetapi
sekarang sayamaumenyampaikanhal ini: Kepala dari Kristus adalahAllah.
Dan kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari setiap istri
adalah suaminya.

4 Jadi, kalau laki-laki menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Al-
lah* atau berdoa dengan memakai kain penutup kepala, berarti dia tidak
menghormati dan tidak menaati Kristus sebagai Kepalanya. 5 Sebaliknya,
waktu perempuan berdoa atau menyampaikan pesan yang diterima dari
Roh Allah, dia harusmemakai kain penutup kepala. Kalau tidak, berarti dia
tidak hormat dan tidak taat kepada suaminya sebagai kepalanya. Karena
tidakpantasbagi seorangperempuankalaudiaberdoaataumenyampaikan
pesan dari Roh Allah tanpa penutup kepala. Hal itu memalukan sama
seperti perempuan yang kepalanya dicukur sampai botak. 6Kalau seorang
perempuan tidak mau memakai penutup kepala, biarlah dia memotong
rambutnya supaya pendek seperti rambut laki-laki! Tetapi kalau diamerasa
malu dilihat dengan rambut pendek seperti laki-laki ataupun dicukur,maka
biarlah dia memakai penutup kepala.

7 Tetapi seorang laki-laki memang tidak perlu memakai kain penutup
kepalawaktuberdoaataumenyampaikanpesandariRohAllah, karena laki-
laki diciptakan supaya mencerminkan sifat-sifat Allah dan kemuliaan-Nya.
Sedangkan perempuan menunjukkan kemuliaan laki-laki. 8 Karena laki-
laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah yang berasal dari
laki-laki. 9 Dan juga laki-laki yang pertama— yaitu Adam, tidak diciptakan
untukmenjadi pendamping perempuan, tetapi perempuan yang pertama—
yaitu Hawa, diciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki. 10Karena itu,
perempuan perlumemakai penutup kepala untukmenunjukkan bahwadia
hormat dan taat kepadakepalanya— yaitu suaminya. Danhal itu jugadibuat
karenamengingat bahwamalaikat-malaikat selalu hadir dalam ibadahkita.

11-12 Tetapi perlu kita ingat— biarpun pada awalnya perempuan berasal
dari laki-laki, tetapi kemudian setiap laki-laki dilahirkan oleh perempuan.
Baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Allah. Dan setiap kita yang

* 11:4 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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bersatu dengan Tuhan Yesus menyadari bahwa laki-laki dan perempuan
salingmembutuhkan.

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

Perjamuan Tuhan
17 Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa memuji kalian. Karena

pertemuan-pertemuan kalian tidak menghasilkan hal-hal yang baik,
melainkan hal-hal yang tidak baik. 18 Karena pertama-tama, saya
mendengar bahwa waktu kalian berkumpul, di antara kalian masih ada
perpecahan. Dan saya pikir berita itu ada benarnya. 19 Kasihan sekali!
Mungkin ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di antara kalian
supaya menjadi jelas kelompok mana di antara kalian yang benar! 20 Jadi,
saya dengar bahwa waktu kalian berkumpul, ternyata perjamuan yang
kalian rayakan tidak pantas disebut “Perjamuan Tuhan.” 21 Karena
ketika kalian makan bersama sebelum Perjamuan Tuhan, setiap orang
mengambil makanannya sendiri tanpa menunggu yang lain. Akhirnya ada
anggota yang tidak mendapat bagian dan kelaparan, sedangkan yang lain
kekenyangan lalu minum sampai mabuk. 22 Kalian yang rakus makanan
dan minuman, janganlah melakukan hal seperti itu di dalam pertemuan
jemaat! Makanlah dulu di rumah kalian masing-masing. Karena dengan
kelakuanmu itu kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan
anggota-anggota kita yang miskin! Jadi apa lagi yang bisa saya katakan
kepada kalian?! Tentu saya tidak bisa memuji kalian untuk hal itu!

23 Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama seperti
ajaranyang sudah saya terimadari Tuhan sendiri: Yaitu, padamalamketika
Tuhan Yesus diserahkan kepada yang memusuhi-Nya, Dia mengambil roti
24dan bersyukur kepada Allah atas roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobek roti
itu dan berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikurbankan demi kalian. Lakukan-
lah seperti ini untuk mengenang Aku.” 25 Dan dengan cara yang sama,
sesudah makan, Dia mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata,
“Darah-Ku ini menggambarkan bahwa sudah disahkan perjanjian yang
baru antara Allah dan manusia. Lakukanlah seperti ini untuk mengingat
Aku, waktu kalian minum air anggur seperti ini.” 26 Jadi, sesuai dengan
perkataan Tuhan itu, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur
seperti ini sebelum Dia datang kembali, itu berarti kita memberitakan
kembali tentang kematian Tuhan.
† 11:15 sebagai tanda … Secara harfiah Paulus menulis “anti peribolaiou” (sebagai pelindung). Kata
pelindung di sini tidak sama dengan kata “katakalyptesthai” (menutupi) yang digunakan Paulus
dalam ayat 4-7. Dan ayat 6 menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menganggap rambut
panjang sebagai pengganti kain penutup. Biarpun begitu, dalam kebudayaan Yahudi pada zaman
Paulus, ada kesamaan antara kain penutup dengan rambut panjang — yaitu keduanya sebagai tanda
bahwa kedudukan perempuan di dalam jemaat dan dalam kehidupan sehari-harinya ada di bawah
pimpinan laki-laki. Kalau perempuan belum bersuami, dia ada di bawah pimpinan bapaknya.
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27 Jadi, kalau dalam Perjamuan Tuhan seseorang makan roti dan minum
air anggur dengan cara yang tidak takut dan tidak taat kepada Tuhan,maka
orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28-29Karena itu biarlah
setiap orangmemeriksa dirinya sendiri sebelumdiamakan roti danminum
air anggur perjamuan untukmemastikan bahwa diamenyadari apa itu arti
dari roti dan air anggur itu. Karena kalau seseorangmakan roti danminum
anggur itu dengan tidak sadar akan artinya, dia mendatangkan hukuman
atas dirinya sendiri. 30Dan oleh karena itulah ada banyak di antara kalian
yang sering sakit dan lemah, dan ada juga yangmati!

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

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

12
Kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah

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

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

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

Semua orang percaya sebagai tubuh Kristus
12 Jadi, sama seperti tubuh seorangmanusiahanya satu tetapimempunyai

banyak anggota, begitu juga kita yang banyak ini merupakan satu tubuh—
yaitu tubuh Kristus. 13 Jadi tidak ada masalah kalau anggota kita berasal
dari orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi, maupun budak atau yang
bukan budak. Karena setiap kita seperti sudah dibaptis dalam Roh Allah
yang satu itu— atau seperti kitamasing-masing sudahminumairmurni dari
cawan yang sama. Artinya Roh yang satu itu membuat kita semua menjadi
seperti satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.§

14 Karena memang, tubuh manusia tidak terdiri dari satu anggota saja,
tetapi mempunyai banyak anggota. 15Kalau misalnya kaki bisa iri hati dan
berkata, “Aku bukan tangan. Jadi aku tidak termasuk bagian dari anggota
tubuh ini.” Tetapi perkataan itu tidakmengubah keadaan, dan kaki itu tetap
saja anggota dari tubuh itu. 16Begitu juga, telinga bisa berkata, “Aku bukan
mata. Jadi aku bukan bagian dari anggota tubuh ini.” Tetapi perkataan
telinga itu juga tidak mengubah keadaan. Telinga itu tetap saja anggota
dari tubuh itu. 17 Kalau seluruh tubuh terdiri dari mata saja, tubuh tidak
bisa mendengar apa-apa. Dan kalau seluruh tubuh terdiri dari telinga saja,
tubuh tidak bisa mencium apa-apa. 18-19 Jadi kalau seluruh tubuh terdiri
dari hanya satu anggota, maka tidak bisa disebut tubuh lagi. Allahlah yang
mengatur tiap-tiap anggota supaya berfungsi dalam tubuh sesuai dengan
kehendak-Nya. 20 Jadi tubuh itu satu, tetapi mempunyai banyak anggota.

21 Karena itu mata tidak bisa berkata kepada tangan, “Aku tidak mem-
butuhkan kamu.” Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, “Aku tidak
membutuhkan kamu.” 22-23 Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang tam-
paknya lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat penting
dan selalu diberi perhatian yang khusus. Contohnya, anggota-anggota yang
tidak pantas dilihat kita lindungi dengan pakaian. Dengan demikian setiap
anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat justru selalu diberikan
perhatian khusus. 24 Sedangkan anggota-anggota tubuh kita yang dianggap

‡ 12:10 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. § 12:13 secara rohani … membaptis …
Ayat iniditerjemahkansesuaidengan tafsiranbahwaPaulusmenggunakankata ‘dibaptis’denganarti
rohani dimana RohAllah digambarkan dua kali seperti air— yaitu seperti air baptisan dan seperti air
murni yang sudahkitaminum. (Yoh. 1:33; Kis. 1:5) Tetapimenurut tafsiran lain, Paulusmenggunakan
kata ‘dibaptis’ di sini bukan sebagai gambaran sesuatu yang terjadi secara rohani tetapi dengan arti
baptisan tubuh jasmani dalam air. Menurut tafsiran itu, ayat ini bisa diterjemahkan sebagai berikut:
Waktu kita dibaptis dalam air, Roh Allah yang satu itu mempersatukan kita. Jadi tidak masalah
lagi kalau anggota kita berasal dari orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi, budak atau yang
bukan budak. Waktu kita percaya kepada Kristus, Roh yang satu itu sudah ada di dalam diri kita
masing-masing— seolah-olah kita semuaminum air murni yang sama.
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lebih terhormat tidak memerlukan perhatian khusus. Dengan begitu Al-
lah sudah mempersatukan tubuh, supaya anggota-anggota yang dianggap
lemahdankurang terhormatdiberikanperhatiandanpenghargaankhusus,
25 sehingga tubuh tidak terpecah-pecah, tetapi setiap anggota saling mem-
perhatikan dan saling peduli satu sama lain. 26 Kalau satu anggota tubuh
menderita,maka semuaanggota tubuhyang lain ikutmenderita. Ataukalau
satu anggota tubuh dipuji, semua anggota tubuh yang lain juga ikut merasa
senang.

27 Kita semua merupakan tubuh Kristus, dan setiap kalian merupakan
anggota dari tubuh-Nya itu. 28 Dan di dalam seluruh kesatuan jemaat
Kristus, Allah sudahmenetapkan berbagai pelayanan berikut ini:
pertama ada yang dipilih sebagai rasul-rasul,
kedua, ada yang dipilih untukmenyampaikan pesan dari Allah,
dan ketiga, ada yang dipilih untukmengajar.
Kemudian ada dari antara kita yangAllah pilih untukmelakukan keajaiban,
dan ada yang menerima kemampuan khusus untuk menyembuhkan orang

sakit,
atau untukmenolong orang lain,
ataumenjadi pemimpin,
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah.
29 Jadi tidak semua anggota dipilih untuk menjadi rasul, atau untuk
menyampaikan pesan dari Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak semua
kita bisa melakukan keajaiban. 30 Tidak semua kita mempunyai kemam-
puan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk berbicara dalam ba-
hasa lain sesuai pimpinanRohAllah. Dan tidak semuabisamenerjemahkan
apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu. 31Tetapi hendaklah kalian se-
mua rindu untukmenerima kemampuan-kemampuan yang lebih penting.

Mengasihi lebih penting dari pada semua kemampuan khusus
Namun biarlah saya menunjukkan satu hal yang lebih hebat dari semua

kemampuan khusus tersebut!

13
1 Sebagai contoh, kalau saya diberikan kemampuan khusus untuk

berbicara dalam semua bahasa manusia bahkan bahasa-bahasa yang di-
gunakan oleh para malaikat, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang lain,
kemampuan saya itu sama sekali tidak ada artinya— sama seperti lonceng
atau gong yanghanyaberbunyi saja. 2Dankalau sayamemiliki kemampuan
khususuntukmenyampaikanpesanyangditerimadariAllah, danmempun-
yai kemampuan pengetahuan sampai saya bisa mengerti segala sesuatu—
bahkan rencana-rencana rahasia Allah, dan juga memiliki kemampuan
keyakinan yang besar— sehingga atas perintah saya gunung berpindah,
tetapi kalau saya tidak mengasihi orang-orang lain, semua kemampuan
khusus saya itu sama sekali tidak ada artinya! 3 Atau dengan bangganya
sayamemberikansemuaharta sayakepadaorangmiskindanbahkanmeny-
erahkan tubuh saya sebagai kurban,* tetapi kalau saya tidak mengasihi
sesama, semuanya itu tidak ada artinya!

4 Sifat kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak membe-
sarkan diri, dan tidak sombong. 5Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak men-
cari kepentingan sendiri, tidak gampang marah, dan tidak mengingat-ingat
* 13:3 dengan bangganya … Dalam salinan kuno ada perubahan kecil dalam pengejaan kata— se-
hingga kata itu juga pernah diterjemahkan “untuk dibakar.” Salinan yang paling kunomenggunakan
pengejaan “dengan bangganya.”
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kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain. 6Kasih itu tidak bersukacita
waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi bersukacita waktu
melihat mereka hidup sesuai ajaran yang benar. 7 Kasih itu kuat sehingga
bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk percaya
danberharaphal-hal yangbaikmengenai orang lain. Dankasih selalu sabar
dalam setiap situasi.

8 Kasih akan bertahan untuk selama-lamanya! Tetapi akan datang wak-
tunyadimanaberbagai kemampuankhusus tersebut tidakdiperlukan lagi—
termasuk kemampuan menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikan
pengetahuan, atau berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh
Kudus. 9 Kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari Roh Allah
ataumenyampaikan pengetahuan, sekarangmemang berguna, tetapi tidak
bisa menyampaikan hal-hal itu dengan lengkap. 10 Tetapi sesudah Yesus
kembali nanti, pengetahuan kita akan menjadi lengkap, dan kemampuan
khusus yang sekarang kurang lengkap ini akan dihapuskan karena tidak
diperlukan lagi.

11Waktu sayamasih kecil, saya berbicara, berpikir, danmembuat rencana
seperti anak kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa, saya berhenti
berbuat hal-hal yang bersifat seperti anak-anak. 12 Demikian juga dengan
kita. Sekarang kita seperti melihat ke kaca cermin yang kabur, tetapi ada
waktunyananti kita akanmelihat dengan jelas. Sekarang pengetahuan saya
kurang lengkap, tetapi ada saatnya nanti saya akan mengerti semuanya
sampai sedalam-dalamnya— sama seperti Allah sudah mengenal diri saya.
13 Jadi, ketiga hal ini akan selalu penting— yaitu percaya, berharap, dan
mengasihi. Tetapi yang paling penting dari ketiga hal itu adalahmengasihi!

14
Tentang kemampuan-kemampuan yang Roh Allah berikan untuk men-

guatkan jemaat
1Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengutamakan kasih, lalu berusaha

sungguh-sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang
diberikan oleh Roh Allah— terutama kemampuan untuk menyampaikan
pesanyangditerimadariRohAllah.* 2Sayaberkata seperti itukarenaorang-
orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus biasanya tidak menyampaikan
sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Melalui Roh Kudus mereka
hanya berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang hanya dimengerti oleh
Allah. 3 Sedangkan orang-orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah,
bisa berbicara kepada orang lain untuk menguatkan, memberikan doron-
gan, dan menghibur mereka. 4 Orang yang berbicara dalam bahasa lain
sesuai pimpinan Roh Kudus, biasanya hanya menguatkan dirinya sendiri.
Sedangkan orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah bisa men-
guatkan seluruh jemaat.

5 Saya rindu kalian masing-masing mendapat kemampuan khusus untuk
berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang
saya lebih rindukan adalah supaya setiap kalian bisamenyampaikan pesan
yang diterima dari Roh Allah. Orang yang menyampaikan pesan seperti

* 14:1 menyampaikan pesan yang diterima dari Allah Secara harfiah, ‘profeteuete’ yang sering
diterjemahkandengan ‘bernubuat’. TSImenerjemahkandengan arti yang lebih luas, karena ternyata
dalam pasal ini dan bagian-bagian lain di PB bahwa kemampuan khusus tersebut bukan sekedar
berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi. Lihat Kis. 15:32.
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itu lebih dibutuhkan dalam jemaat daripada orang yang berbicara dalam
bahasa lain sesuai pimpinan Roh. Tetapi kemampuan untuk berbicara
dalambahasa lain itubisadinilai samadengankemampuanmenyampaikan
pesan dari Roh Allah, asal ada anggota yang mempunyai kemampuan
rohani untuk menerjemahkan bahasa lain itu. Karena dengan demikian
seluruh jemaat bisa dikuatkanmelalui apa yang disampaikannya.

6 Saudara-saudari, percuma saja kalau saya datang kepada kalian dan
hanya menggunakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu
bahasa asing yang kalian tidak mengerti! Saya hanya bisa menolong kalian
kalau sayamenyampaikanpenyingkapanataupengetahuandariAllah, atau
menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah, atau mengajar kalian
dalambahasa yang kalianmengerti. 7Hal itu bisa digambarkan dengan alat
musik— seperti suling atau gitar. Biarpun alat musik itu bukan manusia
yang hidup, tetapi kalau dimainkan asal-asalan, maka orang yang menden-
gar tidakbisamenangkap lagu apa yang sedangdimainkan. 8Demikian juga
seorang tentara yang bertugas sebagai pemain terompet, kalau dia tidak
tahu carameniup dengan jelas, maka tentara yang lain tidak akanmengerti
kalau bunyi terompetnya itu merupakan perintah supaya siap siaga untuk
berperang. 9 Demikian juga halnya dengan kamu yang berbicara dalam
suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh. Kalau kata-katamu tidak bisa
dimengerti, bagaimana kata-katamu itu bisa berguna bagi para pendengar?
Kamu seperti berbicara kepada angin saja.

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

13 Jadi, orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk berbicara
dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh, hendaklah dia berdoa supaya
diberikan jugakemampuanuntukmenerjemahkanapayangdia sampaikan
dalam bahasa lain itu. 14 Kalau saya berdoa dalam bahasa lain sesuai
pimpinan Roh Kudus, yang berdoa hanyalah roh saya saja, sedangkan
pikiran saya diam. 15 Jadi, saya putuskan untuk melakukan ini: Waktu
saya berdoa, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya. Dan waktu
saya menyanyikan pujian, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya.
16 Karena kalau kamu memuji Allah dengan rohmu dengan menggunakan
kemampuanberbicaradalambahasa lain, bagaimanapendengaryang tidak
mengerti bisa turut memuji Allah atau mengucapkan “Amin” atas ucapan
syukurmu itu? 17SekalipunkamubersyukurkepadaAllahdengancarayang
sangat baik, tetapi para pendengar tidak akan dikuatkan.

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

20 Saudara-saudari, tentang hal ini janganlah berpikir seperti anak-anak.
Tetapi tentang kejahatan— yah, jadilah seperti bayi! Tetapi dalam pemiki-
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ranmu tentang hal ini, hendaklah kamu menjadi dewasa! 21 Tentang ke-
mampuankhususberbicaradalambahasa lain, bisadibacadidalamFirman
TUHAN,†
“Dengan memakai orang-orang yang memusuhi mereka yang berbicara

dalam bahasa yang lain—
yaitu suku-suku orang asing,

Aku akan berbicara kepada bangsa Israel yang keras kepala ini,
tetapi mereka tetap tidak akanmendengarkan Aku.”✡

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

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya salingmenguatkan
26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya: Waktu kalian

berkumpul, hendaklah kalian masing-masing terlibat sesuai dengan ke-
mampuan khususmu— baik untuk membawa nyanyian, atau mengajar,
ataumenyampaikanpenyingkapandariAllah, atauberbicaradalambahasa
lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau menerjemahkan apa yang disam-
paikan dalam bahasa lain itu. Tujuan dari semuanya itu haruslah untuk
saling menguatkan. 27 Kalau ada yang ingin berbicara kepada jemaat
dengan menggunakan kemampuan rohani berbahasa lain, maka hanya
diperbolehkan dua atau paling banyak tiga orang saja. Hendaklah mereka
berbicara satu persatu, dan di antara orang yang hadir harus ada yang bisa
menerjemahkan apa yang mereka sampaikan. 28 Kalau tidak ada orang
yang mempunyai kemampuan khusus untuk menerjemahkan bahasa lain
itu, maka orang yang ingin menggunakan kemampuan berbahasa lain itu
tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada jemaat dalam pertemuan itu.
Biarlahdiahanyamemakai kemampuan ituuntukberbicarakepadadirinya
sendiri dan kepada Allah.

29 Tentang orang-orang yang punya kemampuan khusus menyampaikan
pesan dari Allah, hanya dua atau tiga orang saja dari mereka yang boleh
berbicaradalamsatupertemuan. Danhendaklah saudara-saudari yang lain
juga menilai apa yang mereka katakan. 30 Tetapi kalau Allah menyatakan
sesuatu kepada salah satu darimereka yang hadir, maka orang yang sedang
bicara harus diam— supaya pesan Allah disampaikan dengan teratur.
31Dengan demikian kamu semua yang mempunyai kemampuan menyam-
paikan pesan dari Allahmendapat kesempatan satu-persatu, supaya semua
† 14:21 FirmanTUHANSecara harfiah, “HukumTaurat.” Dalambahasa Yunani, kata itu juga dipakai
dengan arti luas untuk seluruh Perjanjian Lama. ✡ 14:21 Yes. 28:11-12
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yang hadir bisa mendapatkan pengajaran dan dikuatkan. 32Karena setiap
orang yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan dari
Allah sanggup mengendalikan dirinya dan sabar menunggu kapan mereka
menyampaikan berita dari Allah. 33 Karena Allah tidak menginginkan
kekacauan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pimpinan-
Nya akan selalu berlangsung dengan tenang.
Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam semua ibadah umat Al-

lah, 34 perempuan-perempuan sebaiknya berdiam diri dalam ibadah.
Perempuan-perempuan tidakdiizinkan langsungberbicara, karenamereka
harus terus hormat dan taat kepada pimpinan suami masing-masing—
seperti yang dikatakan dalam Hukum Taurat. 35Kalau seorang perempuan
inginbertanya sesuatu, hendaklahdiabertanyakepada suaminyadi rumah,
karena perempuan sebaiknya tidak berbicara di dalam ibadah.

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

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

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1 Dan sekarang Saudara-saudari, saya ingin mengingatkan kalian ten-
tang Kabar Baik yang sudah saya beritakan kepada kalian. Berita itulah
yang sudah kalian terima dan yang sampai sekarang masih terus kalian
pertahankan. 2 Dan melalui berita itulah kalian sedang mendapatkan
keselamatan— asal kalian terus teguh mempercayai apa yang sudah saya
beritakan kepada kalian masing-masing! Kalau tidak, percuma saja kamu
menjadi percaya!

3 Karena saya sudah menyampaikan kepada kalian berita yang paling
penting yang sudah saya terima— yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati
untuk menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita— seperti yang tertulis
dalam Kitab Suci. 4 Sesudah Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga Allah
menghidupkan Kristus kembali dari kematian— seperti tertulis dalamKitab
Suci. 5 Saya juga menyampaikan bahwa Yesus sudah menampakkan diri-
Nya kepada Petrus, lalu kepada kedua belas rasul-Nya.* 6 Sesudah itu Yesus
menampakkan diri kepada lima ratus orang lebih saudara-saudari seiman
kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup
* 15:5 kedua belas rasul-Nya Paulus menulis “si Dua Belas”— yang sudah menjadi istilah untuk
rasul-rasul Yesus. Dia masih menggunakan istilah itu walaupun Yesus tidak menampakkan diri
kepada Yudas dari desa Kariot.
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sampai sekarang, tetapi beberapa orang dari mereka sudah meninggal.
7 Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada adik-Nya yang bernama
Yakobus, lalu kepada semua rasul. 8 Dan yang terakhir, Dia juga menam-
pakkan diri kepada saya. Jadi caranya sayamenjadi rasul bisa digambarkan
seperti bayi yang lahir terlambat— sesudah sepuluh bulan.

9 Jadi saya memikirkan diri saya sebagai yang paling hina dari semua
rasul. Bahkansaya tidak layakdisebut rasul, karena saya sudahmenganiaya
umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. 10 Tetapi saya menjadi
seperti yang sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Dan sudah
terbukti saya tidak sia-siakan kebaikan hati-Nya itu! Karena saya bekerja
keras melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi itu bukan karena kekuatan
saya atau karena saya yang terlalu rajin, melainkan karena terdorong oleh
kebaikan hati Allah yang ada di dalam diri saya. 11 Jadi, baik saya maupun
rasul-rasul lain yang menyampaikan berita keselamatan kepada kalian,
berita itulah yang selalu kami sampaikan, dan berita itu jugalah yang sudah
kalian percayai.

Sesudahmati, kita akan hidup kembali
12 Jadi, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus su-

dah dihidupkan kembali dari kematian, kenapa ada beberapa orang di
antara kalian yang berkata bahwa kita orang-orang percaya tidak akan
dihidupkan dari kematian? 13Karena kalau kita tidak dihidupkan kembali
dari kematian, itu berarti Kristus juga tidak pernah hidup kembali dari
kematian. 14Dan sekiranya Kristus tidak pernah dihidupkan kembali, maka
sia-sialah berita yang kami sampaikan. Dan keyakinan kalian juga sia-
sia saja. 15 Kalau begitu kami juga keliru, karena ternyata kami sudah
mengajarkan yang salah tentang Allah. Karena kami sudah memberitakan
bahwa Allah sudah menghidupkan Kristus kembali. Padahal— kalau benar
bahwa orang-orang mati tidak pernah dihidupkan kembali, maka Allah
pun tidak pernah menghidupkan Kristus! 16 Karena kalau benar orang-
orang mati tidak akan pernah dihidupkan kembali, berarti Kristus juga
tidak pernah dihidupkan kembali. 17 Dan kalau Kristus tidak dihidupkan
kembali dari kematian, percuma saja keyakinan kita, dan kita masih hidup
di dalam dosa! 18 Demikian juga saudara-saudari kita yang sudah bersatu
denganKristusdanyang sudahmati. Mereka tidakdiselamatkanmelainkan
sudah binasa! 19Dan kalau pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk
kehidupan di dalam dunia ini saja, kitalah yang paling malang di antara
semuamanusia!

20Tetapi sebenarnyaKristus sudahdihidupkankembali dari antaraorang-
orang mati! Hal itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang lain
yang sudah mati pasti akan dihidupkan kembali.† 21 Jadi perhatikanlah
hal ini: Kuasa kematian menular kepada manusia karena perbuatan satu
orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh karena Satu Orang jugalah— yaitu
Yesus, manusia dihidupkan kembali dari kematian. 22 Karena sebagai
keturunan Adam, semua manusia mengalami kematian. Tetapi setiap kita
yang bersatu dengan Kristus dihidupkan kembali dari kematian. 23 Tetapi
proses kehidupan kembali ini terjadi secara bertahap: Pertama Kristus
† 15:20 menjadi jaminan … Secara harfiah, “hasil (panen) pertama dari yang tertidur (dalam
kematian).” Yesus digambarkan seperti hasil panen pertama. Dalam Perjanjian Lama, hasil panen
yang pertama diberikan kepada Allah. (Im. 23:9-14) Dalam ayat ini hasil panen pertamamerupakan
jaminan bahwa pasti masih ada banyak lagi hasil yang akan dipanen.
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sudah dihidupkan kembali dari kematian sebagai jaminan buat kita. Kemu-
dian pada kedatangan-Nya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik
Kristus dihidupkan kembali dari kematian. 24Kemudian terjadilah hal yang
terakhir dari semuanya— yaitu waktu Kristus akan membinasakan setiap
pemerintahan, kerajaan, dan penguasa yang lain. Sesudah itu Dia akan
menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa, supaya Allah memerintah
sebagai Raja Agung.

25 Karena Allah sudah menetapkan untuk Kristus “duduk di sebelah
kanan” Allah dan memerintah sebagai Raja sampai tiba saat yang Allah
sudah janjikan kepada-Nya— yaitu, “Aku akan mengalahkan semua yang
memusuhi-Mu dan membuat mereka menjadi budak-Mu.”✡ 26Musuh ter-
akhir yang akan dibinasakan adalah kuasa kematian. 27Karena Kitab Suci
menuliskan, “Allah sudahmeletakkansegala sesuatudibawahkuasa-Nya.”✡
Dengan tulisan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa-
Nya,” jelaslah bahwa Allah Bapa sendiri tidak ikut di dalamnya. 28 Tetapi
sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa Anak Allah, maka Kristus
sendiri yang akan menunjukkan bahwa diri-Nya sendiri juga berada di
bawah kuasa Allah Bapa— yaitu Dia yang sudah meletakkan segala sesuatu
di bawah kuasa Anak-Nya. Dengan demikian nyatalah bahwa Allah adalah
YangMahakuasa danMahatinggi.

29Dan lagi tentang kebangkitan kita orang-orang percaya dari kematian:
Kalau memang benar orang-orang mati tidak dihidupkan kembali dari
kematian, kenapa pernah ada dari saudara-saudari kita seiman yangminta
dibaptis dengan air sekali lagi untuk mewakili bapak atau ibunya yang
sudah mati?‡ Sudah jelas saudara-saudari kita itu berpikir bahwa kita se-
bagai pengikut Kristus juga akan dihidupkan kembali dari kematian. Kalau
tidak begitu, kenapa mereka memohon untuk melakukan yang seperti
itu? 30 Dan kami rasul-rasul menjadi bukti lagi: Kalau kita tidak akan
dihidupkan kembali dari kematian, kenapa setiap saat kami tidak pernah
takut menghadapi bahaya? 31 Benar Saudara-saudari, setiap saat saya siap
mati! Saya bersumpah bahwa itu benar, dan rasa bangga saya terhadap
kalian juga adalah benar! Saya bangga terhadap kalian karena kalianlah
bukti pelayanan saya dalam pimpinan Tuhan kita Kristus Yesus. 32 Buat
apa saya rela berjuang melawan orang-orang yang sangat ganas di kota
Efesus?! Kalau kita manusia hanya mati saja dan tidak pernah dihidupkan
kembali,makaakan terjadilahseperti ini, “Marilahkitamemuaskandiri kita
dengan makanan dan minuman, karena besok kita akan mati.”✡ 33 Tetapi
janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berkata seperti itu! Karena
ada peribahasa, “Kalau bergaul dengan orang-orang jahat, nanti kamu akan
menjadi seperti mereka.” 34 Jadi, sekarang benar-benarlah sadar! Dan
janganlah berbuat dosa lagi! Seharusnya kalian malu, karena sudah jelas
bahwa di antara kalian ada beberapa orang yang tidakmengenal Allah.

Waktu kita dihidupkan kembali, bagaimana dengan tubuh kita
✡ 15:25 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; Kis. 2:34-35; Ibr. 1:13 ✡ 15:27 Mzm. 8:6 ‡ 15:29
dibaptis … yang sudah mati Secara harfiah, “dibaptis untuk pihak orang mati.” Kemungkinan besar
maksudnya adalah dibaptis untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal sebelum mereka
sempat mendengar tentang Yesus. Anggota keluarga orang-orang seperti itu pasti berpikir seperti
ini, “Aduh! Bapak saya sudah percaya Raja Penyelamat akan datang, jadi dia pasti menjadi pengikut
Yesus kalau dia mendapat kesempatan.” Paulus menggunakan contoh ini yang pernah dibuat oleh
orangKristenyangpertamasebagai bukti bahwaorangKristen itumemangpercayaakandihidupkan
kembali dari kematian. Tetapi Paulus tidak bermaksud supaya orang Kristen zaman sekarang
melakukan baptisan seperti itu. ✡ 15:32 Yes. 22:13; 56:12
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35 Tetapi sering ada pertanyaan, “Bagaimana orang mati akan dihidup-
kan kembali? Waktu kita dihidupkan, seperti apakah tubuh kita nanti?”
36 Pertanyaan itu adalah pertanyaan bodoh. Bibit tanaman yang ditanam
pertama mengalami kematian supaya bisa tumbuh dan hidup kembali.
37Dan kalau kamu menanam suatu tanaman, yang kamu tanam bukanlah
semua bagian tanaman yang masih tumbuh. Tetapi yang ditanam adalah
bizinya— seperti biji gandum atau biji-bijian yang lain. 38 Sesudah di-
tanam, Allah selalumemberikan tubuh kepada bibit itu sesuai dengan yang
ditetapkan-Nya untuk setiap jenis bibit. 39Ada bermacam-macam tanaman,
begitu juga ada perbedaan antara badan manusia dengan badan makhluk
hidup yang lain— seperti binatang, burung, dan ikan. 40Begitu juga benda-
benda yang ada di bumi berbeda dengan benda-benda yang ada di langit.
Dan keindahan benda-benda di langit berbeda dengan keindahan benda-
benda di bumi. 41 Keindahan matahari berbeda dengan keindahan bulan.
Dan setiap bintang keindahan cahayanya berbeda-beda.

42 Demikian juga akan ada perubahan tubuh yang kita akan alami pada
saat kita dihidupkan kembali! Tubuh kita yang dikuburkan akan han-
cur seperti bibit yang ditanam, tetapi tubuh yang diberikan kepada kita
ketika kita dihidupkan kembali tidak bisa hancur lagi! 43 Ketika tubuh
kita dikuburkan— seperti bibit yang ditanam, kelihatannya hina dan lemah.
Tetapi ketika dihidupkan kembali, menjadi tubuh surgawi yang mulia dan
mempunyai kuasa! 44Tubuh yang digambarkan seperti bibit yang ‘ditanam’
itu adalah tubuh jasmani. Tetapi yang dihidupkan kembali adalah tubuh
rohani.
Tentu saja, kalau ada tubuh jasmani, berarti tubuh rohani juga harus

ada. 45 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, “Manusia yang pertama—
yaitu Adam, menjadi makhluk yang hidup.” Tetapi Orang yang seperti
Adam yang terakhir§— yaitu Kristus, adalah Roh yang memberi hidup.✡
46Dari contoh itukitabisa lihatbahwayangpertamadatangadalahmakhluk
jasmani, kemudian barulah makhluk rohani. 47 Manusia yang pertama—
yaitu Adam, diciptakan dari debu tanah, sedangkan Dia yang digambarkan
sebagai Adam kedua— yaitu Kristus, berasal dari surga. 48 Begitu juga kita
manusia duniawi mempunyai tubuh duniawi seperti Adam. Dan semua
orang yang menjadi warga kerajaan surga diberikan tubuh seperti tubuh
Dia yang berasal dari surga. 49 Sekarang kita hidup menurut gambar
manusia pertama yang berasal dari debu tanah. Begitu juga nanti kita
diubahkan menjadi manusia yang baru sesuai dengan gambar Dia yang
berasal dari surga.

50 Saudara-saudari, ini penting untuk dimengerti: Tubuh jasmani kita
yang terdiri dari daging dan darah tidak bisamenjadiwarga kerajaanAllah.
Tubuh kita ini yang menuju kematian tidak bisa masuk ke tempat yang
selama-lamanya. 51 Perhatikanlah! Karena sekarang saya mau bukakan
suatu rahasia kepada kalian: Kita tidak akan mati semuanya, tetapi setiap
kita akan diubahkan! 52Hal itu akan terjadi sesaat saja atau hanya dalam
sekejap mata, dan kita semua akan diubahkan. Dan kejadian itu akan
terjadi ketika terdengar bunyi terompet terakhir. Saat itu semua orang yang
percaya penuh yang sudah mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh
yangbaru—yaitu tubuhyang tidakbisamengalamikematian lagi, dansetiap
kitayangmasihhiduppadawaktukejadian itu langsungdiubahkanmenjadi

§ 15:45 AdamNamaAdamartinya ‘manusia’. Di sini “Adamyang terakhir”menunjukkepadaKristus
sebagai ‘Manusia Surgawi’. ✡ 15:45 Kej. 2:7
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seperti mereka. 53 Perubahan yang kita alami nanti bisa digambarkan
seperti pada waktu kita mengganti pakaian. Karena tubuh yang bisa mati
itu akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. 54 Jadi, waktu tubuh
kita yang bisa mati itu diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah
Firman yang tertulis ini,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita sudahmenang!”✡
55 “Hei maut, kami tidak takut kepadamu lagi!

Hei maut, kamu tidak berkuasa lagi untukmenyakiti kami!”✡
56Kuasamaut untukmenyakiti berasal dari dosa. DanHukumTaurat sering
menjadi pendorong sehingga manusia menjadi budak dari kuasa dosa.*
57 Tetapi kita bersyukur kepada Allah, karena melalui Tuhan kita Kristus
Yesus, kita diberi kemenangan!

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

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

1 Dan sekarang saya mau memberi petunjuk tentang dana yang sedang
dikumpulkan untuk umat Allah yang berada di provinsi Yudea. Saya mau
memberi nasihat yang sama seperti yang saya berikan kepada jemaat-
jemaat di Galatia: 2 Setiap hari Minggu,* hendaklah kalian masing-
masingmemisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang TUHAN berikan
kepadamu. Kumpulkanlah uangmu itu lalu simpanlah dengan aman, se-
hingga kamu tidak perlumengumpulkan uang lagi padawaktu saya datang.
3Ketika saya datang, kita akan mengutus beberapa orang yang kalian pilih
sendiri untuk membawa pemberian itu ke Yerusalem. Mereka juga akan
membawa surat pengantar. 4 Atau kalau kalian rasa lebih baik, saya juga
akan ikut pergi bersamamereka.

Rencana Paulus
5 Dalam perjalanan menuju kalian, saya berencana melewati provinsi

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

10 Kalau Timotius mengunjungi kalian, usahakanlah supaya dia tidak
perlu kuatir tentang apa pun selama dia bersama kalian, karena dia bek-
erja untuk TUHAN— sama seperti saya. 11 Jadi jangan sampai ada yang
merendahkan dia. Tetapi kalian tolonglah dia dalamperjalanannya dengan
berkat yang ada pada kalian, sehingga dia bisa kembali kepada saya dengan

✡ 15:54 Yes. 25:8 ✡ 15:55 Hos. 13:14 * 15:56 Hukum Taurat … kuasa dosa Paulus menjelaskan
maksud kalimat ini dalam Rom. 5:13 dan Rom. 7:7-25. * 16:2 hari Minggu Secara harfiah, “hari
pertama setiapminggu.”
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selamat. Karena saya menantikan dia bersama dengan saudara-saudara
seiman yang lain yang akan ikut bersama dia.

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

Paulusmengakhiri suratnya
13Waspadalah. Teruslah percaya penuhkepadaKristus. Berjuanglah den-

gan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia. 14Hendaklah
kamumelakukan segala sesuatu denganmengasihi sesamamu.

15 Kalian tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang per-
tama percaya kepada Yesus di Akaya. Dan mereka sudah merelakan diri
untuk melayani umat Allah. Karena itu Saudara-Saudari, saya mohon
supaya kalian 16menaati mereka dan semua orang lain yang bekerja keras
seperti mereka dalam pekerjaan pelayanan TUHAN.

17 Saya senang sekali atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus.
Dulu sayamerasa kesepian karena kalian semua tidak bersama saya. Tetapi
sekarang, dengan mereka ada di sini, saya merasa seperti bersama kalian
lagi. 18 Mereka sudah menghiburkan dan menguatkan hati saya— seba-
gaimana mereka sering lakukan di antara kalian. Biarlah kalian selalu
menghargai orang-orang seperti mereka.

19 Jemaat-jemaat yang di sini di Asiamenyampaikan salamkepada kalian.
Akwila dan Priskila menyampaikan salam penuh kasih dalam Tuhan Yesus
kepada kalian. Juga jemaat yang selalu berkumpul di rumah mereka
menyampaikan salam kepada kalian. 20 Semua saudara-saudari seiman di
sini menyampaikan salam kepada kalian. Dan sesudah kalian membaca
surat ini, sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah, hendaklah kalian
saling memberi salam dengan penuh kasih† satu sama lain.

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

22 Biarlah semua orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus menerima
hukuman yang berat dari Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡
23Doa saya, Tuhan Yesus akan selalu baik hati kepada kalian.
24 Saya jugamengasihi kalian semua yang bersatu dengan Kristus Yesus.

† 16:20 disucikan… salamdenganpenuhkasih Secaraharfiah, “ciumankudus.” ‡ 16:22 Datanglah,
ya Tuhan Yesus Secara harfiah Paulus menggunakan satu kata dalam bahasa Ibrani/Aram— yaitu
“maranatha.”
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Surat Paulus yang kedua kepada jemaat
Korintus

1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman jemaat Allah di Kor-
intus dan semua umat Allah di seluruh daerah Akaya:
Salam dari Paulus, yang menjadi seorang rasul Kristus Yesus atas kehen-

dak Allah, dan dari Timotius— saudara kita dalam Kristus.
2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
3 Terpujilah Allah!— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, Bapa yang

penuh belas kasihan, dan Dia yang selalu menguatkan kita! 4 Dialah yang
menguatkan* kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderi-
taan yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan
orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Mereka diku-
atkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana Allah sudah men-
guatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. 5Karena seperti Kristus
menderita di dunia ini, kita yang melayani Dia juga menderita. Dan kalau
kita semakin menderita bagi Kristus, Dia juga semakin menguatkan kita
supaya kita bisa menguatkan orang lain. 6 Contohnya, kalau kami dibuat
menderita, hal itu adalah untuk menguatkan kalian dan demi keselamatan
kalian juga. Dan ketika Kristus menguatkan kami, hal itu juga memberikan
kekuatan kepada kalian, sehingga kalian bertahan dengan sabar waktu
kalian mengalami penderitaan seperti yang kami alami. 7 Besar harapan
kami terhadap kalian, karena kami tahu bahwa kalian juga menderita—
sama seperti kami menderita. Maka kalian juga pasti akan dikuatkan oleh-
Nya— seperti kami selalu dikuatkan.

8 Saudara-saudari, kami mau supaya kalian tahu tentang penganiayaan
yang kami alami di provinsi Asia. Kami mendapat beban yang berat di
sana melebihi kekuatan kami— sampai kami putus asa atas hidup kami.
9Bahkanwaktu itu kamiberpikir, “Kami akan segeradibunuh!”— sepertinya
kami sudah dihukummati. Hal itu terjadi supaya kami tidakmengandalkan
kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Allah yang menghidupkan
kembali orang mati. 10 Dialah yang sudah melepaskan kami dari bahaya
kematian yang sangat mengerikan itu. Dan kami terus berharap penuh
kepada-Nya untuk terus menyelamatkan kami. 11 Pertolongan itu terjadi
karena kalian masing-masing terus menopang kami di dalam doa-doamu.
Dan Allah akan terusmenolong kami sebagai jawaban atas doa dari banyak
orang, sehingga banyak orang akan bersyukur kepada-Nya.

Perubahan rencana Paulus
12 Inilah yang kami banggakan, dan dengan segenap hati saya berkata

bahwa ini benar: Dalam segala hal yang sudah kami lakukan di dunia ini,
kamimelakukannya dengan hati nurani yang jujur danmurni yang berasal
dari Allah. Dan hal itu semakin nyata dalam pekerjaan yang kami lakukan
bersama dengan kalian. Kami melakukannya berdasarkan kebaikan hati
* 1:4 menguatkan menerjemahkan kata ‘parakaleo’ dalam bahasa Yunani. Kata ini sering dipakai
dalam surat ini. TSI biasanyamenerjemahkan kata ini dengan ‘menguatkan’, tetapi artinya bisa juga
menghibur, mendorong, mengajak, danmengajar.
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Allah— bukan berdasarkan hikmat dunia ini. 13-14 Yang kami tuliskan
kepada kalian hanyalah hal-hal yang bisa kalian baca dan mengerti. Tetapi
seperti yang kalian sudah mengerti sebagian tentang kami, saya berharap
kalian jugaakanmengerti lebihdalamtentangkami. Dengandemikianpada
hari Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali, saya berharap kalian juga
bangga karena kami yang sudahmengerjakan pelayanan di antara kalian—
seperti kami juga bangga terhadap kalian!

15-16Maka denganharapan penuhuntuk bisa datang danmelayani kalian,
saya sudahmerencanakan untuk mengunjungi kalian dalam perjalanan ke
Makedonia, dan juga dalam perjalanan pulang. Sayamerencanakan seperti
itu supaya kalianmendapat berkat dua kali lipat danuntukmemberikan ke-
sempatankepadakalianuntukmengutus sayakeYudea. 17Tetapi sayaharus
mengubah rencana itu. Waktu kalian mendengar hal itu, apakah kalian
pikir rencana saya asal-asalan saja? Atau mungkin kalian berpikir bahwa
saya membuat rencana seperti orang duniawi— yaitu orang yang tidak
bisa dipercaya karena rencananya sering asal-asalan, sebentar berkata
“Rencana ini, ya” dan sebentar lagi berkata “Rencana ini, tidak.”

18Demi Allah yang selalu setia, saya berjanji kepada kalian bahwa sikap
saya tidak seperti itu! 19Karena sesuai dengan berita keselamatan tentang
Anak Allah kita Kristus Yesus, rencana-Nya tidak pernah asal-asalan! Berita
tentang Dia yang Silas,† Timotius, dan saya sendiri beritakan bahwa Yesus
bukan Orang yang sebentar berkata “Ya” dan sebentar lagi berkata “Tidak.”
Dia bukan orang yang seperti itu! Dia sungguh sangat layak dipercaya!
20Karena bagi kita yang sudah bersatu dengan Dia, Kristus sendiri yang su-
dahmembuktikanbahwaAllah akan selalu setiamenepati janji-Nya kepada
umat-Nya. Dan karena itulah di dalam Kristus kita juga bersyukur serta
memuliakanAllah danberkata “Amin!” 21Allah sendirilah yangmenambah
bukti atas kesetiaan-Nya. Dia menguatkan kalian dan menguatkan kami
supayakita tetapberdiri teguh sebagai pengikutKristus, danDia yang sudah
mengurapi kita denganRoh-Nya sehingga kita sanggupmelayani Dia. 22Roh
Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau
tanda yangmenunjukkan bahwa kita sudah resmimenjadi milik Allah, dan
Roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janji-Nya
kepada kita.

23 Tetapi sekarang di hadapan Allah saya berjanji bahwa apa yang saya
sampaikan ini benar: Adapun alasan saya untuk tidak kembali ke Korintus
padawaktu itu karena saya tidakmau kunjungan sayamembuat hati kalian
semakin sedih dan malu karena masalah dalam jemaat belum dibereskan.
24 Maksud saya dan rasul Kristus yang lain bukan untuk memerintahkan
kalian jemaat Korintus bagaimana caranya kalian masing-masing men-
jalankan keyakinanmu. Kami yakin bahwa setiap kalian akan terus berdiri
teguhdalamkeyakinanmu. Kamihanyamaubekerjasamadengankamu su-
paya kamu semakin bersukacita karena hidup sesuai dengan keyakinanmu
itu.

2
1 Oleh karena itu saya putuskan untuk tidak lagi membuat hati kalian

sedih pada waktu saya datang kembali mengunjungi kalian. 2Karena kalau
sayadatangdanmembuat hati kalian sedihmaka sayapunakan lebih sedih,
jadi siapa lagi yang akan menghibur saya selain kalian yang sudah saya
buat sedih?! 3Karena itulah saya menuliskan tentang perkara itu di dalam
† 1:19 Silas Secara harfiah, “Silwanus.”
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surat saya yang lalu, supaya ketika saya datang, kalian tidak membuat saya
sedih. Karena seharusnya kalianlah yang menjadi sumber sukacita saya!
Dan saya yakin, ketika saya tiba, kalian semua akan baik-baik saja, sehingga
saya akan bersukacita, dan kalian juga akan ikut merasa sukacita. 4 Jadi
dengan hati yang berat dan hati yang hancur dan juga dengan air mata
yang terus mengalir sayamenulis surat saya yang dulu kepada kalian. Saya
tidak bermaksud membuat kalian sedih, tetapi supaya kalian tahu betapa
besarnya kasih saya kepada kalian!

Maafkanlah orang yang bersalah
5 Saudara kita yang saya bicarakan dalam surat saya itu, kesalahannya

lebih mengecewakan kalian daripada saya. Supaya tidak melebih-lebihkan
keadaannya, ada di antara kalian yang hanya sedikit merasa kecewa, tetapi
ada yang sangat dikecewakan. 6Sesuai dengan nasihat saya, hukuman yang
diberikan kepadanya oleh sebagian besar dari kalian sudah cukup. 7 Jadi
sekarang biarlah kalian memaafkan dan menguatkan saudara kita itu. Hal
itu akan menolong dia supaya tidak tenggelam dalam kesedihan. 8 Oleh
karena itu, sekarang saya mohon kalian menunjukkan kepadanya bahwa
kalian masih mengasihi dia. 9 Dalam surat yang dulu itu kepada kalian,
alasan saya menulis tentang perkara itu adalah untuk menguji hati kalian.
Saya mau melihat apakah kalian tetap taat biarpun kalian mengalami
perkara yang sulit. 10 Waktu kalian memaafkan saudara kita itu, biarlah
kalian tahu saya juga sudah memaafkan dia. Belum tentu dia bersalah
kepada saya, tetapi di hadapan Kristus saya sungguh-sungguh memaafkan
dia, karena itu demi kesatuan kita semua. 11Dengan cara salingmemaafkan
akan lebih baik bagi kita, supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita
bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis!

Kekhawatiran Paulus di Troas
12 Ketika saya tiba di Troas dalam rangka memberitakan Kabar Baik

tentangKristus, TUHANmembukakesempatanbaikbagi saya. 13Tetapi saya
tidak bisa tenang di situ, karena saya tidak bertemu dengan saudara kita
Titus. Jadi saya mengucapkan selamat tinggal kepada pengikut-pengikut
Kristus yang ada di sana dan pergi ke Makedonia.

Kemenanganmelalui Kristus
14 Tetapi syukur kepada Allah, karena Dia yang selalu memimpin kami

hamba-hamba-Nya ke dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Allah
memakai kami untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang di
mana saja, jadi pelayanan kami seperti bau harum wangi-wangian yang
tercium ke mana-mana. 15 Bagi Allah, pelayanan kami seperti persemba-
han yang harum baunya, karena kami mempertaruhkan hidup kami demi
mengabarkan berita tentang Anak-Nya. Dan bagi orang-orang yang sedang
ikut jalankeselamatan, pelayanankami juga seperti bauyangharum. Tetapi
tanggapan orang-orang yang ikut jalanmenuju kebinasaan sangat berbeda.
16 Bagi mereka, pelayanan kami seperti bau bangkai busuk yang sangat
menjijikkan. Tetapi bagi orang-orang yang sedang diselamatkan, pelayanan
kami seperti bau harum dari surga yang memberi hidup. Sebenarnya
ini adalah tanggung jawab yang sangat berat bagi setiap kita yang mau
melayani Kristus! 17 Banyak guru palsu yang menjadikan berita dari Allah
sebagai barang yang bisa dijual demi keuntungan pribadi. Tetapi kami
tidak seperti mereka! Kami tahu bahwa Allahlah yang mengutus kami dan
bahwa pelayanan yang kami kerjakan terbuka di mata-Nya. Karena itulah
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kami sungguh-sungguh hanyamengandalkanKristus dalammemberitakan
berita keselamatan yang dari Allah.

3
Sifat-sifat para hamba Allah

1Mengenai hal yang saya tulis di atas, jangan sampai kalian pikir bahwa
kami juga membanggakan diri seperti guru-guru palsu itu. Kami tidak
seperti mereka yangmemerlukan surat pengantar untukmemperkenalkan
pelayanan mereka kepada jemaat baru. 2-3 Karena kalianlah yang meru-
pakan surat pengantar kami! Waktu orang-orang memperhatikan cara
hidup kalian, kalian menjadi seperti surat Kristus yang bisa diketahui dan
dibaca oleh semuaorang. Surat itu ditulis bukandengan tinta, tetapi dengan
Roh Allah yang hidup. Dan surat itu tidak diukir pada batu,* tetapi di dalam
hati kalian. Tetapi karena kami yang memperkenalkan Kristus kepada
kalian, TUHAN juga mengukir nama kalian di dalam hati kami. 4 Kami
bisa berbicara seperti itu karena Kristuslah yang memberikan keyakinan
itu kepada kami di hadapan Allah. 5Maksud saya bukan untukmengatakan
bahwa kami bisa melayani Allah karena kemampuan kami sendiri. Bukan!
Tetapi Allahlah yang memampukan kami untuk melayani Dia. 6 Karena
Dialah yang memampukan kami sebagai hamba untuk menyampaikan
berita tentang sebuah perjanjian yang baru dengan-Nya— yang tidak di-
dasarkan pada peraturan dan hukum yang tertulis, melainkan pada Roh
Allah. Menjalankan peraturan lama dan hukum tertulis itu tidak membuat
kita hidup tetapi membawa kita kepada kematian. Sedangkan Roh Allah
membawa kita kepada kehidupan!

Perjanjian yang baru lebihmulia dari perjanjian yang lama
7 Memang perjanjian† yang lama diukir pada batu dan disertai dengan

kemuliaan Allah. Tetapi biarpun begitu, perjanjian tersebut membawa
kita kepada kematian. Pada waktu perjanjian itu diberikan, sinar kemu-
liaan terpancar dari muka Musa, sehingga orang Israel tidak bisa terus
memandang wajahnya. Tetapi sinar kemuliaan itu hanya sementara saja.
8 Jadi, kalau perjanjian yang lama disertai dengan kemuliaan, tentu lebih
mulia lagi kemuliaan perjanjian yang baru yang berasal dari Roh Allah!
9Maksud saya adalah: Kalau perjanjian yang lama— yang membawa huku-
man kepada kita, mempunyai kemuliaan, tentu lebih mulia lagi kemuliaan
dari perjanjian yang baru yang membuat kita dibenarkan di hadapan
Allah. 10 Sebenarnya perjanjian yang lama itu— yang dulu dianggap mulia,
sekarang tidak begitu mulia lagi kalau dibandingkan dengan perjanjian
yang baru— yang jauh lebih mulia. 11Karena kalau perjanjian yang lama—
yang sekarang diganti dengan yang baru, diberikan dengan kemuliaan,
maka perjanjian yang selama-lamanya pastilah mempunyai kemuliaan
yang lebihmulia.

12 Oleh karena kami sangat yakin akan apa yang kita harapkan dari
Allah, maka kami berani sekali memberitakan tentang perjanjian yang
baru ini. 13Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan kain
supaya orang-orang Israel tidak bisa melihat sinar kemuliaan itu sedang
menghilang. 14 Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel sudah tertutup.
Bahkan sampai sekarang pun, ketika anak-anak mereka membaca buku
* 3:2-3 batuPaulusmembandingkandenganhukumTaurat yangdiberikanAllahkepadaMusa, yang
tertulis pada loh batu (Kel. 24:12; 25:16). † 3:7 Perjanjian Dalam ayat 7-11 secara harfiah disebut,
“Pelayanan.”
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Perjanjian Lama, sepertinya kain selubung itu masih menutupi pikiran
mereka sehingga mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya. Karena
kain selubung itu hanya bisa disingkirkan ketika seseorang percaya kepada
Kristus. 15 Tetapi kasihan, sampai hari ini ketika mereka membaca Hukum
Musa, seperti masih ada kain yangmenutupi pikiranmereka. 16Akan tetapi
ketika seseorang bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, maka kain itu akan
Allah singkirkan dari pikirannya. 17Dan sinar kemuliaan yang memancar
dari TuhanYesus kepadakitamenggambarkanRohKudus. Dandimanaada
Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama itu.
18 Jadi, dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang
kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Nya. Kita menjadi seperti
cermin! DengandemikianTuhanYesus—yaitu olehRoh-Nya,mengubahkan
kita sehingga kita menjadi semakin sempurna memancarkan kemuliaan-
Nya.

4
Harta rohani dalam bejana tanah liat

1Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya oleh karena
kebaikan hati-Nya. Oleh karena itulah kami tidak pernah putus asa! 2Kami
sama sekali tidakmau terlibat dalam gerakan agama yang dilakukan secara
diam-diam, dan semua sifat hidup yang memalukan. Kami tidak meng-
gunakan cara yang licik dan tidak mengubah ajaran Allah untuk menye-
nangkan manusia. Sebaliknya kami tetap mengajarkan hal-hal yang benar
dengan terus terang. Dan secara terus terang pula kami maumenunjukkan
kepada orang lain siapa kami sebenarnya. Dengan begitu mereka bisa
menilai kami sesuai dengan hati nurani mereka di hadapan Allah. 3Kalau
Kabar Baik yang kami beritakan tidak masuk akal bagi sebagian orang
karena pikiran mereka seperti masih tertutup dengan kain selubung terse-
but, nyatalah bahwa mereka itu adalah orang yang menuju kebinasaan.
4 Karena penguasa* dunia ini sudah membuat buta mata hati mereka,
sehingga mereka tidak bisa melihat sinar kemuliaan yang ada di dalam
KabarBaik tentangKristus—yangmencerminkan semua sifatAllah! Karena
itu mereka tidak percaya kepada Kabar Baik dari Allah itu.

5Karena berita yang kami beritakan bukanlah tentang diri kami sendiri!
Tetapi yang kami beritakan adalah bahwa Kristus Yesus adalah Penguasa
hidup kita, dan kami hanyalah pelayan yang hina untuk kalian karena
kehendak Yesus. 6Karena Allah yang sudah berkata, “Dari dalam kegelapan
hendaklah terang memancarkan sinarnya.” Dialah yang sudah memancar-
kan terang-Nya di dalam hati kita supaya kita bisa mengerti dan melihat
kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus. 7 Tetapi harta rohani
yang indah itu sudah diisi di dalam diri kita yang hanya seperti bejana-
bejana tanah liat. Dengan begitu sudah nyata bahwa kuasa yang luar biasa
itu berasal dari Allah— bukan dari diri kita sendiri.

8 Karena itu, biarpun kami sering kali ditindas dari segala arah, tetapi
kami tidak hancur! Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari
masalah yang kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus asa! 9 Ketika
kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan
kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali
dibanting ke tanah, tetapi Allah selalu menolong kami sehingga kami tidak
sampai mati. 10 Jadi melalui penderitaan yang kami alami secara badani,

* 4:4 Penguasa dunia ini Secara harfiah, “dewa dunia ini,” maksudnya iblis.



2 Korintus 4:11 596 2 Korintus 5:6

kami menunjukkan bahwa kami bersatu dengan Yesus dalam kematian-
Nya. Dengan demikian kuasa kehidupan Yesus juga terlihat dalam tubuh
kami. 11 Ya, memang kami masih hidup! Tetapi karena melayani Yesus,
hidup kami selalu terancam. Hal itu terjadi kepada kami supaya kuasa
kehidupan Yesus juga bisa terlihat dalam tubuh kami yang fana ini. 12 Jadi,
biarpun hidup kami selalu terancam, tetapi hal itu membawa kehidupan
kepada kalian!

13 Dalam Kitab Suci tertulis, “Saya percaya, maka saya bersaksi.”✡ Kami
punmempunyai keyakinanyang sama:† Kamipercaya,makakamibersaksi.
14 Kami berani bersaksi karena kami tahu bahwa Allah yang sudah
menghidupkan kembali Tuhan Yesus dari kematian juga akan menghidup-
kan kami kembali dari kematian, supaya kami bisa hidup bersama Yesus.
Dan akhirnya kami dan kalian akan berdiri di hadapan Allah. 15 Jadi
semua hal yang kami alami itu terjadi demi kebaikan kalian! Ternyata
Allah menghendaki penderitaan kami itu supaya berita tentang kebaikan
hati-Nya semakin disebarluaskan kepada banyak orang, sehingga semakin
melimpah ucapan syukur kepada-Nya. Dengan begitu Allah semakin dimu-
liakan.

Hidup berdasarkan keyakinan
16Karena itu kami tidak putus asa! Biarpun secara badani kami semakin

lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari! 17 Karena
semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan
sebenarnya boleh dianggap ringan. Tetapi justru kesusahan itu sedang
menghasilkanbagi kami kemuliaan surgawi yangakan tahanuntuk selama-
lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa pun! Karena begitu
mulianya,maka semua penganiayaan dan penderitaan yang sekarang kami
alami tidak perlu dipikirkan lagi! 18 Jadi, sekarang kami memikirkan hal-
hal yang tidak kelihatan, dan hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan.
Karena yang kelihatan hanya sementara saja, tetapi yang tidak kelihatan
tahan sampai selama-lamanya.

5
1 Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita

seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja, lalu binasa. Tetapi ketika
hal itu terjadi, Allah sudah menyediakan tubuh surgawi bagi kita— yaitu
tubuh seperti rumah yang tidak dibangun oleh manusia dan yang tetap
ada sampai selama-lamanya. 2 Karena dalam tenda kita yang kita diami
sekarang ini, kita sering mengeluh. Karena itulah kita sangat merindukan
tubuh surgawi—yangakankita pakai sepertimemakai pakaianbaru. 3-4 Jadi
selamakitamasih tinggal di dalam tubuhduniawi ini, kitamengeluh karena
kita merasakan tubuh ini seperti beban yang berat. Tetapi bukan kemauan
kita untuk melepaskan tubuh duniawi ini dan hidup seperti roh tanpa
badan. Kita ingin segera memakai tubuh surgawi. Kalau hal itu terjadi,
tepatlah Firman Allah yang berkata, “Kuasa kematian sudah dikalahkan”*
oleh kuasa kehidupan. 5 Hal itu sudah Allah sediakan bagi kita! Dan Dia
memberikan Roh-Nya kepada kita untukmenjamin semuanya bagi kita.

6 Karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena kita
tahu bahwa selama kita masih mendiami tubuh duniawi ini, kita masih
✡ 4:13 Mzm. 116:10 † 4:13 keyakinanyang samaSecaraharfiah, “rohkeyakinan.” Kata ‘roh’di sini
bukanmenunjukkan Roh Kudus, tetapi menunjukkan sifat pikiran. * 5:3-4 Paulus menggunakan
kata-kata dalam Yesaya 25:8. Dia jugamengutip ayat itu dalam 1Kor. 15:54.
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belum bisa tinggal bersama Tuhan Yesus. 7 Karena hidup ini kita jalani
hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah— bukan hanya
kepada hal-hal yang kelihatan! 8 Karena itulah seharusnya kita selalu
tabah dengan penuh keyakinan bahwa saat kita tidak lagi memakai tubuh
duniawi ini, kita sudah tinggal bersama Tuhan. 9 Karena itu jugalah kita
harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita yang utama adalah untuk
menyenangkan hati Allah— baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawi
maupun ketika kita sudah di dalam tubuh surgawi. 10 Karena kita semua
pasti akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus— di mana kita
akanmenerima balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita
ada di dalam tubuh duniawi, dan memberikan pertanggung-jawaban atas
perbuatan kita yang baik maupun yang jahat.

Utusan-utusan Allah yang membawa berita bahwamanusia dengan Allah
bisa berdamai

11 Jadi, karena kami pelayan-pelayan TUHAN mengerti arti ‘takut akan
TUHAN’, kami berusaha meyakinkan setiap orang tentang berita kesela-
matan. Allah tahu kesungguhan hati kami dalam melayani Dia. Dan saya
harap dalamhati nurani kalian, kalian pun akan tahu tentang kesungguhan
hati kami! 12Denganmenulis hal-hal di atas, sekali lagi maksud saya bukan
untuk membanggakan pelayanan kami, melainkan saya menyatakan hal-
hal itu untuk memberikan alasan bagaimana kalian bisa bangga karena
kami sudah melayani di antara kalian. Dengan begitu kalian mempunyai
jawaban kepada guru-guru palsu itu yang lebih membanggakan hal-hal
yang kelihatan daripada hati nurani yang bersih. 13 Kalau orang-orang
menganggap kami gila, tidak apa-apa! Karena kami melayani Allah. Tetapi
kalau kalianmenganggap kami waras, itu lebih baik, karenamemang kami
terus berusaha melayani kalian. 14 Karena kasih Kristus yang menguasai
hidupkami,makakamiyakinbahwaKristus sudahmatiuntuksemuaorang.
Artinya kita semua yang bersatu dengan Dia secara rohani juga sudahmati
terhadap cara hidup kita yang lama. 15DanKristusmati untuk semua orang,
supaya kita yangmasih hidup tidak hidup lagi hanya untuk diri kita sendiri,
tetapi hidup bagi Dia yang sudahmati dan hidup kembali bagi kita.

16Oleh karena itu, sejak kamimengerti tentang semua itu, kami tidak lagi
bisamenilai seseorangmenurut penilaianmanusia duniawi. Dulumemang
kamimenilai Kristusmenurut penilaianmanusia, tetapi sekarang tidak lagi
demikian. 17 Yang penting, waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia
sudah menjadi ciptaan baru! Semua cara hidup yang lama sudah berlalu,
dan hidup yang baru itu sungguh indah!

18 Dan sumber dari semua perubahan hidup itu adalah Allah sendiri—
yang dengan perantaraan Kristus sudah membuat kita berdamai kembali
dengan Dia. Lalu Dia mengutus kami untuk memberitakan tentang per-
damaian itu. 19 Yang kami beritakan adalah bahwa Allah— lewat kematian
Kristus, sudahmembuka jalanbagi setiaporangdidunia iniuntukberdamai
dengan Allah. Bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus, Allah tidak
lagi memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Itulah berita perdamaian
yangAllahpercayakankepadakami! 20Artinyakami sudahmenjadi utusan-
utusanKristus Yesus—Raja kita. Melalui kamiAllahmengajakdanmemang-
gil setiap kalian untuk mendengarkan berita ini: Atas nama Kristus Yesus
berdamailah dengan Allah! 21 Ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak
pernah berbuat dosa, tetapi Allah sudahmembuat Dia diperlakukan seperti
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orangberdosademimenanggungdosakita. Allahmelakukan itu supayakita
yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di hadapan Allah.

6
1 Jadi sebagai utusan-utusan Allah, kami mengajak setiap kalian: Jangan-

lah sia-siakan kabar tentang kebaikan hati Allah yang sudah diberitakan
kepada kalian. 2Karena Allah berkata,
“Aku sudahmendengarkan permohonan kalian tepat pada waktunya,

dan Aku sudahmemberikan pertolongan
kepada kalian pada hari keselamatan.”✡

Jadi kamimemberitakan kepada setiap kalian: Sekarang inilah ‘waktu yang
tepat’ itu, dan hari inilah ‘hari keselamatan’ yang tepat bagimu!

3 Jadi kami utusan-utusan TUHANberusaha supaya cara hidup kami tidak
menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima berita keselamatan.
Karena kami tidak mau pelayanan kami tercela. 4Karena itu dalam segala
keadaan kami berusaha untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa
kami hidup dengan cara yang sepantasnya sebagai pelayan Allah— yaitu
kami bertahan dalam penganiayaan, kemiskinan, atau kesusahan. 5 Kami
sering dipukuli dan dipenjarakan. Orang-orang menjadi kacau dan meny-
erang kami. Kami terpaksa bekerja keras untukmencari nafkah. Sering kali
hidup kami terancam sehingga kami tidak bisa tidur pada malam hari dan
tidak mempunyai makanan. 6 Biarpun begitu, kami terus berusaha untuk
hidup dengan hati yang bersih, bijaksana, sabar, dan murah hati. Kami
bersandarkepadaRohKudus, danberusahamengasihi semuaorangdengan
hati yang tulus. 7 Kami selalu mengajar yang benar, dan mengandalkan
kuasa Allah. Kami memakai semua perlengkapan perang rohani yang
diberikan kepada orang-orang yang hidupnya benar— baik untukmembela
diri dan untukmenyerang penguasa gelap.

8Karena dalam pelayanan kami ada orang yang menghargai kami, tetapi
ada juga yangmenghina kami. Ada yangmemuji kami, tetapi ada juga yang
menjatuhkan nama baik kami. Biarpun begitu kami terus mengajarkan
yang benar, namun masih tetap ada yang mengata-ngatai kami sebagai
pembohong. 9 Walaupun kami sudah dikenal, kami diperlakukan seperti
orang yang belumpernah dikenal. Sepertinya kami sudahmati, tetapi lihat-
lah, kami masih tetap hidup. Kami sering dihukum dengan cara dipukuli,
tetapi tidak mati. 10 Biarpun kami sering mengalami kesedihan, tetapi
kami tetap bersukacita. Kami sangat miskin, tetapi sebenarnya pelayanan
kami membuat banyak orang menjadi kaya secara rohani. Kami tidak
mempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya kamimempunyai segala sesuatu.

11Dengan berkata semuanya itu, Saudara-saudari saya yang kekasih yang
ada di Korintus, kami sudah berbicara secara terbuka dan hati kami juga
terbuka selebar-lebarnya terhadap kalian. 12Kalau ada yang menghalangi
hubungan kita, bukan kami yang kurang mengasihi kalian! Tetapi apakah
hati kalian sudah tertutup bagi kami? 13 Saya berbicara kepada kalian
sebagai anak-anak yang saya kasihi. Jadi, sebagai balasan kasih kami
terhadap kalian, bukalah hati kalian untuk kami!

Umat Allah sebagai Rumah Allah yang suci
14 Janganlah kita menjadi terikat dengan orang-orang yang tidak percaya

kepada Yesus, karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerjasama
dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sebagai contoh, kuasa gelap tidak
✡ 6:2 Yes. 49:8
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bisa bersatu dengan kuasa terang. 15 Kristus tidak bisa sepaham dengan
iblis!* Orang yang percaya kepada Kristus tidak bisa bersahabat dengan
orang yang tidak percaya kepada-Nya. 16Dan sungguh sangat tidak pantas
menaruh berhala-berhala di dalam Rumah Allah. Tetapi bagi Allah yang
hidup, kita adalah seperti Rumah Allah, karena Dia hidup di antara kita—
seperti yang Allah katakan,
“Aku akan hidup bersamamereka

dan berjalan bersamamereka.
Aku akanmenjadi Allahmereka,

danmereka akanmenjadi umat-Ku.”✡
17 “Jadi, keluarlah dari antara orang-orang yang jahat itu

dan pisahkanlah diri kalianmasing-masing dari mereka, kata TUHAN.
Janganmenyentuh barang najis mereka,

maka Aku akanmenerima kamu.”✡
18Karena TUHAN YangMahakuasa berkata:

“Aku akanmenjadi Bapamu,
dan kalian akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku
perempuan.”✡

7
1 Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah sudah mem-

berikan janji-janji yang sungguh indah, maka sudah sepantasnyalah kita
berusaha menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari semua hal yang
najis. Takut dan hormatlah kepada Allah! Oleh karena itu marilah
kita semakin disempurnakan menjadi semakin seperti serupa Allah dalam
kekudusan-Nya.

Sukacita Paulus
2 Saya mohon kalian terus membuka hati kalian untuk kami! Kami tidak

pernah berbuat salah kepada siapa pun di antara kalian, ataumenyesatkan
kalian, ataumemanfaatkankalianuntukmendapatkanuang. 3Sayaberkata
begitu bukan untuk menyatakan kesalahan kalian. Karena seperti yang
sudah pernah saya katakan, kalian sudah mendapat tempat yang istimewa
di dalam hati kami! Biarpun kita saling berjauhan, tetapi kalian selalu
dekat di hati kami— sampai kami rela mati dianiaya demi kalian. 4 Saya
sangatmempercayai danmembanggakankalian, karenakalianadalahhasil
pekerjaan pelayanan kami. Karena kalian juga, sukacita kami melimpah
dan kami semakin dikuatkan dalam semua penderitaan kami.

5 Saya berkata begitu karena waktu kami tiba di Makedonia, kami sama
sekali tidak bisa tenang. Berbagai penderitaan menyerang kami baik
dari luar maupun dari dalam diri kami. Dari luar sering menghadapi
pertengkaran, dari dalam sering ketakutan. 6 Tetapi Allah yang selalu
menghibur umat-Nya yang putus asa, menguatkan kami juga dengan ke-
datangan Titus. 7Kedatangan Titus bukan hanya menguatkan kami, tetapi
saya lebih bersukacita lagi ketika dia memberitahukan tentang kerinduan
kalianuntukbisabertemu lagidengansaya, danbagaimanakalian sungguh-
sungguhmenyesal atas semuakesalahanyang sudah terjadi, dankalian san-
gat senang bekerjasama dengan saya lagi. Mendengar semua itu, sukacita
saya sangat melimpah.

* 6:15 iblis Secara harfiah, Paulus menggunakan salah satu nama untuk iblis— yaitu “Belial.”
✡ 6:16 Im. 26:11-12 ✡ 6:17 Yes. 52:11 ✡ 6:18 2Sam. 7:14; 7:8
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8 Biarpun surat saya yang sebelumnya membuat kalian sedih, saya tidak
menyesal menuliskannya. Memang saya tahu surat itu membuat kalian
sedih, tetapi itu hanya untuk sementara saja. 9 Sekarang saya bersukacita—
bukan karena saya sudah membuat kalian sedih. Tetapi saya bersukacita
karena kesedihanmu itu sudah membuat kalian bertobat. Berarti kalian
bersedih sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal itu tidak membuat kalian
putus asa, tetapi semakin kuat. 10 Karena kesedihan yang dikehendaki
Allahmembuat kita bertobat danmemimpin kita kepada keselamatan. Dan
kita tidak perlu lagi menyesali kesedihan itu, tetapi bersyukur karena kita
menjadi lebih dekat kepada TUHAN. Tetapi kesedihan yang berasal dari
dunia ini hanya akan menjebloskan kita kepada kematian rohani. 11 Jadi
sekarang perhatikanlah hasil dari kesedihan yang sesuai dengan kehendak
Allah itu: Yaitu sekarang
kalian lebih bersungguh-sungguhmengikuti kemauan TUHAN,
kalian sudah berusaha membuktikan bahwa kebanyakan dari kalian tidak

bersalah,
kalian lebih benci dan takut berbuat dosa,
kalian lebih rindu dan bersemangat akan apa yang baik dan adil,
dan kalianmemberi hukuman kepada pihak yang salah.
Jadi kalian sudah menunjukkan banyak bukti bahwa kebanyakan dari
kalian tidak bersalah dalam masalah itu. 12 Saya mau kalian tahu bahwa
alasan saya untuk menulis surat itu bukan untuk menyatakan siapa yang
bersalah kepada siapa. Tetapi saya menulis surat itu supaya di hadapan
Allah kalian mendapat kesempatan untuk menyatakan betapa besar ke-
sungguhan hati kalian untuk mengikut kami. 13 Karena itu, waktu kami
mendengar berita itu dari Titus, kami sangat dikuatkan.
Dan kami bukan hanya merasa dikuatkan, tetapi kami lebih bersukacita

lagi karena melihat Titus sangat bersukacita, karena kalian semua sudah
membuat hatinya lega dan tenang. 14 Memang, sebelum dia mengun-
jungi kalian, saya sudah memberitahukan banyak hal yang baik tentang
kalian jemaat Korintus. Dan sekarang saya senang di mana Titus sudah
membuktikan semua pujian yang saya sampaikan itu. Sebagaimana saya
selalu terus terang mengatakan ajaran yang benar kepada kalian, begitu
juga pujian saya tentang kalian yang pernah saya katakan kepada Titus
sudah terbukti benar. 15Dan kasihnya kepada kalian semakin dalam setiap
kali dia mengingat cara kalian mendengarkan dia, dan bagaimana kalian
menyambut dia dengan rasa takut dan hormat. 16 Saya bersukacita karena
saya bisa mempercayai kalian dalam segala hal.

8
Caramemberi bantuan dana sesuai dengan kehendak Allah

1 Dan sekarang, Saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana ke-
baikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudari kita jemaat-
jemaat di provinsi Makedonia. 2 Mereka sedang diuji dengan banyak
penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka me-
limpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah
hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam
hal memberi. 3 Saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan
mereka, sampai mereka semakin miskin. Dan mereka memberi dengan
hati yang rela. 4 Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami
supaya kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam
pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di Yerusalem. 5 Dan waktu
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kami memberi izin, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami
sangka-sangka— di mana sebelummereka memberi, mereka menyerahkan
diri dulu kepada TUHAN, baru kepada kami rasul-rasul-Nya. Hal yang luar
biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah!

6Karena itulahkamimintaTitusuntukmeneruskanpelayanan ini, karena
pada awalnya dialah yang sudah memulainya oleh karena kebaikan hati
Allah. 7 Kalian sudah sangat diberkati dalam segala hal, sehingga kalian
berlimpah-limpah dalamberbagai kemampuan khusus yang diberikan Roh
Allah:
Kalian sungguh luar biasa percaya kepada Kristus,
kemampuan berbicara kalian sungguh luar biasa,
dan hikmat kalian luar biasa.
Semangat kalian untuk TUHAN juga luar biasa,
dan kasih kalian sangat dalam untuk kami.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian
juga semakin luar biasa!

8 Yang saya tuliskan ini bukanlah suatu perintah. Tetapi oleh karena
jemaat lain sudahmenunjukkansemangatyang luarbiasauntukmembantu
saudara-saudari kita seiman di Yerusalem, maka sudah waktunya kalian
membuktikan bahwa kalian juga sungguh-sungguh mengasihi saudara-
saudari kita itu. 9Karena kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita
Kristus Yesus: Biarpun Dia sangat kaya, tetapi demi untuk menyelamatkan
kita, Dia pernah menjadi miskin— bahkan menjadi orang yang paling
miskin, supaya kita menerima semua kekayaan rohani!

10-11 Jadi inilah nasihat saya tentang apa yang terbaik bagi kalian dalam
pelayanan ini: Tahun lalu kalian menjadi jemaat pertama yang rela
menyumbangkan sesuatu dan yang memulai mengumpulkan dana. Oleh
karena kalian sudahmenjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain, sebaiknya se-
lesaikanlah pelayanan yang kalian sudah mulai itu. Biarlah kalian masing-
masingmelakukannyadenganhati yang rela sepertiwaktu itu, danberikan-
lah apa saja sesuai dengan kemampuanmu. 12 Karena kalau seseorang
inginmemberikanbantuan,makaAllahakanmenerimaapayangdiberikan
orang itu menurut kemampuannya. Karena TUHAN tidak pernah menun-
tut kita untuk memberi di luar kemampuan kita. 13 Dan kami memang
tidak mau kalian berkekurangan supaya orang lain berkelebihan. Bukan
begitu! Kami mau supaya kebutuhan hidup kita masing-masing sama-
sama tercukupi. 14 Saat ini kalian berkelimpahan dan mampu menolong
saudara-saudari seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Tetapi suatu
saatnanti adawaktunyamerekaberkelimpahandankalianberkekurangan,
dan mereka juga bisa mencukupi kekurangan kalian. Dengan demikian
kebutuhan hidup kita sama-sama tercukupi. 15 Jadi bisa terjadi lagi seperti
yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Pada waktu itu, orang-orang yangmengumpulkan banyakmanna

tidakmengalami kelebihan,
danmereka yangmengumpulkan sedikit

tidakmengalami kekurangan.”✡

Tentang pelayanan Titus dan kedua temannya
16 Saya bersyukur kepada Allah karena Dia sudah menaruh keinginan

yang kuat di dalam hati Titus untuk menolong kalian— sama seperti yang
✡ 8:15 Kel. 16:18
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ada di dalam hati saya. 17 Karena waktu kami meminta dia untuk men-
gunjungi kalian lagi, dia senang sekali, karena sebelum kami bertanya,
dia sudah merindukan kalian dan berencana pergi untuk melihat kalian.
18 Bersama Titus kami juga mengutus salah satu saudara seiman yang
lain— yang sangat dipuji oleh semua jemaat karena pelayanannya dalam
memberitakan Kabar Baik. 19 Selain itu, saudara itu juga dipilih oleh
jemaat-jemaat di sini untuk ikut bersama kami membawa sumbangan itu
ke Yerusalem. Kami berharap sumbangan itu akan memuliakan TUHAN
dan juga akanmembuktikanbahwakami sungguh-sungguhmaumenolong.
20 Jadi agak banyak orang yang akan ikut ke Yerusalem, supaya tidak ada
orang yang berani mengata-ngatai bahwa kami mengambil sebagian dari
sumbangan yang sangat besar itu untuk kepentingan pribadi. 21 Karena
kami sedang berusaha melakukan yang benar— baik di hadapan TUHAN
maupunmanusia.

22Bersamamereka berdua, kami juga mengutus seorang saudara seiman
yang sudah berkali-kali membuktikan bahwa dia selalu bersedia mem-
bantu. Bahkan sekarang dia sangat bersedia lagi untuk membantu karena
dia sangat mempercayai kalian.

23 Kalau ada orang yang bertanya tentang Titus, katakanlah bahwa dia
adalah sahabat saya yang bekerja bersama saya untuk membantu kalian.
Dan tentang saudara-saudara seiman yang lain, mereka diutus oleh jemaat-
jemaat di sini dengan tujuan memuliakan Kristus. 24Oleh karena itu, hen-
daklah kalian tunjukkan kepada mereka bahwa kalian sungguh-sungguh
mengasihi semua saudara-saudari seiman. Dengan begitu, para jemaat di
sini akan mendengar kesaksian tentang kalian sehingga terbukti kenapa
kami selalu membanggakan kalian.

9
Dorongan untukmembantu saudara-saudari seiman yang berkekurangan

1 Memang dalam surat ini, saya tidak perlu mendorong kalian untuk
ikut ambil bagian dalam pelayanan ini kepada umat Allah di Yerusalem,
2 karena saya tahu kalian selalu siap sedia memberikan bantuan. Bahkan
saya sudah mendorong jemaat-jemaat di Makedonia dengan membang-
gakan kalian. Sayamemberitahukan bahwa kalian di provinsi Akaya sudah
siap memberi sumbangan sejak tahun lalu. Dan semangat kalian sudah
menggerakkan hati sebagian besar dari mereka untuk ikut ambil bagian.
3Tetapi sayamengutus ketiga saudara itu kepada kalian supaya cerita kami
yang membanggakan kalian jangan dianggap omong kosong saja. Saya
mausupaya sumbangankalianbenar-benar sudahsiap— seperti yang sudah
saya beritahukan kepada mereka. 4 Karena kalau ada saudara-saudara
seiman dari Makedonia yang datang bersama saya, dan mereka melihat
bahwa kalian belum siap, maka kami akan malu! Tentu kalian juga akan
malu, kalau apa yang kami banggakan tentang kalian dengan begitu yakin
ternyata omong kosong. 5Karena itulah sayamendorong ketiga saudara itu
mendahului kami. Mereka akan membantu kalian untuk mempersiapkan
dana yang sudah kalian janjikan, supaya dana itu sudah siap pada waktu
kami tiba. Dengan begitu, dana dari kalian akan benar-benar dianggap
sebagai pemberian sukarela dan bukan paksaan.

6 Perhatikanlah ini: Orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit,
dan orang yangmenanambanyak akanmenuai banyak! 7Hendaklah setiap
kalian memberi dengan hati yang rela. Jangan memberi dengan hati yang
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sedih atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan
hati yang senang. 8 Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan
hati-Nya kepadamu dalam segala hal, sehingga keperluanmu selalu ter-
cukupi— bahkan lebih dari cukup! Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi
melakukan hal-hal yang baik. 9 Seperti yang dikatakan Kitab Suci,
“Orang-orang yang hidupnya benar seperti petani yangmenaburkan benih.

Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang-orang
miskin.

Perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah dilupakan oleh
TUHAN.”✡

10 Jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi
hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia akan
memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan
dimampukan untuk memberi dengan murah hati kepada orang-orang lain,
lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akanmenghasilkan banyak kebaikan
di hadapan TUHAN. 11 Jadi kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga
kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Dan pemberianmu
melalui dana yang kami kumpulkan akanmembuat semakin banyak orang
yang bersyukur kepada Allah.

12 Pelayanan kita ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di
Yerusalem, tetapi akan membuat semakin banyak orang yang bersyukur
kepada Allah. 13 Karena pelayananmu ini, saudara-saudari kita akan
memuji Allah. Karena kemurahan hati kalian kepada mereka dan kepada
semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-sungguh hidup
sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus. 14 Dan ketika mereka berdoa,
mereka akanmendoakankalian denganpenuhkasih, karena ternyataAllah
sangat luar biasamenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kalian. 15Syukur
kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikan-Nya kepada kita— yaitu
Kristus sendiri! Nilai hadiah terbesar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-
kata apa pun!

10
Paulusmempertahankan pelayanannya

1Saya, Paulus, sudah tahu bahwa ada orang di antara kalian yang berkata
kalau saya bersama kalian, saya selalu bersikap rendah hati. Tetapi kalau
saya jauhdari kalian, sayamenjadi beranimenulis surat yang isinya teguran
keras kepada kalian. Oleh karena itu saya mohon kepada kalian dengan
kelembutan dan kerendahan hati Kristus 2 supaya kalian tidak terpengaruh
dengan orang-orang yang menyangka bahwa saya dan teman sekerja saya
bekerja dengan cara duniawi. Karena waktu saya datang, saya berencana
menentang mereka dengan berani. Jadi saya berharap saya tidak perlu
memakai keberanian seperti itu terhadap kalian! 3 Kami berjuang bukan
secaraduniawi—walaupunkamimasihhidupdi dunia ini. 4Karena senjata-
senjata yang kami pakai bukan senjata duniawi tetapi senjata rohani.
Keampuhan senjata kami berasal dari Allah. Karena itulah kami bisa
menghancurkan segala macam perlawanan dan serangan musuh— yaitu
iblis.* Jadi kami merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan
mengalahkan perdebatan musuh 5dan semua kesombonganmanusia yang

✡ 9:9 Mzm. 112:9 * 10:4 perlawanan… Secara harfiah, “benteng-benteng.” Kata ini adalah kiasan
yang menggambarkan berbagai macam perlawanan dan serangan dari semua penguasa kerajaan
gelap— yang sangat kuat dan diatur oleh iblis.
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menjadipenghalangbagimanusia itu sendiri untukmengenalAllah. Seperti
pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka, kami juga men-
galahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya
orang lain disiapkanuntuk taat kepada-Nya. 6 Jadiwaktu kami datang, kami
akan siap menghukum setiap orang yang tidak taat kepada Kristus. Tetapi
sebelumnya, sebaiknya kalianlah yang memulai untuk taat sepenuhnya
kepada-Nya!

7 Kebanyakan kalian hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani dan
tidak menyadari hal-hal yang rohani! Dan di antara kalian ada orang-
orang yang membanggakan dirinya sebagai pelayan Kristus. Seharusnya
merekamenyadari bahwakami juga pelayanKristus! 8Kalau saya dianggap
terlalu bangga atas kuasa yang diberikan Tuhan kepada kami, saya masih
tidak merasa bersalah. Karena Tuhan benar-benar sudah memberikan
kuasa kepada kami untukmembangun keyakinanmu— bukan untukmeng-
hancurkan! 9-10 Saya berkata begitu karena ada yang sudah mengatakan,
“Paulusmenegur kita dengan tegas dan penuh kuasa dalam surat-suratnya.
Tetapi kalau dia bersama kita, dia lemah dan sama sekali tidak pandai
berkhotbah.” Kalau begitu, jangan sampai ada di antara kalian yang
menyangka bahwa saya hanya membuat kalian takut dengan apa yang
sudah saya tulis! 11 Biarlah orang yang berpikir seperti itu mengerti hal
ini: Sifat tegas dan penuh kuasa akan kalian perhatikan waktu saya datang
lagimengunjungi kalian— seperti yang sudah kalian baca dalam surat-surat
saya!

12 Orang-orang yang menentang kami membanggakan diri dengan
berkatamereka jugautusanKristus seperti kami. Tetapi saya sebagaiutusan
Kristus tidak mau membandingkan diri saya dengan mereka. Mereka
senang membandingkan kemampuan khusus mereka dengan kemampuan
khusus orang lain— termasuk kami. Mereka bangga dengan kemampuan
khusus mereka, tetapi kelakuanmereka itu kurang bijaksana.†

13-14 Saya tidak akan membanggakan diri dengan cara yang kurang bi-
jaksana, tetapi saya pantas bangga karena luasnya daerah pelayanan yang
diberikan Allah kepada kami. Karena kamilah yang pertama menyam-
paikan Kabar Baik tentang Kristus kepada kalian, jadi daerah kalian juga
termasuk daerah pelayanan kami. Jadi kami bukan seperti orang yang
maumerampas daerah pelayanan dari orang yang sudahmembuka daerah
pelayanan tertentu. 15 Kalau rasul Kristus yang lain sudah membuka
suatu daerah pelayanan, saya tidak membanggakan diri dengan berkata,
“Daerah itu adalah daerah pelayanan saya.” Tetapi harapan kami adalah
bahwa keyakinan kalian kepada Kristus akan terus bertumbuh, sehingga
pelayanan kita bersama akan semakin berkembang dan bertambah luas
menurut kehendak Tuhan. 16 Dengan begitu kami bisa menyampaikan
Kabar Baik kepada orang-orang di luar daerah kalian. Akhirnya akan
menjadi jelas bagi semua orang bahwa kami tidak perlu membanggakan
pelayanan yang sudah dilakukan oleh utusan Kristus yang lain. 17 Karena
Kitab Suci menuliskan, “Orang yang mau bangga, berbanggalah hanya
tentang apa yangTuhanperbuat—bukanmembanggakandirinya sendiri!”✡

† 10:12 Ayat12Secaraharfiahayat ini: Tentusajakami tidakberanimembanggakandiri kami sendiri
atau membandingkan diri kami dengan orang yang menganggap dirinya tinggi. Waktu mereka
membuat ukuran untuk diri mereka sendiri, lalu ukuran itu mereka gunakan untuk mengukur diri
mereka sendiri dan orang lain, kelakuanmereka itu kurang bijaksana. ✡ 10:17 Yer. 9:24; 1Kor. 1:31
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18 Karena orang yang membanggakan dirinya dengan berkata, “Saya di-
utus Kristus,” perkataannya itu belum tentu benar. Lebih baik kita me-
nunggu waktunya Tuhan akan menunjukkan pekerjaan pelayanan siapa
yang sungguh-sungguh berkenan kepada-Nya.

11
Paulus tidak bekerja seperti rasul-rasul palsu

1 Saya mohon kalian sabar terhadap saya, karena saya mau menulis
sesuatu yang dapat dianggap kurang bijaksana. Memang kalian sudah
sangat sabar untuk membaca surat ini sampai bagian ini! 2 Sebelum saya
menyampaikan hal itu,* perlu saya beritahukan bahwaAllahmenghendaki
saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat supaya kalian tetap setia
kepada Kristus. Karena Kristus menganggap seluruh kesatuan jemaat
seperti calon istri-Nya. Jadi saya yang sudah mempertunangkan kalian
dengan Kristus seperti seorang perawan yang ditunangkan dengan calon
suaminya. Jadi saya seperti bapakyangmenjagaanakgadisnya supaya tetap
setia kepada calon suaminya sampai pada hari pernikahannya. 3 Tetapi
saya takut jangan-jangan kalian tertipu dan pikiran kalian disesatkan, lalu
meninggalkan kesetiaan kalian yang sungguh-sungguhdanmurni terhadap
Kristus— seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis di Taman Eden.† 4Karena
ternyata kalian sangat sabar untuk mendengarkan setiap guru baru yang
datang dengan membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan yang
kami sudah ajarkan kepada kalian! Dan kalian bersedia menerima ajaran
tentang Roh Kudus dan Kabar Baik yang berbeda dengan yang kami sudah
sampaikan!

5 Tetapi saya pikir saya tidak kalah hebatnya dari ‘rasul-rasul yang luar
biasa’ itu! 6Benar,mungkin sayabukanpengkhotbahyanghebat, tetapi saya
tidak kalah dalam bidang pengetahuan. Karena dengan segala cara, saya
dan temansekerja saya sudahmembuktikannyadengan jelaskepadakalian.

7 Atau apakah sekarang saya dianggap bersalah karena sudah member-
itakan Kabar Baik kepada kalian tanpa dibayar?! Kalau begitu, tolong
maafkan saya karena saya merendahkan diri demi kepentingan kalian!
8 Pada waktu itu saya menerima bantuan dana dari jemaat-jemaat lain.
Mungkin ada yang menganggap bahwa saya mencuri dari mereka supaya
saya bisa melayani kalian. 9 Dan ketika saya bersama kalian, kalau saya
mengalami kekurangan, saya tidak membebani siapa pun di antara kalian.
Karena beberapa orang saudara dari Makedonia datang untuk mencukupi
keperluan saya. Jadi saya menjaga diri saya supaya tidak pernah menjadi
beban bagi kalian, dan saya akan terus bersikap seperti itu. 10 Bahkan
saya berjanji demi ajaran benar dari Kristus yang ada dalam diri saya:
Keputusan untuk tidak menerima bantuan dana dari kalian akan terus
saya jalankan. Jadi tidak seorang pun di antara kalian di Akaya yang bisa
menghentikan rasa bangga saya karena tidakmenerima bantuan dana dari
kalian. 11 Kenapa saya berkata begitu? Apakah kalian pikir itu tandanya
saya tidak mengasihi kalian? Tidak! Allah tahu bahwa saya mengasihi
kalian!

12 Saya akan terus menjalankan keputusan untuk tidak menerima ban-
tuandari kalian, karena sayamaumenutupmulut ‘rasul-rasul baru’ itu yang
ingin membanggakan diri mereka dengan berkata bahwa mereka bekerja

* 11:2 hal itu Paulus kembali kepada pokok pembicaraan itu pada ayat 16. † 11:3 iblis di Taman
Eden Secara harfiah, “(si) ular.”
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seperti kami bekerja. 13 Karena mereka adalah rasul palsu, yang bekerja
dengan licik dan menyamar sebagai rasul Kristus. 14 Dan hal itu tidak
mengherankan. Karena iblis pun sering menyamar seperti malaikat yang
memancarkan sinar terang supaya bisamenipumanusia sebagai pembawa
pesan Allah. 15 Jadi bukan hal yang aneh kalau hamba-hamba iblis itu
membuat diri mereka seperti hamba Allah. Pada akhirnya nanti mereka
akanmendapat upahmereka sesuai dengan apa yangmereka perbuat!

Paulusmerasa terpaksamenceritakan tentang penderitaannya
16 Jadi jangan kalian menyangka bahwa saya juga kurang bijaksana,‡

sama seperti guru-guru baru itu yang suka membanggakan dirinya! Tetapi
kalau masih ada di antara kalian yang menganggap saya kurang bijaksana,
terimalah saya seperti kalian sudah menerima guru-guru baru itu, supaya
saya juga bisa sedikit membanggakan diri. 17 (Memang tadi saya memakai
sindiran. Sebenarnya membanggakan diri tidak sesuai dengan kehendak
Tuhan. Jadi biarlah saya membanggakan diri dengan meniru perkataan
orangyangkurangbijaksana.) 18Sekarangadabanyakguruyangmembang-
gakan diri mereka secara duniawi, jadi biarlah saya juga meniru mereka,
19karena kalian sangat sabar mendengarkan kata-kata sombong dari guru-
guru yang bodoh itu! Ya memang, kalian terlalu bijaksana! 20 Itulah
sebabnya pada waktu guru-guru yang baru itu menipu kalian, mengambil
harta kalian, danmereka meninggikan diri denganmemperlakukan kalian
seperti kaki-tangan mereka, kalian sabar dan ikut saja! Bahkan kalian
terlalu sabar waktu mereka menampar muka kalian! 21 Memang, kalau
saya dan Timotius dibandingkan dengan guru-guru baru itu, ternyata kami
terlalu lemah. Apakah kalian pikir kami harus malu karena kami tidak
menampar kalian?!
Jadi, hal-hal di mana mereka berani membanggakan diri, saya juga bisa

membanggakan diri dalam hal yang sama. (Tetapi ingatlah bahwa saya
berbicara seperti orang yang kurang bijaksana.) 22Mereka orang Ibrani—
bukan? Saya juga orang Ibrani! Mereka orang Israel? Saya juga orang
Israel! Mereka keturunan Abraham? Saya juga keturunan Abraham!
23Dan mereka membanggakan diri karena mereka melayani Kristus. Saya
melayani Kristus lebih dari mereka! (Ucapan saya ini hanya seperti ucapan
orang mabuk!) Saya bekerja keras, mendapat hukuman penjara, dan
dicambuki lebih dari mereka, dan juga lebih sering hampir mati.

24 Orang Yahudi sudah lima kali menghukum saya dengan cambukan
sebanyak tiga puluh sembilan kali— seperti yang diizinkanmenurutHukum
Taurat. 25Dan pejabat pemerintah Roma sudah tiga kali menghukum saya
untuk dipukuli dengan tongkat kayu. Satu kali saya hampir mati karena
dilempari dengan batu. Tiga kali sayamengalami kapal tenggelam— terma-
suk satu kali di mana saya berada di laut sepanjang malam, sampai besok
sorenya. 26 Dalam perjalanan sering kali saya terancam bahaya sungai,
bahaya pencuri, bahaya dari bangsa saya sendiri, dan bahaya dari orang
yang bukan Yahudi. Begitu juga kalau saya berada di kota, di tempat-tempat
yang sunyi, atau di laut. Dan saya juga dalam bahaya ketika bersama-sama
dengan orang yangmenyamar sebagai saudara seiman.

27 Saya sering mengerjakan pekerjaan berat dan berjuang keras, dan
sering tidak tidur. Sering kali saya lapar dan haus, dan sering sayamenahan
lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan dan kekurangan
‡ 11:16 kurang bijaksana Paulus menyinggung apa yang dia katakan dalam pasal 10:12-14 dan 11:1.
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pakaian. 28Dan lebih dari semuahal itu, tiap-tiaphari sayamerasa terbeban
karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat. 29 Jadi waktu saya
mendengar ada anggota jemaat yang merasa lemah, saya juga ikut merasa
lemah. Atau kalau saya mendengar iblis berhasil menjatuhkan salah satu
anggota, amarah saya terbakar dan hati saya hancur.

30 Karena saya merasa terpaksa membanggakan diri sendiri, lebih
baik saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya.
31 Dengan contoh ini, di hadapan Allah saya berjanji bahwa saya tidak
bohong. Dialah Bapa dari Tuhan Yesus dan hendaklah Allah dipuji untuk
selama-lamanya! 32 Ketika saya di kota Damsik, gubernur yang diangkat
oleh Raja Aretas mau menangkap saya. Karena itu dia menempatkan
tentara di seluruh gerbang kota. 33 Tetapi beberapa teman memasukkan
saya ke dalam keranjang besar dan menurunkan saya lewat jendela yang
tinggi yang ada pada tembok kota itu— sehingga saya bisa lari dari dia.

12
Berkat khusus dalam hidup Paulus

1 Saya merasa terpaksa membanggakan diri, walaupun itu tidak ada
gunanya. Jadi saya lanjutkanmemberitahukan tentang banyak penglihatan
danpengetahuan tentang hal-hal rohani yang Tuhannyatakan kepada saya.
2 Ada pengikut Kristus* yang saya kenal yang empat belas tahun yang lalu
diangkat ke tingkat yang paling tinggi di surga. Saya tidak tahu kalau orang
itu benar-benar tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Hanya
Allah yang tahu hal itu. 3-4 Dan saya tahu dia dibawa sampai ke Firdaus.
Hanya Allah yang tahu kalau tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya
saja. Tetapi di sana dia mendengar hal-hal mulia! Dan manusia tidak boleh
menceritakannya— bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia.
5 Saya bangga atas apa yang terjadi sama orang itu, tetapi saya tidak mau
membanggakan diri saya sendiri dalam hal seperti itu. Lebih baik saya
bangga dengan kelemahan-kelemahan saya!

6 Kalau saya ingin membanggakan diri karena hal-hal luar biasa seperti
itu, saya tidak akan membanggakan diri seperti guru-guru yang kurang
bijaksana itu, karena saya hanya mengatakan yang benar. Tetapi tentang
hal-hal itu tidak perlu saya ceritakan secara berlebihan, karena saya tidak
mau kalian menilai saya dengan hal-hal seperti itu! Tetapi nilailah saya
lewat perbuatan yang nyata dan ajaran yang langsung kalian dengar dari
saya.

7 Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal luar biasa yang
Dia nyatakan kepada saya, saya diberikan suatu penyakit yang menyiksa
tubuh saya.† Melalui penyakit itu, Allah mengizinkan iblis memukul saya
supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya. 8 Sudah tiga kali saya
memohon kepada Tuhan supaya Dia menyembuhkan saya dari penyakit
itu. 9 Tetapi Tuhan menjawab, “Kebaikan hati-Ku sudah cukup bagimu!
Karena kuasa-Ku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah.” Jadi, jauh
lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya saya
merasakan kuasa Kristus melindungi saya. 10 Oleh karena itu, sebagai
utusan Kristus saya sudah belajar merasa senang ketika saya mengalami

* 12:2 pengikut Kristus Paulus sangat tidakmaumembanggakan diri sendiri. Oleh karena itu dalam
12:2-5 dia menceritakan tentang pengalamannya sendiri, tetapi dia menulis itu seperti pengalaman
orang lain. † 12:7 suatu penyakit yangmenyiksa tubuh saya Secara harfiah, “duri dalam daging.”
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kelemahan, hinaan, kesusahan, penganiayaan atau kesengsaraan. Karena
justru waktu saya lemah, saat itulah saya benar-benarmendapat kekuatan!

Paulus kuatir mengenai jemaat di Korintus
11 Sekarang saya sudah berbicara seperti orang yang kurang bijaksana,

tetapi karena kalianlah saya membanggakan diri seperti itu. Waktu orang
lain menghina saya, seharusnya kalianlah yang memuji saya, dan bukan
saya sendiri. Karena saya merasa bahwa saya sama sekali tidak kalah
kalau dibandingkan dengan ‘rasul-rasul yang luar biasa’ itu— walaupun
sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa! 12 Kalian sendiri sudah melihat
buktinyabahwa saya adalah rasul ketika kalianmenyaksikan segalamacam
keajaiban yang saya lakukan lewat kuasa Tuhan di antara kalian. Dan tugas
saya itu saya lakukandenganpenuhkesabaran. 13Sayamelayani kalian dan
jemaat-jemaat lain dengan cara yang sama. Bedanya hanya satu: Saya tidak
pernahmenyusahkan kalian untukmembiayai saya. Kalau hal itu dianggap
salah, maafkanlah saya!

14 Sekarang saya siap mengunjungi kalian untuk ketiga kalinya. Dan saya
tidak akan menyusahkan kalian dengan bantuan dana. Karena yang saya
inginkan bukan harta kalian, tetapi kalian sendiri— supayamenjadi seperti
anak-anak saya. Memang bukan anak-anak yang mengumpulkan harta
untuk orang tua mereka, tetapi orang tualah yang mengumpulkan harta
untuk anak-anaknya. 15 Jadi, saya dengan senang hati rela memberikan
apa pun yang saya punya demi kepentingan kalian— bahkan saya rela
menyerahkandiri saya sendiri untuk kalian. Tetapi kalau kasih saya kepada
kalian semakin melimpah, masakan kasih kalian kepada saya semakin
berkurang!

16 Tetapi mungkin di antara kalian ada yang berkata, “Memang Paulus
tidak pernah meminta dana dari kita untuk membiayai hidupnya, tetapi
dia licik dan sudah menipu kita untuk mendapatkan keuntungan.” 17 Hal
itu tidak mungkin! Tentu kalian sendiri tahu bahwa saya tidak pernah
menggunakan cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan dari kalian
melalui orang yang saya utus kepada kalian. 18 Contohnya, saya sudah
meminta Titus untuk mengunjungi kalian, dan bersama dia saya mengutus
saudara seiman kita. Titus tidak memungut dana dari kalian— bukan?
Kalianmemang tahu bahwaTitus dan saya bekerja dengan tujuan‡ dan cara
yang sama.

19Nah, selamakalianmembaca surat ini, apakah kalian pikir kami sedang
berusaha membenarkan diri di hadapan kalian? Bukan! Saudara-saudari
yang kami kasihi, saya berjanji demi Allah dan demi persatuan kita dalam
Kristus bahwa kami menulis surat ini hanya untuk menguatkan kalian.
20Karena saya takut bahwawaktu saya datang, jangan sampai sayamelihat
kalian tidak seperti yang saya inginkan, atau kalianmelihat sikap saya tidak
seperti yang kalian harapkan. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang
berkelahi, iri hati, marah-marah, pihak-memihak, memfitnah, membuat
gosip, sombong, atau kelompok yang membuat kekacauan. 21Waktu saya
datang kembali, jangan-jangan saya kecewa dan merasa malu di hadapan
Allah karena di antara kalian masih ada yang hidupnya tidak sesuai dan
tidak pantas sebagai pengikut Kristus. Kalau di antara kalian masih ada
yang belum bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang lama— yaitu
hubunganseksdi luarnikahatausemuadosaperzinaanyang lain, sayaakan
‡ 12:18 tujuan Secara harfiah, “roh.” Kata itu bisa berarti Roh Kudus, roh manusia, atau “sikap.”
Kebanyakan penafsir mengatakan bahwa di sini artinya “sikap/tujuan.”
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sangat sedihdanmenangis karena ternyatapelayanankamidi antarakalian
benar-benar gagal!

13
Peringatan terakhir dan salam

1 Saudara-saudari, kunjungan saya ini adalah yang ketiga kalinya. Dan
saya siap menyelesaikan perkara-perkara yang masih ada di antara kalian.
Jadi saya ingatkan apa yang tertulis dalamKitab Suci, “Setiap perkara harus
dikuatkan oleh dua atau tiga orang saksi mata, barulah keputusan atas
perkara itu sah.”✡ 2Sementara kitamasihberjauhan, kepadakalian semua—
khususnya mereka yang pada waktu kunjungan saya yang kedua sudah
hidup dalam dosa, sayamerasa perlumemperingatkan kembali peringatan
yang sudah saya berikan pada waktu itu: Yaitu bahwa pada kunjungan
saya kali ini, siapa pun di antara kalian yang terus hidup dalam dosa
tidak akan bebas dari hukuman yang saya akan berikan sesuai dengan
perbuatan masing-masing! 3 Berarti kalian mendapat kesempatan untuk
menyaksikan bukti yang kalian inginkan— yaitu bahwa Kristus berbicara
dengan penuh kuasa melalui saya. Kristus memang tidak bekerja dengan
lemah di antara kalian, tetapi Dia akan menyatakan kuasa-Nya di dalam
hidup kalian. 4Kristus memang kelihatan lemah ketika Dia disalibkan pada
kayu salib, tetapi sekarang Dia hidup melalui kuasa Allah. Kami utusan
Kristus jugakelihatan lemahsepertiDia. Tetapi karenakamibersatudengan
Kristus, kalian akanmenyaksikan kami bertindak dengan kuasa Allah demi
kebaikan kalian.

5Ujilah diri kalianmasing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu sendiri
apakahkamusungguh-sungguhpercayakepadaKristus, atau tidak! Apakah
kamu yakin bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan kamu? Jangan
sampai kamu jatuh dalam ujian ini! 6Dan saya berharap, sesudah menguji
dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kami juga tahan uji sebagai
rasul Kristus. 7 Kami mohon kepada Allah supaya kalian tidak menjadi
keras kepala dan terus melakukan kesalahan. Tidak perlu kalian membuk-
tikan bahwa kami bisa menggunakan kuasa Kristus. Yang penting kalian
melakukan yang benar— biarpun orang menganggap kami gagal karena
tidak sempatmemperlihatkan kuasa yang kamimiliki sebagai rasul Kristus.
8Kami tidak bisa bertindak dengan cara yang bertentangan dengan ajaran
yang benar. Tujuan kami adalah untuk mendorong kalian untuk hidup
sesuai denganajaranyangbenar. 9Kami senangkalau ternyatakalian sudah
berdiri teguh dalam persatuan dengan Tuhan waktu kami tiba— biarpun
kami akan dianggap lemah karena tidak ada kesempatan untuk bertindak
keras terhadapkalian. Dankamiberdoa supayakehidupanrohani kalian se-
makin dewasa. 10Karena itulah sayamenulis surat ini sebelum saya datang
kepadakalian, supayawaktusaya tiba, saya tidakperlumenggunakankuasa
yang diberikan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Kuasa itu
diberikan kepada saya untuk menguatkan keyakinan kalian— bukan untuk
menghancurkan kalian.

11 Akhirnya Saudara-saudari, bersukacitalah! Usahakanlah kehidupan
rohani kalian masing-masing supaya terus semakin dewasa. Terimalah
semua nasihat saya. Hendaklah kalian sehati sepikiran dan hidup dengan
damai. Dan saya berdoa supaya Allah— yaitu Dia yang selalu mengasihi
dan memberi ketenangan, tetap menyertai kalian. 12 Dan sesudah kalian
✡ 13:1 Ul. 19:15
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membaca surat ini— sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah, biarlah
kalian bersalam-salaman dengan penuh kasih* satu sama lain. Semua umat
Allah yang ada di sini mengirim salam kepada kalian.

13 Doa saya, kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu ada di
dalam hidup kalian, dan Allah selalu mengasihi kalian, dan Roh Kudus
juga selalu menyertai kalian semua supaya tetap bersatu sebagai saudara-
saudari seiman.

* 13:12 disucikan … bersalam-salaman dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di
propinsi Galatia

1-2 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman di setiap jemaat di
provinsi Galatia:
Salam dari saya, Paulus, dan dari semua saudara seiman yang ada

bersama saya.
Saya menjadi rasul bukan karena diangkat atau diutus oleh manusia,

tetapi sayamenerima jabatan ini langsung dari Kristus Yesus dan dari Allah
Bapa— yang sudahmenghidupkan Yesus kembali dari kematian.

3 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik
hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita. 4 Sesuai
dengan kehendak Allah Bapa, Yesus sudah mengurbankan diri-Nya demi
menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari zaman yang jahat
ini. 5Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada Allah! Amin!

Kabar Baik dari Allah tidak berubah
6Sayamerasaheran sekali karenadalamwaktuyangbegitu singkat kalian

sudah berbalik dari Allah yang sudah memanggil kalian karena kebaikan
hati-Nya untuk berdamai dengan-Nyamelalui Kristus! Dan sekarang kalian
sudah mengikuti suatu ‘kabar baik’ yang lain— 7 yang sebenarnya bukan
Kabar Baik! Hal ini terjadi hanya karena kalian sudah dipengaruhi oleh
beberapa orang yang mau mengubah Kabar Baik yang asli tentang Kristus.
8 Jangan terpengaruh! Siapa saja yang memberitakan kabar baik tentang
Kristus yang berbeda dari yang sudah kami beritakan kepada kalian—
biarpun saya, rasul lain, ataumalaikat dari surga pun, dia harus dibuang ke
dalam api neraka! 9 Saya ulangi dan tegaskan apa yang pernah kami sam-
paikan kepada kalian: Siapa saja yang memberitakan kabar baik tentang
Kristus kepada kalian, yang berbeda dengan yang sudah kalian terima dari
kami, dia harus dibuang ke dalam api neraka!

10 Apa yang baru saya tuliskan kepada kalian, jelaslah bahwa saya tidak
mengubah ajaran saya untuk menyenangkan hati manusia. Saya hanya
berusaha menyenangkan hati Allah saja! Kalau saya berusaha menye-
nangkan hati manusia, berarti saya bukan lagi hamba Kristus.

Cara Paulus dipanggil Allah untukmenjadi rasul
11 Saudara-saudari, penting sekali kalian ketahui bahwa Kabar Baik yang

saya beritakan tidak berasal dari manusia. 12Karena saya tidak menerima
berita keselamatan itu dari manusia, dan saya tidak diajari oleh siapa pun.
Kristus Yesus sendirilah yang sudah menyatakan Kabar Baik itu kepada
saya.

13 Tentu kalian sudah mengetahui cara hidup saya dulu dalam agama
Yahudi. Dan kalian sudah dengar bagaimana saya sangat menganiaya
semua pengikut Kristus— yaitu anggota-anggota persatuan jemaat Allah,
dan berusaha membinasakan mereka. 14 Dan dibandingkan dengan ke-
banyakan orang Yahudi seusia saya, saya lebih banyak mendalami agama
Yahudi dan lebih giat berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang
diberikan oleh nenekmoyang kita.

15-16 Tetapi dulu saya tidak menyadari bahwa Allah sudah lama mem-
punyai rencana yang luar biasa untuk saya— bahkan sejak saya masih
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di dalam kandungan ibu saya. Jadi sesuai dengan kemurahan hati-Nya
Dia mengizinkan saya untuk melihat dan mengenal Anak-Nya, lalu Allah
memanggil saya sehingga saya bisa memberitakan Kabar Baik tentang
Anak-Nya kepada kalian orang yang bukan Yahudi. Sesudah itu saya tidak
langsung pergi kepada siapa pun untuk meminta nasihat mereka. 17 Saya
tidak pergi ke Yerusalem untuk meminta nasihat dari mereka yang lebih
duluanmenjadi rasulKristus. Kebetulanpadawaktu itu sayapergi kenegeri
Arab, dan dari situ saya kembali ke kota Damsik.

18 Lalu, tiga tahun kemudian, saya pergi ke Yerusalem untuk menemui
Petrus.* Dan saya sempat tinggal bersama dia selama lima belas hari.
19Pada waktu itu saya tidak sempat bertemu dengan rasul-rasul yang lain—
kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. 20Allah tahu bahwa apa yang saya
tulis ini benar! Saya tidak menipu kalian. 21 Sesudah itu saya pergi ke
beberapadaerahdiprovinsi SiriadanKilikia. 22Padawaktu ituparaanggota
jemaat pengikut Kristus di Yudea belum pernah bertemu secara langsung
dengan saya. 23 Mereka hanya berulang-ulang mendengar tentang saya,
“Dia yang dulu begitu kejam menganiaya kita, sekarang sudah bertobat!
Bahkandia sedangmemberitakanKabar Baik yang kita yakini— yaitu berita
keselamatan. Padahal dulu dia berusaha untuk melenyapkannya!” 24 Lalu
merekamemuji Allah karena apa yang Allah lakukan dalam diri saya.

2
Rasul-Rasul lainmengakui Paulus sebagai Rasul

1 Sesudah empat belas tahun, saya pergi lagi ke Yerusalem bersama
Barnabas. Titus juga ikut bersama kami. 2 Saya pergi ke sana karena
Allah sudah langsungmemberitahukankepada sayauntukbertemudengan
orang-orang terkemuka dari jemaat di sana. Padawaktu itulah saya sempat
menjelaskan secara pribadi kepadamereka tentang Kabar Baik yang sudah
saya beritakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Saya membuat ini
karena saya tidakmau semua pekerjaan saya dianggap sia-sia— terutama di
hadapan TUHAN, dan juga di hadapanmanusia.

3 Tetapi walaupun Titus— yang ikut bersama saya ke Yerusalem, bukan
orang Yahudi, mereka tidak menyuruh dia untuk disunat. 4 Adapun hal
itu pernah terjadi, karena beberapa orang Yahudi yang sudah menyamar
sebagai pengikut Kristus dan masuk ke dalam jemaat-jemaat Tuhan secara
diam-diam— dengan alasan mereka mau memata-matai kita. Mereka mau
mengintai kebebasan kita dari aturan-aturan agama Yahudi— yang kita
peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbu-
dak kita supaya terikat lagi kepada berbagai peraturan dan Hukum Tau-
rat. 5 Tetapi sedikit pun kami tidak menyerah untuk mengikuti pengaruh
mereka. Karena kamimaumempertahankan ajaran benar yang terdapat di
dalam Kabar Baik tentang Kristus, sehingga kalian terus bisa mempercayai
apa yang sudah kami ajarkan kepada kalian.

6Lalumerekayangdianggap terkemuka itu tidakmengusulkan tambahan
apa pun kepada Kabar Baik yang sudah saya sampaikan. (Sebenarnya
saya tidak peduli kedudukan orang, apakah mereka terkemuka atau tidak.
Dan memang Allah tidak pilih kasih kepada siapa pun.) 7 Akhirnya orang-
orang itu punmenyadari bahwa pelayanan yang Allah berikan kepada saya

* 1:18 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis nama lain untuk Petrus— yaitu “Kefas.”
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berbedadenganyangAllahberikankepadaPetrus—yaituAllah sudahmem-
berikan tugas khusus kepada saya untukmemberitakan Kabar Baik kepada
orang yang bukan Yahudi,* sedangkan Petrus ditugaskan untuk member-
itakan Kabar Baik kepada orang Yahudi. 8 Sebab kami semua menyadari
bahwa Allah yang sudah memberikan kemampuan khusus kepada Petrus
sebagai rasul† bagi orang Yahudi, ternyata juga sudahmemberikan kemam-
puan yang sama kepada saya sebagai rasul bagi orang yang bukan Yahudi.
9 Jadi, ketika Yakobus, Petrus, danYohanes— yang termasukkelompokorang
terkemuka itu, menyadari bahwa atas kebaikan hati Allah-lah tugas khusus
itu diberikan kepada saya, maka mereka bersalaman dengan Barnabas
dan saya untuk suatu kesepakatan, “Biarlah kalian melayani orang yang
bukan Yahudi, dan kami tetap akan melayani orang Yahudi.” 10 Satu-
satunya permohonan mereka kepada kami adalah supaya kami tidak lupa
bahwa saudara-saudari kita yangmiskin di daerah Yerusalemmemerlukan
bantuan. Dan sejak dulu saya selalu siapmenolongmereka.

Paulusmenegur Petrus
11 Tetapi ketika Petrus mengunjungi Antiokia, karena kelakuannya yang

salah, saya merasa perlu menegurnya secara langsung. 12 Beginilah yang
terjadi: Pada permulaan kunjungannya ke Antiokia, dia makan bersama
denganorang-orang yangbukanYahudi. Kemudianketika rombonganyang
diutus oleh Yakobus sudah tiba, Petrus memisahkan diri dan menjauhi
mereka yang bukan Yahudi itu. Dia melakukan itu karena tidakmaumeny-
inggung perasaan rombongan orang Yahudi yang datang tersebut, karena
mereka itulah yangmewakili para pihak yangmengharuskan sunat kepada
semua saudara kita yang bukan Yahudi. 13 Lalu, orang-orang Yahudi yang
lain mengikuti cara Petrus itu berpura-pura baik. Mereka juga berhenti
makan bersama orang yang bukan Yahudi yang hadir di situ— bahkan
Barnabas pun ikut terpengaruh. 14 Jadi waktu saya melihat bahwa sikap
mereka tidak sesuai denganajaranbenaryang terdapatdi dalamKabarBaik
tentang Kristus, di depan umum saya langsung menegur Petrus, “Biarpun
kamu orang Yahudi, tetapi baru saja kamu hidup seperti orang yang bukan
Yahudiwaktu kamumasih bergabung denganmereka. Jadi sekarang, kamu
sama sekali tidak cocok bergabung dengan kelompok yang mau memaksa
orang yang bukan Yahudi untuk hidup sesuai dengan peraturan-peraturan
orang Yahudi!”

Orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi diselamatkan hanya
melalui percaya penuh kepada Kristus

15Sekarang sayaberbicarakepada saudara-saudari kita‡yang seperti saya
dilahirkan sebagai orang Yahudi: Memang kita sudah pernah mengikuti
kebiasaan orang Yahudi dengan menyebut orang yang bukan Yahudi seba-
gai ‘orang berdosa’, karena mereka tidak menaati Hukum Taurat. 16 Tetapi
sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa
dibenarkan di hadapan Allah dengan cara menaati Hukum Taurat. Satu-
satunya cara untuk dibenarkan di hadapan Allah adalah melalui percaya

* 2:7 orang yang bukan Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang tidak bersunat.” Dan “orang
Yahudi,” secaraharfiah, “orang-orangyangbersunat.” † 2:8 rasulArti dasardari kata “rasul”adalah
‘pemberita’ dan ‘wakil’. ‡ 2:15 kita Bahasa Yunani tidakmembedakan antara ‘kita’ dan ‘kami’, jadi
ada yangmenafsirkan bahwa kata Paulus kepada Petrus berakhir dengan kata terakhir ayat 14, ayat
16, ataupun sampai ayat 21. Kemungkinan besar ayat 15-21 masih seperti ringkasan dari apa yang
Paulus sampaikan kepada Petrus dan semua orang Yahudi yang ada dalam pertemuan itu.
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kepada Kristus Yesus— baik itu orang yang bukan Yahudi maupun orang
Yahudi! Jadi kita yang orang Yahudi ternyata ‘orang berdosa’ juga— tetapi
sekarang sudah percaya penuh kepada Kristus Yesus supaya dibenarkan di
hadapan Allah. Siapa pun tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui
taat kepada Hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang sanggup
menaati semua Hukum itu.

17Tetapi ada orangYahudi yang sudahpercaya kepadaKristus yangmasih
belum mengerti cara kita dibenarkan di hadapan Allah— yaitu hanya oleh
karena bersatu dengan Kristus. Bagi mereka, kalau kita tidak lagi bergan-
tung kepadaHukumTaurat untukdibenarkandi hadapanAllah, berarti kita
sudahmenjadi ‘orang berdosa’. Hal itu sama sekali salah! Menjadi pengikut
Kristus sama sekali tidak berarti kita menjadi ‘orang berdosa’! 18 Karena
dulu kita sudah mengajar, “Mari menjadi benar di mata Allah melalui
bergantung kepada Kristus.” Sekarang kalau kita mengajar, “Berbalik dari
Kristus dan bergantung lagi kepada Hukum Taurat,” berarti nyata sekali
bahwa kita ‘orang berdosa’!§ 19 Dan inilah yang sudah saya alami: Waktu
saya berusaha dengan kekuatan diri saya sendiri untuk menaati seluruh
Hukum Taurat, akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak sanggup dan
akan mati dalam dosa saya. Tetapi justru dalam keadaan putus asa itu,
sayamenyadari pemberianAllahmelaluiKristus—yaituhidupyang selama-
lamanya. Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan
bersama Kristus. 20 Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya,
tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup saya dalam
tubuh duniawi ini saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada
Anak Allah itu, yang begitu mengasihi saya sampai Dia menyerahkan diri-
Nya untuk menebus saya. 21 Jadi saya tidak mau berbalik dari kebaikan
hati Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus supaya kem-
bali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan Hukum Taurat.
Karenakalaukitaberpikirbahwamanusiabisadibenarkandenganmenaati
Hukum, maka percuma saja kematian Kristus untukmenebus kita!

3
Janji-janji Allah kita terima hanya karena percaya— bukan karena perbu-

atan baik kita
1 Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh!? Kenapa

kalian begitu cepat tertipu?! Padahal di hadapan kalian saya sudah men-
erangkandengansangat jelasbagaimanaKristusYesusmatidisalibkandemi
kita! 2 Coba saja berpikir: Apakah kalian menerima Roh Kudus karena
menaati Hukum Taurat, atau karena kalian mendengar berita keselamatan
danpercaya kepadaKristus? 3Tentu ‘ketika kalian percaya’—bukan?! Kalau
begitu kenapakalianbegitu bodoh sampai berpikir begini: “Saya tidakperlu
lagi pimpinan Roh Kudus. Saya menjadi sempurna karena kemampuan
saya sendiri dalam melaksanakan Hukum Taurat.” 4 Coba kalian ingat
bahwa sesudah kalian percaya kepada Kristus, kalian juga mengalami pen-
ganiayaan. Jangan sampai kalian sia-siakan penderitaan kalian itu dengan
berbalik dari percaya menjadi tidak percaya! 5Dan juga coba pikir tentang

§ 2:18 Ayat 18Dalamayat ini Paulusmenggunakan gambaran pembangunan untukmelambangkan
sistem agama, dan diumpamakan dengan menyebut ‘saya’ (dalam bahasa Yunani) sebagai contoh
saja. Secara lebih harfiah Paulus menulis, “Karena kalau saya mulai membangun kembali apa yang
sudah saya runtuhkan, maka sayamenyatakan diri saya pelanggar (Hukum).”
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pengalaman kalian sehari-hari: Ketika Allah menolong kalian melalui Roh-
Nya dengan melakukan berbagai keajaiban di antara kalian, apakah itu
terjadi sebagai upah karena kalian menaati Hukum Taurat? Atau apakah
berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar Kabar Baik
dan terus percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian ‘percaya
penuh’— bukan?!

6Begitulah yang terjadi dengan Abraham. Karena Kitab Suci berkata,
“Abrahampercayapenuhkepada janjiAllah, dankarena itulahAllahmener-

ima dia sebagai orang benar.”✡
7 Karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti Abra-
ham akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara rohani. 8Dan
karena itu, Kitab Suci mengungkapkan rencana Allah jauh sebelumnya
dengan bernubuat bahwa orang yang bukan Yahudi akan dibenarkan oleh
Allah atas dasar percaya penuh. Karena itulah Allah menyatakan Kabar
Baik ini kepada Abraham,
“Denganmengikuti teladanmu seluruh bangsa akan diberkati oleh Allah.”✡
9 Jadi siapa yangpercayakepada janji-janji Allah seperti pahlawan imankita
Abraham juga turut diberkati seperti dia.

10Tetapi terkutuklahorangyangberusahamembenarkandirinyadi hada-
pan Allah dengan caramenaati Hukum Taurat! Karena Kitab Suci berkata,
“Terkutuklah setiap orang yang gagal menaati semua perintah yang tertulis

dalam kitab Hukum Taurat.”✡
11 Jadi, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diterima sebagai
orang benar di hadapan Allah karena menaati Hukum Taurat, sebab Kitab
Suci berkata,
“Orang yang dianggap benar oleh TUHAN akan hidup selamanya karena

percaya penuh kepada-Nya.”✡
12 Sedangkan hidup sesuai Hukum Taurat bukan atas dasar ‘percaya’, tetapi
atas dasar perbuatan. Karena ada tertulis,
“Hidup seseorang diberkati hanya kalau berbuat sesuai semua perintah

dalamHukum Taurat.”✡
13 Itu berarti bahwa kita semua terkutuk karena setiap kita “gagal menaati
semua perintah yang ada di dalam Hukum Taurat.”✡ Tetapi Kristus sudah
menebus kita semua dari kutukan itu! Dia memberi diri-Nya sendiri untuk
menggantikan kita dan menjadikan diri-Nya sendiri sebagai yang terkutuk
menurut Hukum tersebut. Karena ada tertulis dalam Kitab Suci,
“Terkutuklah orang yangmati digantung di tiang kayu.”✡
14Begitulah rencana Allah, supaya berkat yang dijanjikan kepada Abraham
itu bisa diberikan— bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga
kepada “semua bangsa yang bukan Yahudi,” yaitu kepada setiap kita yang
melalui percaya penuh bersatu dengan Kristus Yesus. Dan melalui percaya
itulah kita jugamenerima Roh Kudus sesuai dengan janji Allah.✡

15 Saudara-saudari, biarlah saya memberikan contoh yang sederhana:
Kalau seseorang sudahmembuat suatu surat perjanjian atau surat warisan
dan surat itu sudah disahkan, maka siapa pun tidak boleh membatalkan-
nya atau menambahkan ketentuan-ketentuan lain ke dalam surat itu.
16-17 Begitu juga perjanjian yang disahkan Allah dengan Abraham dan
keturunannya tidak bisa diubah. Juga pada waktu Allah berjanji kepada
Abraham, Dia tidak berkata, “kepadamu dan kepada semua keturunanmu.”
✡ 3:6 Kej. 15:6; Rom. 4:3; Yak. 2:23 ✡ 3:8 Kej. 12:3 ✡ 3:10 Ul. 27:26 ✡ 3:11 Hab. 2:4; Rom.
1:17; Ibr. 10:38 ✡ 3:12 Im. 18:5 ✡ 3:13 Ul. 27:26; Gal. 3:10 ✡ 3:13 Ul. 21:23 ✡ 3:14 Kis.
2:16-18; Yl. 2:28-29
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Tetapi Dia berkata kepadanya, “kepadamu dan si keturunanmu”— maksud-
nya Seorang Keturunan yang tunggal.* Dan Keturunan yang dimaksud
adalah Kristus. Jadi yang saya maksudkan adalah: Janji yang diberikan
Allah kepada Abraham sudah lama disahkan sebelum Hukum Taurat ada—
persisnya 430 tahun sebelum Allah memberikan Hukum Taurat kepada
Musa. Oleh karena itu, dengan memberikan Hukum Taurat, Allah tidak
membatalkan atau mengubah janji yang disahkan-Nya dengan Abraham.
18 Jadi berkat yang kita warisi dari Abraham karena kita bersatu dengan
Kristus— yaitu si Keturunan Abraham itu, bukan atas dasar taat kepada
Hukum Taurat. Karena kalau atas dasar perbuatan kita sendiri, berarti
bukan atas dasar suatu perjanjian. Tetapi memang berkat itu diberikan
oleh Allah karena kebaikan hati-Nya kepada Abraham melalui perjanjian
tersebut.

19-20 Karena itu tentu akan ada orang yang bertanya, “Kalau manusia
bisa dibenarkan Allah hanya melalui percaya kepada janji-janji-Nya, lalu
kenapa Dia memberikan Hukum Taurat lagi?” Jawaban saya: Adapun
Hukum Taurat ditambahkan supaya setiap kita sadar akan pelanggaran
kita. Dan Hukum Taurat berlaku selama manusia menanti-nantikan ke-
datangan Keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu. Dan perhatikan-
lah bahwa Hukum Taurat tidak langsung diberikan oleh Allah kepada
manusia— seperti ketika Diamemberikan perjanjian-Nya kepada Abraham.
Tetapi para malaikatlah yang menyampaikannya kepada Musa,† dan Musa
menyampaikannya kepada umat Allah. Sedangkan perjanjian-Nya kepada
Abraham, Dia sendiri yang langsungmenyampaikannya tanpa perantara.

21 Jadi, pasti ada orang yang mau bertanya, “Kalau begitu apakah Hukum
Taurat yang diberikan oleh Allah bertentangan dengan janji-janji-Nya
kepada Abraham?” Tentu saja tidak! Kita harus memahami bahwa Hukum
Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk memberi hidup yang selama-
lamanya kepada siapa pun. Berarti, caranya supaya kita menjadi benar
di hadapan Allah bukanlah melalui Hukum Taurat. 22Melainkan, melalui
apa yang tertulis dalam Hukum Taurat Allah membuat sehingga setiap
orang seperti harus dipenjarakankarena berhutang dosa kepada-Nya.✡ Jadi
satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan hanyalah melalui percaya penuh
kepadaKristusYesus, danmelaluipercayakitamenerimaberkatyangsudah
Allah janjikan kepada Abraham.

23Tetapi sementara manusia menunggu kedatangan Kristus— yaitu Ketu-
runan Abraham itu, dan sebelum kita bisa dibenarkan di hadapan Allah
melalui percaya tersebut, Allah memberikan Hukum Taurat untuk men-
gatur manusia. Pada waktu itu Hukum Taurat menjadi seperti pagar yang
memagari kita sampai tiba saat di mana kita dapat dibebaskan lewat per-
caya kepada Kristus. 24Atau Hukum Taurat juga bisa digambarkan seperti
pengawas yang mengawasi, mendidik, dan menuntun kita kepada Kristus,

* 3:16-17 si keturunanmu … tunggal Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, perjanjian Allah men-
gatakan “kepadamu dan bibitmu.” Sebenarnya dalam bahasa Ibrani dan hampir sama dalam bahasa
Indonesia, kata ‘bibit’ memang bentuknya tunggal, tetapi biasanya diartikan jamak. Karena itu
kebanyakan penerjemahan Perjanjian Lama menggunakan jamak untuk menerjemahkan ayat-ayat
seperti ini: Kej. 12:7, 13. 15; 17:7; 24:7. † 3:19-20 malaikat yang menyampaikan … Perantaraan
malaikat untuk menyampaikan Hukum Taurat kepada Musa tidak disebut dalam Perjanjian Lama,
tetapi menjadi ajaran dalam kebudayaan orang Yahudi. Yang disebutkan dalam Perjanjian Lama,
Allah mengutus malaikat-Nya untuk menuntun bangsa Israel. (Lihat Kel. 23:20-23, Yos. 5:13) Ajaran
orang Yahudi tentang perantaraan malaikat tersebut dibenarkan dalam Perjanjian Baru. Lihat Kis.
7:38, 53; Ibr. 2:2. ✡ 3:22 Mzm. 14:3; 53:4; Rom. 3:9-19; 11:32
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supaya kitamendapat kesempatanuntuk dibenarkanAllahmelalui percaya
penuh kepada Kristus. 25-27 Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya
dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh
pengawas itu.
Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesusmelalui baptisan su-

dahmengalami kehidupan rohani yang baru— seolah-olah sifat-sifat Kristus
sendirimembungkus kita seperti pakaian baru. Danmelalui percaya penuh
kepada Anak Allah, kita semua menjadi anak-anak Allah. 28 Jadi di antara
kita saudara-saudari seiman, kita tidak pantas lagi membeda-bedakan an-
tara orang Yahudi dan orang yang bukan orang Yahudi, atau antara budak
dan yang bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan. Karena
kita semua sudahmenjadi satu karena bersatu dengan Kristus Yesus. 29Dan
sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui Dia kita semua menjadi
keturunan Abraham yangmewarisi janji Allah.

4
1 Sebagai gambaran bagi kita: Ketika seorang bapak yang sudah mem-

buat surat warisan meninggal sebelum anaknya dewasa, maka kedudukan
anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Padahal
secara tertulis, anak itulah yang mempunyai semua warisan bapaknya itu.
2 Karena selama anak itu belum mencapai umur yang ditentukan oleh
bapaknya di dalam surat warisan itu, dia harus taat kepada para pengawas
danpengurusyangsudahditentukanuntukmengurus segalakeperluannya.
3 Begitu juga dengan kita. Selama kita masih belum dewasa secara rohani,
kita perlu Hukum Taurat yang menjadi seperti pengawas kita, karena kita
masih diperbudak oleh para penguasa gelap yangmemerintah di dunia ini.
4Tetapi tepat padawaktu yang sudah ditentukanAllah, Diamengutus Anak-
Nya ke dunia ini. Dan sesuai dengan rencana Allah, Yesus dilahirkan oleh
seorang gadis seperti manusia biasa, dan sejak kelahiran-Nya, Dia hidup
menaati seluruh Hukum Taurat. 5 Dengan demikian Yesus dipersiapkan
untuk bisamenebus danmembebaskan kita yang dulu hidup seperti budak
di bawah pengawasan Hukum Taurat. Dan hal itu dilakukan-Nya supaya
secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Allah.*

6 Jadi karena kita adalah anak-anak-Nya, Dia mengutus Roh Anak-Nya
ke dalam hati kita masing-masing. Karena itu dengan segenap hati kita
berseru kepada Allah, “Ya, Abba, Bapaku,”† karena kita berdoa sesuai
dengan pimpinan Roh Kristus. 7 Hal itu menjadi bukti bagi kita bahwa
kita tidak lagi seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah yang
sah. Dan sebagai anak-anak-Nya, kita juga berhakmewarisi semua hal yang
dijanjikan kepada anak-anak-Nya.

Paulusmerasa seperti seorang bapak yang kuatir sama anak-anaknya
8Padaumumnyakalian yangdi Galatia bukanorangYahudi. Jadi sebelum

kalianmengenalAllah, kalian sudahmenjadi budakdari bermacam-macam

* 4:5 diangkat menjadi anak-anak Allah Secara harfiah, dalam bahasa Yunani menggunakan satu
kata yang berarti ‘pengangkatan anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalam hukum
Romawi yang menunjukkan bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan kita semua
diumpamakan sebagai laki-laki, karena dalam kebudayaan Romawi hanya anak laki-laki saja yang
berhakmendapat warisan. Kata yang sama digunakan dalamRom. 8:15; 8:23; 9:4 dan Ef. 1:5. † 4:6
Abba, Bapaku “Abba” adalah kata dari bahasa Aram— yang mirip dengan bahasa Ibrani dan pada
waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Seperti ‘Bapa’ dalam bahasa
Indonesia, kata itu gampang diucapkan dan dipakai oleh anak-anak kecil.
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tuhan palsu— yaitu berhala dan roh-roh yang disebut ilahi, padahal bukan.
9 Jadi bagaimana mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah—
bahkan yang sudahDia akui sebagai anak-anak-Nya, berbalik kembalimen-
jadi seperti budak kepada hal-hal yang lemah dan tidak berguna— bahkan
kepadaparapenguasagelapyangmemerintahdidunia ini! 10Buktinya, saya
mendengar bahwa kalian sudah mulai melakukan berbagai syarat agama
lama tentang hari-hari tertentu, atau perayaan yang berhubungan dengan
bulan, musim, atau tahun.‡ 11 Kalau begitu, saya kuatir tentang kalian!
Jangan sampai semua kerja keras saya untukmemenangkan banyak jiwa di
antarakalianmenjadi sia-sia. 12-13 Jadi Saudara-saudari, sayamohon supaya
kalian bebas dari aturan-aturan agama lama itu— sebagaimana saya sudah
menyesuaikan diri dan tidak mengikuti semua aturan Yahudi selama saya
hidup bersama kalian.
Kalian tentu masih ingat bahwa kunjungan saya yang pertama terjadi

karena saya sedang sakit. Tetapi hal itu justru menjadi kesempatan bagi
saya untuk memberitakan Kabar Baik kepada kalian. Ingatlah cara kalian
menerima saya dengan baik dan tidak pernah mengejek saya. 14Walaupun
tubuh saya begitu menjijikkan, kalian tidak menolak atau menghina saya.
Tetapi kalian menerima saya sebagai utusan Allah, seperti menerima
malaikat ataupun Kristus Yesus sendiri. 15-16 Tetapi sekarang saya merasa
bahwa pendapat kalian tentang saya sudah sangat berubah! Dulu kalian
merasa diberkati karena kehadiran saya. Tetapi sekarang mungkin kalian
menganggap saya seperti musuh karena saya menulis hal-hal yang benar
ini kepada kalian! Saya mengingatkan kalian bahwa dulu kalian begitu
sayang kepada saya, sampai kalian bersedia mencabut mata sendiri untuk
menggantinya denganmata saya— kalau hal itu mungkin!§

17 Guru-guru palsu itu berusaha keras mempengaruhi kalian supaya
kalian berpihak kepada mereka, tetapi hal itu tidak baik karena tidak
dilakukan dengan hati yang tulus. Mereka ingin menjauhkan kalian dari
kami, supaya kalian bersemangat hanya untuk mengikuti mereka saja.
18Memang saya senang kalau kalian bersemangat, tetapi haruslah tentang
hal yang baik— baik waktu saya ada maupun tidak ada. 19Anak-anak saya
yang saya kasihi, karena kuatir tentang kalian, perasaan saya seperti seo-
rang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya
pernah menjadi bapak rohani kalian, tetapi saya merasa sangat terbeban
lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus! 20Yah,
karena itu saya sangat rindu bersama kalian lagi! Kalau kita bisa berbicara,
saya bisa tahu kalau pikiran kalian untuk mengikuti ajaran yang sesat itu
sudah berubah atau tidak. Kalau sudah, berarti saya berhenti mengajak
kalian untuk bertobat.
‡ 4:10 hari-hari … tahun Kemungkinan besar “hari, bulan, musim, dan tahun” menunjukkan hal-hal
yang termasukdalamHukumTaurat atau kebiasaan orangYahudi. Karena orangYahudimempunyai
berbagai peraturan dan kebiasaan tentang Hari Sabat, perayaan bulan baru, perayaanmusim panen
danmusim lain, dan perayaan tahunbaru. Maksud Paulus dalamayat ini bahwa orang-orangKristen
di Galatia sudah mempunyai kedudukan sebagai anak angkat Allah karena sudah bersatu dengan
Kristus. Jadi, melakukan aturan-aturan agama Yahudi atau pun agama lama yang lain tidak bisa
menambah apa pun kepada kedudukan itu. Dan melakukan berbagai syarat agama lama menjadi
ancaman karena bisa saja seseorang berpendapat bahwa dia diselamatkan karena usahanya sendiri.
§ 4:15-16 untukmenggantinyadenganmata sayaSecaraharfiah, “kalian relamencabutmatamu lalu
memberikannya kepada saya.” Paulus tidak langsung berkata bahwa matanya adalah bagian tubuh
yang sakit, tetapi banyakpenafsir berpikir bahwakarena itulahPaulusmenyebutmatadi sini. Paulus
memang pernahmenjadi buta. Lihat Kis. 9:8, 18.
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Hagar dan Saramenjadi gambaran tentang kedua perjanjian Allah
21 Sekarang biarlah saya berbicara kepada kalian yang mau berbalik dan

hidup lagi di bawah Hukum Taurat: Kapan kalian akan mengerti apa yang
tertulis di dalam Hukum Taurat?! 22-23 Karena di situ tertulis, Abraham
mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang satu adalah Ismael— anak dari
seorang perempuan budak yang bernama Hagar. Ismael dilahirkan seperti
biasa— sesuai dengan rencana manusia. Sedangkan anak yang satu lagi—
Isak, adalah anak dari perempuan yang bukan budak yang bernama Sara.
Kelahiran Isak terjadi secara luar biasa— sesuai dengan janji Allah kepada
Abraham.

24-25 Kita bisa gambarkan kedua perempuan itu sebagai lambang dari
kedua perjanjian Allah— yang lama dan yang baru. Yang pertama— yaitu
Hagar, juga bisa digambarkan seperti Gunung Sinai di negeri Arab— di
mana Allah memberikan Hukum Taurat kepada Musa. Jadi semua yang
masih hidup terikat kepada Hukum Taurat menjadi seperti keturunan Ha-
gar secara rohani— yaitumereka yang hidup dalam keadaan seperti budak.
Dengan gambaran lain, anak-anak Hagar adalah semua orang yang men-
ganggap Yerusalem yang sekarang sebagai ibukota negara mereka. Mak-
sudnya, mereka menganggap diri belum dibebaskan dari ikatan Hukum
Taurat. 26 Tetapi ibukota negara kita adalah Yerusalem surgawi!* Berarti
kita seperti keturunan Sara— yang bukan keturunan budak. 27 Jadi, karena
Sara merupakan ibu kita, maka akan terjadi seperti yang dinubuatkan
tentang dia dalam Kitab Suci,
“Hai kamu, perempuan yang dulumandul, bersukacitalah!

Berserulah dengan sukacita, kamu yang tidak pernah mengalami sakit
bersalin!

Karena kamu yang dulu tidak pernahmempunyai keturunan
akanmempunyai lebih banyak keturunan dari ibu yang tidak dianggap
mandul oleh suaminya.”✡

28 Jadi Saudara-saudari, kita bisa digambarkan sama seperti Isak— yang
dilahirkan sesuai dengan janji Allah. Kita jugamenjadi keturunanAbraham
sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham,✡ dan seperti Isak kita
hidup tidak terikat kepadaHukumTaurat. 29Tetapi seperti sikap yang saling
memusuhi yang terjadi di antara Ismael— yang dilahirkan sesuai dengan
rencana manusia, dengan Isak— yang dilahirkan sesuai dengan kehendak
dan kuasa Roh Allah, begitulah yang terjadi sekarang antara orang-orang
yang masih terikat kepada Hukum Taurat dan kita yang dibebaskan oleh
Roh Allah. Karena itulah mereka menganiaya kita. 30 Tetapi dengarlah apa
yang dikatakan oleh Kitab Suci:
“Usirlah perempuan budak itu dan juga anaknya! Karena anak yang

dilahirkan perempuan budak itu tidak boleh sama-sama menerima
warisan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu yang bukan budak
itu.”✡

31 Jadi Saudara-saudari, saya perlu tegaskan: Kita bukanlah seperti ketu-
runan perempuan budak itu yang wajib hidup seperti budak. Tetapi kita
seperti keturunan perempuan yang bukan budak itu.

* 4:26 ibukota kita … Secara harfiah, “Yerusalem … yang adalah ibu kita”— bukan ‘ibukota’. Paulus
samakan Hagar dengan Yerusalem duniawi dan Sara dengan Yerusalem surgawi. Supaya gambaran
inimenjadi lebihwajar dan lebihmudah dipahami dalambahasa Indonesia, maka TSImemakai kata
“ibukota.” ✡ 4:27 Yes. 54:1 ✡ 4:28 Gal. 3:6-9 ✡ 4:30 Kej. 21:10
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5
Kita sudah dibebaskan oleh Kristus

1 Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti
budak, jadi hendaklah kita terus bebas! Oleh karena itu, berdirilah kuat
dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat
kepada Hukum Taurat.

2-4 Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu (laki-laki yang
bukan Yahudi) ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi dirimu untuk
disunat oleh mereka, berarti kamu seperti berkata kepada Allah, “Kesela-
matan yang Kristus kerjakan di kayu salib, saya tidak perlukan lagi.” Kamu
seperti sudah meninggalkan Kristus lalu mengusahakan keselamatanmu
sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan saya perlu
beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian yang mereka sunat wajib taat
kepada semua perintah dan aturan yang ada dalamHukum Taurat. Karena
kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui Hukum
Taurat, sepertinya kamu memutuskan hubunganmu dengan Kristus dan
kamu seperti berkata kepada Allah, “Saya tidak perlu lagi kebaikan hati-
Mu!”

5 Tetapi inilah cara yang benar untuk kita: Kita percaya penuh bahwa
kitadibenarkandihadapanAllahmelalui kematianKristus, danbergantung
kepada pertolongan Roh Allah. Kita sangat yakin akan keselamatan kita!
6 Bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, tidak ada perbedaan antara
orang yang sudah disunat dengan orang yang tidak disunat. Yang penting
kita saling mengasihi saudara-saudari seiman oleh karena kita percaya
penuh kepada Kristus!

7 Dulu saya lihat kalian sudah maju dengan baik dan semakin dewasa
secara rohani. Jangan dengarkan lagi orang yang membujuk kalian untuk
berhentimengikuti ajaran benar! 8Ajaran orang itu tidak berasal dari Allah
yang memanggil kalian untuk mengikut Kristus. 9 Ingatlah peribahasa ini,
“Sedikit ragi saja membuat semua adonan mengembang.”* 10 Karena saya
tahu kalian milik kepunyaan TUHAN, saya juga yakin bahwa kalian akan
mengubah pendapat kalian seperti apa yang saya nasihatkan dalam surat
ini. Tetapi orang yangmengacaukan pikiran kalian akan dihukumAllah!

11Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau sayamengganti ajaran saya den-
gan mengajarkan bahwa setiap anggota yang laki-laki di antara kita harus
disunat untuk diterima oleh Allah, maka saya tidak akan dianiaya lagi oleh
orang Yahudi. Tetapi sayamengajarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan
Allah hanya melalui apa yang Kristus kerjakan bagi kita di kayu salib. Hal
itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka. 12 Sunat saja tidak cukup
untuk guru-guru palsu yang sudah mengacaukan kalian. Biarlah setiap
merekamemotong semua alat kelaminnya!

Marilah kita hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus
13 Jadi Saudara-saudari, kita sudahdipanggil olehAllahuntukhidupbebas

dari ikatan Hukum Taurat. Tetapi janganlah kita menggunakan kebebasan
kita itu sebagai alasan untukmemuaskan keinginan-keinginan badani kita.
Melainkan hendaklah kita saling melayani karena didorong dalam ikatan
kasih persaudaraan. 14 Karena seluruh Hukum Taurat sudah disimpulkan
dalam satu perintah— yaitu, “Kasihilah sesamamu sama seperti kamumen-
gasihi dirimu sendiri.”✡ 15 Tetapi waspadalah supaya kalian tidak seperti
* 5:9 Ayat 9 Dalam kebudayaan orang Yahudi, ragi menggambarkan dosa atau kejahatan. Band-
ingkan 1Kor 5:6-8. ✡ 5:14 Im. 19:18; Mat. 22:39; Mrk. 12:31; Yak. 2:8
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binatang buas yang terus saling menggigit dan saling menelan— bahkan
kalian sampai saling menghancurkan!

16 Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian: Hiduplah dengan
taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi
memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. 17 Karena keing-
inan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan
keinginanRohberlawanandengankeinginanbadanikita. Karenakeduanya
saling bertentangan, dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing.
Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. 18Tetapi dalam setiap hal dimana
kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh Hukum
Taurat.

19Sudah sangat jelas kalaukitahidup sesuai dengankeinginanbadani kita
yang jahat, maka kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini:
percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu,
20menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain,
berkelahi, cemburu, gampangmarah,
mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam

kelompok ajaran sesat,
21 iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasanmoral,
dan semua dosa yang lain.
Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada
kalian waktu kita masih bersama-sama: Orang-orang yang terus saja
melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah!

22Tetapi kalauRohKudusmemimpinhidupkitaakan terbuktimelalui kita
saling mengasihi, bersukacita, hidup damai,
sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama,
menepati janji, 23 lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri.
Memang, hal-hal seperti itu tidak dilarang dalamHukum Taurat!

24Kita yangmenjadimilik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan
semua keinginan badani. Kita seperti sudah memakukan hawa nafsu dan
keinginanbadani kita padakayu salibKristus. 25Kita sudahdiberikanhidup
yang baru oleh Roh Allah. Oleh karena itu biarlah kita juga terus hidup
dengan taat kepadapimpinanRohAllah. 26 Janganlahkitamenjadi sombong
dan berkata dalam hati kita, “Saya lebih baik dari saudara-saudari seiman
yang lain.” Atau berkata secara langsung, “Saya lebih baik di mata TUHAN
daripada kamu!” Janganlah kita iri hati dengan berpikir, “Saudara seiman
saya itu sudahmenjadi lebih hebat dari saya dalam jemaat.”

6
Hidup persaudaraan dalam jemaat

1 Saudara-saudari, kalau di antara jemaat ada orang yang ketahuan jatuh
ke dalam dosa, maka hendaklah setiap kalian yang hidupnya dipimpin Roh
Kudus membimbing dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi
lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada dengan dirimu
sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. 2Hendaklah
setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-
saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan
begitu kita menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Kristus.✡ 3 Karena
kalau kamu menganggap dirimu lebih istimewa untuk menolong saudara-
saudari kita itu, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih
✡ 6:2 Yoh. 13:34
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istimewa dari saudara seiman yang mana pun! 4 Tidak usah membanding-
bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Tetapi ni-
lailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan cara kamu
sendiri melayani Kristus— tanpa memikirkan orang lain. 5 Karena setiap
kitaakanmenghadapAllahdanmempertanggung-jawabkanperbuatankita
masing-masing.

6 Hendaklah setiap kita anggota jemaat yang menerima pengajaran Fir-
man Allah membagikan sebagian dari penghasilan kita kepada orang yang
bertugas mengajar kita.

7-8 Jangan keliru! Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah
bisadipermainkan! Karenapadasuatuharinanti— cepatatau lambat, setiap
kita akan menuai apa yang kita tabur. Artinya, kalau kamu hidup hanya
untukmemuaskankeinginanbadanimu, kamuakanmenerimakebinasaan.
Tetapi kalau kamu terus hidup bergantung kepada pimpinan Roh Allah,
kamu akan menerima hidup yang selama-lamanya. 9 Jadi janganlah kita
putus asa berbuat baik. Karena ada waktunya nanti kita akan menuai
hasilnya— asal kita tidak berputus asa. 10 Karena itu, setiap kali kita
mempunyai kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua
orang— terutama kepada saudara-saudari kita seiman.

Nasihat terakhir dan kata penutup dari Paulus
11 Dalam bagian terakhir ini, perhatikanlah betapa besar huruf-huruf

yang saya tulis kepada kalian dengan tangan saya sendiri.* 12Sekali lagi ten-
tang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha
memaksa kalian untuk disunat: Hal itu bukan untuk menolong kalian.
Tetapimerekamelakukan itu untukmenyenangkan hati orang Yahudi yang
lain, dan juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita tentang
manusiadibenarkandihadapanAllahhanyamelaluikurbanKristusdikayu
salib. 13 Memang mereka bersunat, tetapi mereka sendiri tidak menaati
semua Hukum Taurat. Yang mereka inginkan hanyalah supaya kalian
disunat sehingga mereka bisa membanggakan diri dengan berkata kepada
orang Yahudi yang lain, “Oleh karena ajaran kami, sekarang orang-orang di
Galatia sudahmasuk agama Yahudi.”

14 Tetapi saya tidak akan membanggakan apa pun— kecuali Tuhan kita
Kristus Yesus yang disalibkan! Karena melalui Yesus disalibkan, bagi saya
semua hal yang duniawi seperti sudah ikut disalibkan pada kayu salib-Nya,
dan saya juga seperti sudah mati bersama Dia terhadap semua hal yang
duniawi. 15 Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang bersunat dan orang
yang tidak bersunat. Yang penting adalah rohani kitamasing-masing sudah
diperbarui karena bersatu dengan Kristus— seperti menjadi ciptaan baru!✡
16 Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai ciptaan baru dan
yang tidak membanggakan dirinya, biarlah Allah selalu mengasihani dan
menjagamu supaya hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya, karena
secara rohani kamu sudah menjadi warga negara Israel yang baru— yaitu
kerajaan Allah.

17Mulai sekarang, saya tidak peduli lagi kepada orang yangmencela saya
dengan berkata, “Kamu tidak melayani Allah sehebat saya.” Dan saya akan
menjawab, “Bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang
membuktikan bahwa saya adalahmilik Yesus yangmelayani Dia!”

* 6:11 dengan tangan saya sendiri Ini juga berarti bahwa sebelumbagian terakhir ini, ada sekretaris
yangmenulis sesuai dengan perkataan Paulus. ✡ 6:15 2Kor. 5:14-17
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18 Saudara-saudari, doa saya, Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu baik
hati kepada kalianmasing-masing danmenyertaimu selalu. Amin.
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Surat Paulus kepada jemaat Efesus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman [jemaat Efesus]*—

yaitu kalian yang percaya penuh kepada Kristus Yesus dan yang disucikan-
Nya: Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus, yang menjadi rasul karena
kehendak Allah.

2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik
hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Berkat-berkat rohani dalamKristus Yesus
3 Terpujilah Allah— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus. Karena

melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada
kita setiap berkat rohani yang ada di surga. 4Karena Allah sudah memilih
kita sebelum dunia ini diciptakan. Artinya Dia sudah mengasihi kita, dan
merencanakan supaya kita disucikan dan tidak bersalah di hadapan-Nya
oleh karena bersatu dengan Kristus. 5 Sebelum dunia ini diciptakan, kita
sudahAllah tetapkan untuk diangkatmenjadi anak-anak-Nya†melalui Kris-
tus Yesus, sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang berkenan kepada-Nya.
6 Jadi kita memuji Allah karena kebaikan hati-Nya yang mulia, yang sudah
diberikankepadakitadengancuma-cumakarenakitabersatudenganAnak-
Nya yang dikasihi-Nya.

7 Melalui persatuan dengan Kristus, kita sudah ditebus dengan kurban
darah-Nya sebagai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya kita tang-
gung. Berarti kita menerima pengampunan dosa karena kebaikan hati
Allah yang luar biasa kepada kita. 8 Kebaikan hati-Nya itu diberikan
kepadakita secaraberkelimpahan, sesuai dengan semuakebijaksanaandan
pengertian Allah. 9 Jadi sekarang rencana Allah sudah dinyatakan kepada
kita— yaitu rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepada manusia. Sesuai
dengan kehendak-Nya, rencana Allah itu berpusat pada Kristus, 10dan akan
diselesaikan-Nya padawaktu yang sudah Allah tentukan. Dan inilah tujuan
rencana-Nya itu: Kristus akan menjadi kepala di atas segala sesuatu— baik
yang ada di surgamaupun yang ada di bumi.

11Memang Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah
ditentukan dan dikehendaki-Nya. Dan kita pun ternyata sudah dipilih dari
permulaanduniauntukmewarisi hak sebagai umat-Nya‡melalui persatuan
dengan Kristus. 12 Jadi kitalah yang pertama menjadi umat-Nya yang
berharap kepadaKristus! Oleh karena itumarilah kitamemuji Allah karena
kemuliaan-Nya. 13 Dengan begitu ketika kalian mendengar ajaran yang
benar— yaitu Kabar Baik tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita,
kalian percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itu, Allah memberikan
Roh Kudus yang sudah dijanjikan-Nya kepada kalian sebagai tanda bahwa
kalian adalah milik kepunyaan Allah. 14 Roh-Nya menjamin bahwa kita
akanmenerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita seba-
gai umat-Nya, danmelaluiRoh-Nya itulahkita tahubahwahargapenebusan

* 1:1 jemaat Efesus Dalam beberapa salinan kuno bahasa Yunani tidak terdapat kata ini. † 1:5
diangkat menjadi anak-anak-Nya Lihat catatan di Gal. 4:5 dan Ef. 1:11. ‡ 1:11 dipilih … Frasa ini
menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani (“eklerothemen”) yang berarti “dipilih sebagai ahli
waris.” Lihat Ef. 1:5; 1:18; 3:6; Rom. 9:14-17; Gal. 3:18; 4:1-7.
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kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi saya katakan sekali lagi, marilah kita
memuji Allah karena kemuliaan-Nya!

Doa Paulus
15-16Oleh karena semua itu, saya selalumendoakan kalian dan bersyukur

kepada Allah oleh karena kalian. Saya tidak berhenti melakukan hal itu
sejak mendengar tentang keyakinan kalian kepada Tuhan Yesus dan kasih
kalian kepada semua umat Allah. 17 Dalam doa saya kepada Allah— yaitu
Bapa yang mulia dari Tuhan kita Kristus Yesus, saya memohon supaya Dia
menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani kepada kalianmelalui Roh
Kudus. Dengan demikian kalian akan semakinmengenal Allah.

18 Saya juga berdoa supaya Allah membuat kalian masing-masing bisa
mengerti dan yakin akan semua hal yang baik yang sudah Dia sediakan
bagi kita— yaitu kita yang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya.
Saya juga berdoa supaya kalian tahu betapa berharganya dan mulianya
warisan yang sudah dijanjikan Allah kepada kita— yaitu umat-Nya yang
sudah disucikan-Nya. 19Dan saya berdoa supaya kalian tahu bahwa kuasa-
Nya sangat besar bagi kita yang percaya. Kuasa itu adalah kekuatan Allah
yang hebat 20 yang dipakai-Nya untuk menghidupkan Kristus kembali dari
kematian. Dan kuasa itu juga nampak waktu Dia menempatkan Kristus di
tempat yang paling terhormat di surga— yaitu di sebelah kanan-Nya, 21 di
mana Kristus memerintah sebagai Raja Agung di atas segala pemerintah,
pemimpin, kuasa, dan para raja, termasuk para penguasa zaman sekarang
dan yang akan datang. 22 Dan Allah meletakkan segala sesuatu di bawah
kuasa Kristus. Allah juga menjadikan Dia kepala atas seluruh persatuan
jemaatKristus, untukmemimpinkita dalamsegala hal. 23Persatuan jemaat-
Nya— yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh
Roh Kristus, merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Danmelalui tubuh-Nya,
Kristus semakinmemenuhi danmelengkapi segala sesuatu di mana saja.

2
Dari kematianmenuju kehidupan

1 Dulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebenarnya kita sudah
mati secara rohani. Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita dan karena kita
terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah. 2 Karena pada waktu
itu kita selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat dunia ini, dan juga
mengikuti kemauan si jahat— yaitu iblis, yang sekarang sedangmemerintah
atas semua kuasa gelap di dalam dunia ini.* Dialah yang berkuasa dalam
kehidupansemuaorangyang tidakmau taatkepadaAllah. 3Dulukita semua
juga hidup seperti itu— dengan selalu berusaha memuaskan keinginan-
keinginan badani kita. Dan kita terbawa arus keinginan itu ke sana kemari.
Sama seperti orang-orang lain, kita juga pantas menanggung kemarahan
Allah.

4Tetapi caraAllahmengasihanikita sangat luarbiasa, danDia sangatmen-
gasihi kita! 5 Jadi pada waktu kita masih dalam keadaanmati secara rohani
dan terus-menerusmelawan perintah-Nya, Allah sudahmemberikan hidup
yang baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita sudah bersatu dengan
Kristus, dan secara rohani kita ikut dihidupkan kembali bersama Dia ketika
AllahmenghidupkanDiakembali dari kematian. Jadi sudah jelasbahwakita
diselamatkan hanya karena kebaikan hati Allah! 6Dan karena kita bersatu

* 2:2 kuasa gelap … Secara harfiah, “penguasa udara” atau “penguasa angkasa raya.”
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dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama
Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus.
7Allah melakukan semua itu supaya pada masa yang akan datang, Dia bisa
membuktikankepadakitabahwaDia sangatbaikhati kepadakita. Kebaikan
hati-Nya memang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus
Yesus!

8Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah.
Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada
Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu
adalah pemberian Allah. 9 Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan
perbuatan baik. Memang Allah yang sudah mengatur hal itu supaya tidak
ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya tentang keselamatan-
nya. 10Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu
dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia
baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik
yang sudah Allah rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan.

Bersatu dalamKristus
11Sayamaumengingatkan setiapkalianyangbukanorangYahudi tentang

keadaanmu sebelum mengenal Kristus. Kalian memang disebut “orang
yang tidak bersunat” oleh orang Yahudi, karena mereka menyebut diri
mereka “orang bersunat.” Mereka bangga karena sudah mengikuti adat
sunat, walaupun itu hanya tanda yang dilakukan oleh tanganmanusia pada
anggota tubuh laki-laki saja. Hal itu tidak bisa membuat hidupmu berubah.
12 Sebelum kalian mengenal Kristus, kalian tidak bisa berharap untuk
menjadi warga kerajaan Allah— yang sekarang secara rohani merupakan
umat Israel yangbaru. Dankalian samasekali tidak ikut ambil bagiandalam
perjanjian-perjanjianAllah kepada umat-Nya. Jadi kalian hidup di dunia ini
tanpa harapan dan tanpa mengenal Allah. 13 Tetapi walaupun dulu kalian
sudah jauh sekali dari Dia, sekarang kalian sudah dibawa dekat kepada-
Nya. Karena sekarang kalian sudahbersatu denganKristus Yesus dan sudah
disucikanmelalui kurban darah Kristus.

14Hanya karena Kristuslah kita semua bisa berdamai dengan Allah, dan
hal itu berlaku baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang yang bukan
Yahudi. Dengan keadaan kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus
waktu Dia disalibkan, berarti kita juga dipersatukan sebagai umat Allah.
Jadi Kristus sendirilah yang sudah merobohkan tembok permusuhan yang
memisahkan kita selama ini. 15Waktu perdamaian itu dibuat, Kristus sudah
mencabut Hukum Taurat dan segala perintah serta peraturan hukum itu.
Artinya bahwa semua orang dari bangsa mana pun— kalau setiap mereka
sudah bersatu dengan Kristus, mereka seperti diciptakan menjadi bangsa
yang baru dan bangsa yang berdamai. 16 Jadi melalui kurban diri-Nya di
kayu salib, Kristus sudahmengakhiri permusuhan antara orang Yahudi dan
orang yang bukan Yahudi. Dan kita semua menjadi seperti satu tubuh— di
mana setiap anggota tubuh berdamai dengan Allah. 17 Dan Kristus sudah
datang dan memberitakan perdamaian, baik kepada kalian orang yang
bukan Yahudi— yaitu seluruh bangsa yang dulu jauh dari Allah, maupun
kepada kami orang Yahudi— bangsa yang dulu lebih dekat kepada Allah.
18 Sekarang kita semua— melalui apa yang sudah Kristus buat bagi kita,
mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh Kudus yang ada di
dalam diri kita masing-masing.

19 Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti pen-
datang yang tidak mempunyai hak apa pun. Tetapi sekarang kalian sudah
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menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah, warga kerajaan Allah,
dan anggota keluarga Allah. 20 Kita semua menjadi seperti sebuah rumah
yang dibangun di atas batu-batu fondasi yang besar— yang melambangkan
para nabi dan rasul. Dan batu fondasi yang terutama† adalah Kristus
Yesus sendiri. 21 Saat kita masing-masing bersatu dengan Kristus, semua
bangunan itu menjadi semakin besar sampai menjadi Rumah yang kudus
bagi Allah. 22 Jadi kita yang berasal dari bangsa mana saja, sama-sama
dijadikan oleh Kristus menjadi tempat kediaman Allahmelalui Roh Kudus.

3
Paulus adalah rasul untuk orang yang bukan Yahudi

1 Saya Paulus sekarang ini dipenjarakan karena pelayanan saya kepada
Kristus Yesus— khususnya yang saya kerjakanuntukmenolong kalian orang
yang bukan Yahudi. 2 Kalian pasti sudah mendengar tentang tugas yang
diberikan Allah kepada saya untuk menyampaikan kepada kalian tentang
kebaikan hati Allah. 3 Hal itu juga termasuk berita yang langsung dis-
ampaikan kepada saya ketika Allah memberitahukan rahasia rencana-Nya
kepada saya— seperti yang saya tuliskan secara singkat dalam surat ini.
4Dengan membacanya, kalian bisa mengerti apa yang sudah saya pahami
tentangrencanayangduluAllahrahasiakankepadamanusia—yaiturahasia
tentang Kristus. 5Kepada orang yang hidup pada zaman dulu, tidak pernah
diberitahukan tentang hal itu. Tetapi sekarang Allah melalui Roh-Nya
sudahmenyatakan rahasia itu kepadautusan-utusan yang sudahdisucikan-
Nya— yaitu rasul-rasul dan orang-orang yangmenerima kemampuan untuk
bernubuat. 6 Dan inilah rahasia itu: Semua orang yang percaya kepada
Kabar Baik tentang Kristus Yesus— baik orang Yahudi maupun orang yang
bukan Yahudi, akan sama-sama mewarisi kerajaan Allah. Keduanya men-
jadi seperti anggota-anggota dalam satu tubuh dan sama-sama menerima
semua yang Allah janjikan kepada umat-Nya.

7Melalui kuasa dan kebaikan hati Allah kepada saya, saya sudahmenjadi
hamba-Nya yang ditugaskan untukmemberitakan Kabar Baik itu. 8Dan hal
itu sungguh mengherankan, karena di antara umat yang sudah disucikan
oleh Allah, saya adalah orang yang paling hina. Tetapi Dia memberikan
tugas itu kepada saya hanya karena kebaikan hati-Nya. Dan tugas saya
adalah memberitakan kepada orang yang bukan Yahudi tentang berkat-
berkat rohani besar yang kita terima secara berlimpah melalui Kristus. Ke-
limpahan berkat-Nya itu terlalu luar biasa untuk dijelaskan dengan bahasa
manusia. 9Dan sayadipilih untukmenyatakankepada semuaorang tentang
rencana Allah itu. Karena rencana itu sudah berabad-abad tersembunyi
dalam hati Allah, Pencipta segala sesuatu. 10Kehendak Allah adalah supaya
melalui kita— yaitu seluruh kesatuan jemaat-Nya, semuapenguasa di segala
tingkat surgawi dan semua penguasa rohani yang lain bisa menyaksikan
bermacam-macam cara Allah menunjukkan kebijaksanaan-Nya, 11 yaitu
rencana-Nya dari sejak semula, yang Dia kerjakan melalui Kristus Yesus,
Tuhankita. 12KarenakitayangpercayapenuhkepadaKristus sudahbersatu
dengan Dia, maka kita merasa bebas dan tidak perlu takut lagi datang
kepada Allah dalam doa. 13 Jadi, saya minta kepada kalian supaya jangan
kecewa dan putus asa karena mendengar tentang apa yang saya alami
di penjara ini. Sebaliknya banggalah karena penderitaan saya ini demi
kepentingan kalian.
† 2:20 batu fondasi yang terutama Secara harfiah, “batu penjuru.”
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Doa Paulus supaya jemaat Efesusmengenal kasih Kristus
14 Oleh karena semua itu saya sujud berdoa kepada Bapa— 15 yaitu

kepada Dia yang menjadi Bapa kita semua, baik yang ada di bumi maupun
yang ada di surga. 16 Saya mohon, “Ya Allah Bapa, biarlah nama-Mu
dimuliakan karena Engkaumenggunakan kekuatan-Mu yang tidak terbatas
untuk menguatkan setiap anggota jemaat di Efesus. Kuatkanlah hati dan
roh mereka masing-masing melalui Roh-Mu.” 17 Dan saya berdoa supaya
melalui keyakinan yang kalian miliki, Kristus hidup di dalam diri kalian
masing-masing, dan supaya kalian bertumbuh dalam kasih yang sudah
Allah tunjukkan kepada kita, dan biarlah kasih itu menjadi dasar untuk
kehidupan kalian. 18 Karena saya mau supaya kalian dan semua umat
Allah bisa mengerti betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya
kasih Kristus kepada kita. 19Saya berdoa seperti itu walaupun kasih Kristus
terlalu sulit untuk kita pahami. Tetapi kita berusaha mengerti kasih-Nya
itu, karena dengan demikian hidup kita dipenuhi dan dilengkapi dengan
kekuatan Allah sendiri.

20-21 Biarlah Allah— yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa
yang bisa kita minta atau pikirkan, selalu dimuliakan oleh kesatuan semua
jemaat-Nya. Muliakanlah Dia karena kuasa-Nya yang luar biasa yang
bekerjadidalamhidupkitamasing-masing. Dankarenakitabersatudengan
KristusYesus,muliakanlahAllahdariabadkeabadsampai selama-lamanya!
Amin!

4
Kesatuan tubuh Kristus

1 Jadi saya, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani TUHAN,
menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggi-
lanmu sebagai umat Allah. 2Teruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling mengasihi. 3 Kita sudah
dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua
sudahmenerimaRohKudus. Olehkarena itu teruslahberusahamemelihara
kesatuan itu. 4Setiap kita sudahmenjadi anggota yang berbeda-beda dalam
satu tubuh— yaitu tubuh Kristus, dan kita mempunyai Roh Allah yang
sama, dan Allah sudah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang
sama. 5Kita semua percaya kepada Penguasa yang sama, dan mempunyai
keyakinan yang sama, dan kita sudah dibaptis dalam nama Penguasa kita
itu. 6Dan bagi kita semua hanya ada satu Allah dan Bapa, yangmemerintah
di atas segala sesuatu, yang ada di mana-mana dan di dalam segala sesuatu.

7 Tetapi Kristus sudah memberikan kemampuan khusus kepada kita
masing-masing sesuai dengan kebaikan hati-Nya kepada kita. 8 Karena itu
dalam Kitab Suci tertulis,
“Waktu Dia memenangkan peperangan, Dia akan naik ke tempat yang

tertinggi.
Dia akan membuat malu semua orang yang memusuhi-Nya, karena
mereka sebagai tawanan perang dipaksa untuk mengikuti-Nya dari
belakang.

Lalu Dia akan memberikan berbagai hadiah kemenangan kepada
orang-orang yang berpihak kepada-Nya.”✡

9 Perhatikanlah bahwa ayat itu berkata, “Dia akan naik.” Maksudnya
Kristus sebelumnya perlu turun ke tempat yang paling rendah di bumi.
10 Dan Dia yang sudah turun ke tempat tersebut sekarang sudah naik juga
✡ 4:8 Mzm. 68:18
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sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari langit. Dia melakukan itu
supaya seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan kehadiran-Nya.

11 Jadi Kristuslah yang memberikan kemampuan khusus yang berbeda
kepada setiap kita: Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul,
dan ada yang menerima kemampuan untuk menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah,* atau kemampuan untuk memberitakan Kabar
Baik tentang Yesus, atau kemampuan untuk menjadi gembala jemaat,
atau kemampuan untuk mengajar umat Allah. 12 Semua kemampuan itu
diberikan supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah,
supayamelaluipelayanankitamasing-masing tubuhKristusbisadikuatkan.
13 Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat
bersatu di dalamkeyakinan dan pengetahuan kita tentangAnakAllah. Hen-
daklah kita semakin dewasa secara rohani, dan terus bertumbuh menjadi
seperti Kristus.

14 Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak, yang mudah terpengaruh dan
terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak
guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat
supaya kelihatan benar. 15 Sebaliknya marilah kita berpegang terus kepada
ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan
semakin bertumbuhmenjadi seperti Kristus dalam semua sifat-Nya. Berarti
kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia
yang adalah Kepala atas kita. 16 Dialah yang mengatur supaya semua
anggotadisusundandisatukandengan sempurna, supayakita seperti tubuh
yang bisa bergerak dan bertumbuh karena ada sendi-sendi dan anggota-
anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur,
kita seperti tubuh yang sehat, karena saling menguatkan dan saling men-
gasihi.

Cara hidup yang benar
17Di dalamnama Tuhan Yesus saya peringatkan kalian: Jangan lagi hidup

seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia,
18 dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup
yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak tahu apa-apa tentang
Allah, dan juga karena kekerasan hati mereka. 19Mereka tidak tahu malu.
Karena itu mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan
segala hal yang jahat, dan tidak pernahmerasa puas.

20 Tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian pelajari pada
waktu pertama kali kalian mengenal Kristus! 21 Tentu saja, kalian sudah
mendengar tentang Dia, dan belajar tentang persatuan dengan Dia, sesuai
dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia. 22 Jadi setiap kalian sudah
diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup lama
itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu
semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu
kita. 23Karena itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah.
24 Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh
hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia
baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan
sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapan-Nya.

25 Jadi, karena kamu seperti sudah mengganti baju yang lama itu— yaitu
hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. “Katakan yang benar

* 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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satu sama lain,”✡ karena kita masing-masing adalah anggota dari satu
tubuh. 26 Dan “apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai kemara-
han itu membuat kamu berdosa.”✡ Berhentilah marah sebelum matahari
terbenam. 27Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk
mengalahkanmu. 28 Kalau dulu kamu pencuri, berarti kamu tidak boleh
lagi mencuri. Dan kamu harus berusaha bekerja dengan tanganmu sendiri,
supaya kamumempunyai penghasilan sendiri dan sebagian dari penghasi-
lanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan.
29 Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari
mulutmu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah
seperlunya, supaya perkataanmumenolong, mendatangkan kebaikan, dan
menguatkan orang-orang yang mendengarnya. 30Dan jangan sampai cara
hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan
bukti bahwa kamu adalah milik Allah, dan Roh Kudus juga menjamin kese-
lamatanmu pada hari terakhir. 31Buanglah semua rasa sakit hati, dendam,
dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina.
Berhentilahmelakukan segalamacamkejahatan. 32Tetapi hendaklah kamu
selalu baik hati dan salingmengasihi satu sama lain. Dan salingmemaafkan
kesalahan antara satu dengan yang lain— seperti Allah sudahmengampuni
kamu karena bersatu dengan Kristus.

5
1 Jadi, oleh karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihi-Nya,

hiduplah dengan benar dan bersih dari segala kesalahan— yaitu seperti
Allah sendiri. 2 Biarlah kalian saling mengasihi, sesuai dengan teladan
Kristus. Karena Dia sudahmengasihi kita sampai Diamemberikan diri-Nya
sendiri sebagai kurban demi kita. Persembahan-Nya itu sangat harum dan
menyenangkan hati Allah.

3 Janganlahadapercabulan, kejahatan, ataukeserakahandi antarakalian.
Hal-hal itu sama sekali tidak pantas bagi umat Allah. 4 Juga janganlah
ada di antara kalian yang mengucapkan kata-kata jahat, kotor, atau kata-
kata yang tidak berguna. Hal itu tidak pantas lagi bagi kalian. Tetapi
hendaklah kalian bersyukur. 5 Biarlah kalian mengetahui hal ini: Orang-
orangyangmelakukandosapercabulan, kejahatan, ataukeserakahan, tidak
akanmenjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang yang serakah
sama saja dengan penyembah berhala, karena uang yang menjadi tuhan
mereka.

6 Janganlah ikut tertipu oleh ajaran sesat! Justru karena manusia
melakukan dosa-dosa tersebut, maka kemarahan Allah akan menimpa
semua orang yang tidak taat. 7 Oleh karena itu, janganlah kalian ikut
melakukan dosa-dosa itu sama seperti mereka. 8 Karena dahulu kalian
hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke dalam
terang TUHAN. Jadi hiduplah sebagai warga Kerajaan Terang. 9 Karena
hidup di dalam terang Allah selalu menghasilkan semua perbuatan yang
baik, hidup yang benar, dan mengikuti ajaran benar. 10 Jadi berusaha-
lah mencari hal-hal yang membuat hati TUHAN senang. 11 Jangan lagi
kalian ikut melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup
dalam kegelapan. Semua itu percuma saja. Melainkan hendaklah kalian
masing-masing hidup dan berbicara dengan cara yang menyatakan bahwa
hidup dalam kegelapan itu adalah salah. 12 Karena hal-hal yang mereka
lakukan secara gelap dan rahasia itu, hanya dibicarakan saja sudah sangat
✡ 4:25 Zak. 8:16 ✡ 4:26 Mzm. 4:4
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memalukan. 13 Tetapi ketika perbuatan-perbuatan mereka yang gelap itu
dinyatakan dalam terang, maka segala perbuatan mereka ternyata salah.
14Karena perbuatan-perbuatan jahat menjadi kelihatan ketika ada terang.
Karena itulah peribahasa ini sering diucapkan,
“Bangunlah, kamu yang tidur

Bangkitlah dari antara orangmati,
dan Kristus akan bersinar atasmu.”

15 Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jan-
gan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana.
16 Maksud saya adalah, supaya kamu menggunakan setiap kesempatan
untuk melakukan yang baik, karena zaman ini adalah zaman yang jahat.
17 Jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu
mengetahui apa yang TUHAN mau untuk kamu lakukan. 18 Janganlah
hidupmu dikuasai oleh air anggur yang memabukkan, karena hal itu bisa
membuat kamubinasa. Tetapi hendaklahhidupmudikuasai olehRohAllah.
19 Saling memberi dorongan satu sama lain dengan menyanyikan semua
jenis lagu pujian kepada TUHAN— baik itu dengan lagu dari Kitab Mazmur
atau Firman Allah dan lagu rohani yang lain. Hendaklah kamu selalu
bernyanyi dengan hati yang senang untuk memuji TUHAN. 20 Dan dalam
segala keadaan mengucap syukurlah selalu kepada Allah Bapa karena kita
sudah bersatu dengan Penguasa kita Kristus Yesus.

Nasihat kepada suami-istri
21Hendaklah kalian rendah hati dan bersedia untuk saling menghormati

kemauan satu sama lain.* Lakukanlah itu karena kamu menghormati
Kristus.

22 Setiap istri, taatilah kemauan suamimu sendiri, sama seperti kamu
menaati kehendak TUHAN. 23 Karena suami adalah kepala dari istri, sama
seperti Kristus adalah kepala dari seluruh jemaat Allah. Kita seperti tubuh
Kristus yang taat kepadakehendakKristus, yang sudahmenyelamatkankita
sebagai tubuh-Nya. 24 Jadi sebagaimana seluruh jemaat sebagai tubuh Kris-
tusmenaati kehendak-Nya, begitu jugalah istrimenaati kemauan suaminya
dalam segala hal.†

25 Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sama seperti Kristus
sudah mengasihi kita— bahkan sampai Dia mempersembahkan diri-Nya
sebagai kurban demi semua jemaat, 26 supaya kita disucikan dan menjadi
milik-Nya yang istimewa. Juga kita disucikan melalui Firman Allah yang
sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan air murni yang member-
sihkan kita.‡ 27 Karena itulah Kristus mati untuk kita: Supaya kita dalam
kesatuan jemaat-Nya dikhususkan bagi diri-Nya sendiri, sebagaimana seo-
rang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai
istrinya. Maksudnya adalah bahwa kita disucikan dan dimuliakan secara
khusus untuk tinggal menetap bersama Dia— tanpa dosa, tanpa kesalahan,
* 5:21 rendahhati… sama lainKata-kata inimenerjemahkanarti satukatadalambahasaYunani, dan
kata yang samaditerjemahkan sebagai “menaati kehendak”dalamayat 22dan24. † 5:24 menaati…
dalamsegala halWaktuPaulusmengatakanhal ini kepadapara istri, dia tidakbermaksudbahwa istri
harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Firman TUHAN kalau disuruh oleh suami. Kita
masih harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. ‡ 5:26 Ayat 26 Dalam acara pernikahan
Yahudi, pengantin perempuan dimandikan dengan air sebelum memakai baju pernikahan dan
dibawamenghadappengantin laki-laki. Kata ‘air’dan ‘membersihkan’ jugaditafsirkansebagaikiasan
pembaptisan. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan, “supaya kita disucikan dan menjadi milik-Nya yang
istimewa. Juga kita dibersihkan dan disucikan sesuai dengan Firman Kristus ketika kita dibaptis
dengan air.”
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atau tanpa noda apa pun. 28 Jadi demikianlah setiap suami harusmengasihi
istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Karena waktu suami
mengasihi istrinya, hal itu sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri.
29 Tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang
memberi tubuhnya makan serta merawatnya. Dan itulah yang selalu
dilakukan oleh Kristus untuk jemaat-Nya, 30 karena kita adalah anggota-
anggota tubuh-Nya. 31Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Dalam pernikahan, seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu-bapaknya
dan dipersatukan dengan seorang calon istrinya— sehinggamereka berdua
menjadi satu.”✡ 32 Ajaran yang baru saja saya nyatakan ini artinya sangat
dalam. Maksud saya adalah bahwa salah satu arti dari tulisan itu adalah
tentang Kristus dan kesatuan seluruh jemaat-Nya. 33 Jadi inilah kesimpu-
lannya: Setiap suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi
dirinya sendiri, dan istri harus menaati suaminya.

6
Nasihat kepada anak-anak dan orang tua

1Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kalau kamu sudah menjadi pengikut
Tuhan Yesus, sudah seharusnya kamumenaati mereka. 2 Ingatlah perintah
TUHAN ini: “Hormatilah ibu-bapakmu.” Perintah itu adalah perintah
pertama yang disertai dengan janji Allah, 3yaitu, “Hormatilah supaya kamu
mendapatkan kebaikan dan panjang umur di dunia ini.”✡

4Kepada setiapbapak, janganlahmembuat anak-anakmusakit hati, tetapi
besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat sesuai dengan kemauan
TUHAN.

Nasihat kepada para budak danmajikan
5 Dan kepada setiap orang yang dijual kepada orang lain untuk bekerja

sebagai budak tuannya:* Taatilah tuanmu yang di dunia ini dengan rasa
takutdanpenuhhormat. Dan lakukanlah itudengansegenaphatimu— sama
seperti kamu taat kepada Kristus. 6 Ikutilah kemauan mereka selalu— baik
pada waktu mereka ada maupun pada waktu mereka tidak ada. Janganlah
hanya berpura-pura kerja. Karena Kristus sebenarnya Majikanmu! Jadi
hendaklah kamumelayani paramajikan duniawi dengan sepenuh hati dan
sesuai dengan kemauan Allah. 7Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati,
karena sebenarnya yang sedang kamu layani adalah Tuhan Yesus— bukan
manusia. 8 Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada
setiap orang yang melakukan kebaikan— baik kepada orang yang hidup
sebagai budakmaupun yang bukan budak.

9 Begitu juga setiap majikan: Hendaklah kamu bersikap baik terhadap
budak-budakmu. Janganmembuatmereka takutdenganselalumengancam

✡ 5:31 Kej. 2:24 ✡ 6:3 Kel. 20:12; Ul. 5:16 * 6:5 budak tuannya Budak adalah seseorang yang
dijual kepada orang lain. Atas keputusan hakim, seseorang yang mempunyai hutang yang sangat
banyak bisa dijatuhkan hukuman menjadi budak ganti utangnya. Atau seorang bapak yang sangat
memerlukan dana bisa menjual anaknya menjadi budak. Atau penduduk negeri yang dikalahkan
dalamperangolehnegeri yang laindijual sebagai budakkeorang-orangdi negeri lain. Seorangbudak
harus bekerja untuk tuannya. Dia tidak mempunyai hak apa pun, tidak menerima honor, dan tidak
bisa keluar dari perbudakan. Kalau lari dari perbudakan dan tertangkap, budak sering dihukum
mati. Hidup budak berada dalam tangan tuannya. Kalau tuannya adalah orang yang ramah, jujur,
dan kaya,maka keadaanhidupuntuk budaknyabisa cukupbaik. Tetapi banyakmajikan tidak seperti
itu. Pada zaman Perjanjian Baru, ada juga beberapa macam perbudakan yang tidak sama dengan
yang sekarang disebut ‘hamba’, ‘pelayan’, atau ‘pembantu’ dalam bahasa Indonesia.
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mereka. Ingatlah bahwa kamu dan mereka mempunyai Penguasa yang
sama di surga, yangmenghakimi setiap orang dengan tidak pandangmuka.

Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah
10 Sebagai pesan terakhir, hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat

karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar
biasa, dan jugakarenakalian sudahbersatudenganDia. 11Sama seperti seo-
rang tentaramemakai perlengkapan perangnya, kamu pun harusmemakai
semuaperlengkapanperangyangAllahberikankepadakita. Denganbegitu,
kamu bisa menolak tipuan iblis. 12Karena kita berperang bukan melawan
orang-orang yang di bumi ini. Tetapi kita berperangmelawan roh-roh jahat
dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka itulah yang
sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. 13 Karena itu
kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah itu, supaya pada waktu
musuhdatangmenyerangmu, kamutidak lari tetapikamubisamelawannya
dan tetap bertahan sampai perang berakhir.

14 Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena
ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akanmembuat kamu siap untuk
bertindak. Jalanilah hidup yang benar.† Karena hidup benar itu seperti
baju besi yang akanmelindungi kamudari seranganmusuh. 15Dan teruslah
berpegang kepada Kabar Baik tentang Kristus. Kabar itu menolong kamu
supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Teruslah berpe-
gang kepada kabar itu sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu
yang kuat, supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. 16 Selain
itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keyakinanmu
itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah
berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada kita. 17 Yakinlah bahwa Allah
sudah menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu.
Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena
perkataan-Nya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. 18 Dalam segala
keadaan berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan,
berharaplah sepenuhnya kepadaRohKudus. Hendaklah kamuberjaga-jaga
untukhal-hal yangperludidoakan. Janganmenyerah! Danberdoalah terus-
menerus untuk semua umat Allah.

19 Dan saya berharap kalian juga akan mendoakan saya. Mintalah
TUHAN memberikan hikmat kepada saya sehingga saya berbicara dengan
berani waktu saya menyampaikan Kabar Baik yang dulu dirahasiakan itu.
20Karena saya adalah utusan Allah untuk memberitakan tentang kerajaan-
Nya,walaupunsaat ini sayadipenjarakandandiikatdenganrantaibesi. Jadi
berdoalah supaya saya menyampaikan berita dari Allah itu dengan berani,
sesuai dengan tugas saya.

Salam terakhir
21-22 Tikikus, saudara kita yang saya kasihi, sudah membawa surat ini

kepada kalian. Sebagai saudara kita dalam persatuan dengan Tuhan Yesus,
diamelayani Tuhan dengan setia sekali. Saya jugamengutus dia supaya dia
bisamenyampaikan berita tentang keadaan dan pekerjaan pelayanan saya,
† 6:14 Jalanilah hidup yang benar Kalau bahasa Yunaninya diterjemahkan secara harfiah ke dalam
bahasa Inggris, “breastplate of righteousness.” Righteousness di sini bisa berarti 1) menjalani hidup
yang benar, atau 2) ingatlah bahwa kamu dibenarkan oleh Kristus dalam pandangan Allah. Kedua
tafsiran bisa dijadikan satu: Menyadari bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh Kristus
memungkinkan kita menjalani hidup yang benar.
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supaya kalian bisa mengetahui tentang keadaan kami dan supaya dia bisa
menguatkan hati kalian.

23 Saudara-saudari, doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus
akan selalu menjaga kalian masing-masing supaya hidupmu tenang dalam
perlindungan Tuhan, danDialah yangmembuat kalian supaya kalian saling
mengasihi selalu dan terus berpegang kepada keyakinan kita. 24 Kepada
semua yangmengasihi Penguasa kita Kristus Yesus dengan kasih yang tidak
pernah padam, doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian.
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Surat Paulus kepada jemaat Filipi
1Kepadayangkekasih saudara-saudari saya seimandiFilipi—yaitu semua

yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus,
khususnya kepada semua penatua dan para pengerja jemaat.
Salam dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus.
2Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita!

Doa Paulus
3 Setiap kali saya teringat mendoakan kalian, saya selalu bersyukur

kepada Allah yang saya layani. 4 Dengan senang hati saya selalu berdoa
untukkalian semua, 5karena saya ingatbagaimanacarakalianbekerjasama
dengan saya dalam pemberitaan Kabar Baik tentang Kristus sejak kalian
percaya kepada berita itu sampai sekarang. 6Dan saya yakin bahwa Allah
yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian
masing-masing, akanmeneruskannya sampaimenjadi sempurna pada hari
Kristus Yesus datang kembali.

7 Saya memang pantas berpikir seperti itu tentang kalian, karena saya
merasa kalian sudah mendapat tempat di dalam hati saya. Hal itu karena
kalian sudahmenjadi teman sekerja saya dalam tugas yang diberikan Allah
kepada saya. Tugas itu diberikan hanya karena kebaikan hati-Nya. Baik
pada waktu saya dipenjarakan maupun tidak dipenjarakan, tugas saya
adalah untuk membela dan mempertahankan Kabar Baik dari Allah. 8Dan
Allah sendiri tahu bahwa saya benar-benar rindu kepada kalian semua
dengan perasaan kasih yang berasal dari Kristus Yesus.

9 Jadi inilah doa saya bagi kalian:
Saya berdoa supaya kasih kalian masing-masing semakin bertambah-

tambah,
dan supaya kasihmudilengkapi dengankebijaksanaandanpengertian yang

benar,
10 sehingga kamu bisa mengetahui jalanmana yang terbaik,
dan dengan demikian hidupmu menjadi sungguh-sungguh sempurna dan

bersih dari segala kesalahan pada hari kedatangan Kristus kembali.
11Dan saya berdoa supaya hidupmu yang benar di mata Allah akan meng-

hasilkan banyak hal yang baik— yaitu hal-hal yang dikerjakan lewat
kuasa Kristus Yesus untuk kemuliaan dan pujian bagi Allah.

Penderitaan Paulusmembuat Kabar Baik semakin tersebar
12 Saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua masalah

dan penderitaan yang sedang saya alami, Kabar Baik tentang Kristus se-
makin tersebar, 13 sehingga semua orang di sini— khususnya para pengawal
istana Roma, sudah mengetahui dengan jelas bahwa saya dipenjarakan
karena saya pengikut Kristus. 14 Dan karena saya dipenjarakan, sebagian
besar saudara-saudari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin
berani memberitakan Kabar Baik tentang Dia.

15 Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus
karena iri hati kepada saya, atau karena mereka mau menjadi lebih
terkenal dari saya. Tetapi kebanyakan saudara-saudari seiman member-
itakan Kabar itu karena mereka sungguh-sungguh ingin menyenangkan
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hati Tuhan Yesus. 16Mereka melakukan itu karena mereka juga mengasihi
saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan karena kehendak Allah—
yaitu berjuang demimembela danmempertahankan Kabar Baik dari Allah.
17 Tetapi beberapa orang lain masih memberitakan tentang Kristus demi
kepentingan diri mereka sendiri dan bukan dengan hati yang tulus ikhlas.
Setiap mereka berpikir, “Biar Paulus lebih susah lagi ketika dia mendengar
bahwa di sini sayamempunyai lebih banyak pengikut dari dia.”

18 Tetapi kalau mereka menyombongkan diri seperti itu, hal itu tidak
mengganggu saya! Karena yang penting bagi saya adalah berita tentang
Kristus tersebar luas— biarpun itu dilakukan dengan alasan yang murni
atau tidak. Jadi saya tetap bersukacita. Ya, saya akan terus bersukacita!
19 Karena melalui doa-doa kalian dan pertolongan dari Roh Kristus Yesus,
saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan dibebaskan.

Tujuan hidup Paulus hanya untukmemuliakan Kristus
20Karena saya sungguh-sungguhmerindukandanmengharapkan supaya

saya tidak gagal dalammelaksanakan tugas saya dan tidakmenjadi malu di
hadapan Tuhan. Yang saya mau adalah supaya saya terus bersaksi dengan
penuh keberanian— sebagaimana saya sudah pernah bersaksi sebelumnya.
Dengan begitu, saya berharap bahwaKristus selalu dimuliakanmelalui apa
yang terjadi atas diri saya— baik hidup maupun mati. 21Karena bagi saya,
hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus! Dan kalau saya mati, hal
itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya— yaitu hidup bersama
Kristus. 22 Tetapi kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus
berusahauntukmendapatkanhasil yang lebihbanyak lagidalampelayanan
saya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau saya diberi izin untuk memilih, saya
tidak tahu apakah saya lebih senang hidup atau segera mati. 23 Memang
sangat sulit bagi saya untuk memilih di antara keduanya! Secara pribadi
lebih baik kalau saya meninggalkan tubuh ini dan tinggal bersama Kristus.
Ya, karena hal itu jauh lebih baik bagi saya! 24 Tetapi mengingat kalian
masihmembutuhkan saya, maka saya yakin bahwa sayamasih perlu hidup
lebih lama di dunia ini. 25Oleh karena saya yakin akan hal itu, maka saya
berpikir Tuhan akan mengizinkan saya hidup dan tinggal bersama kalian.
Dengan begitu saya akan menolong kalian untuk semakin bertumbuh dan
bersukacita karena keyakinan kita kepada Kristus— 26 sehingga padawaktu
saya datang kembali kepada kalian, tentu kalian akan sangat senang dan
bersyukur kepada Kristus Yesus!

Bersatulah dan terus hidup sebagai warga kerajaan Surga
27 Tetapi apa pun yang terjadi dengan saya, hal yang terpenting adalah

kalian tetap hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus— yaitu dengan
cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Dengan demikian— biarpun
saya datang dan melihat kalian atau hanya mendengar berita tentang
kalian, saya akan tahu bahwa kalian sehati sepikiran terus bertahan dan
berjuangdemikeyakinankita kepadaKabarBaik. 28 Janganlah takut kepada
orang-orang yang menentang kalian. Hal itu akan membuktikan kepada
mereka bahwa mereka akan dibinasakan, sedangkan Allah sendiri akan
menyelamatkan kita. 29 Karena kebaikan hati Allah, Dia memilih kalian—
bukan saja untuk percaya kepadaKristus, tetapi juga untukmenderita demi
kemuliaan-Nya! 30Dan penderitaan yang sedang kalian alami sama seperti
penderitaan yang saya alami— seperti yang sudah pernah kalian saksikan,
dan kalian sendiri juga mendengar bahwa saya masih menderita sampai
sekarang.



Filipi 2:1 637 Filipi 2:12

2
Bersatulah dan salingmemperhatikan

1 Jadi karena semua itu, Saudara-saudariku, pikirkanlah hal-hal yang kita
alami bersama karena kita bersatu dengan Kristus! Dia selalu menguatkan
dan menghibur kita, karena Dia mengasihi kita. Dan kita menikmati
persaudaraan karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita masing-masing.
Karena itulah kita saling memperhatikan dan saling mengasihi. Nah,
berdasarkan semua itu, 2 saya mendorong kalian untuk membuat saya se-
makin bersukacita waktu saya mendengar bahwa kalian hidup seia sekata,
dan terus memiliki kasih yang sama antara yang satu dengan yang lain,
dan bekerjasama dengan sehati sepikiran. 3 Apa saja yang kalian masing-
masing lakukan, tidak boleh mementingkan kepentinganmu sendiri atau
menonjolkan dirimu. Tetapi utamakanlah kepentingan setiap saudara
seiman daripada kepentinganmu sendiri dan tetap rendah hati. 4 Janganlah
kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah
juga keperluan orang lain.

Mengikuti contoh Kristus yang tidakmementingkan diri-Nya sendiri
5 Jadi hendaklah kita masing-masingmengikuti sikap Kristus Yesus!

6Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah,
tetapi Dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukan-Nya sebagai Allah
adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankan-Nya.

7Tetapi Dia merendahkan diri-Nya danmeninggalkan semuanya.
Lalu Diamengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk
melayani kita,

dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa.
Dan dalam keadaan sebagai manusia,

8 Dia lebih lagi merendahkan diri-Nya untuk taat kepada kehendak
Allah,

hingga Dia menyerahkan tubuh-Nya sampai mati—
bahkan sampai mati disalibkan.

9 Oleh karena itulah Allah sudah mengangkat Dia ke tempat yang paling
terhormat,

danmeninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain!*
10Allahmelakukan hal itu supaya setiap orang—

baik yang adadi surga, di bumi,maupunyang adadi dalamdunia orang
mati,

akan berlutut menyembah Yesus.
11 Dan setiap orang† akan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Penguasa

mereka.
Dengan begitu Allah Bapa juga akan turut dimuliakan.
Jadilah umat yang dikehendaki Allah

12 Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian
selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk
berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah
diselamatkan oleh Allah— dengan takut dan hormat kepada-Nya. Jangan
lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik
* 2:9 meninggikan Yesus … Frasa ini secara harfiah, “memberikan kepada-Nya nama di atas segala
nama.” ‘Memberikannamaatas’digunakandenganartimemberikedudukan tertinggikepadaKristus
Yesus. † 2:11 setiap orang Secara harfiah, “setiap lidah.” Lidah di sini menggambarkan seluruh
kepribadian orang. Artinya di sini bukan hanya lidah yangmengaku, tetapi hati dan pikiran juga ikut
mengaku.
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lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian.
13 Karena Allah-lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada
kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-
Nya.

14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tanpa
bertengkar. 15-16 Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah,
karena kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari segala
kesalahan— walaupun kalian berada di antara orang-orang sesat dan
berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada mereka
ajaran yang memberi hidup, hendaklah kalian bersinar di antara mereka
seperti bintang-bintang yang bersinar di dalam dunia yang gelap. Dengan
demikian, saya akan sangat bersukacita waktu Kristus datang kembali,
karena akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia.

17 Kalian percaya penuh kepada-Nya sehingga kalian mengurbankan
hidup kalian untuk melayani Allah. Jadi sekalipun saya harus memberikan
darahku sendiri bersama kurban kalian— maksudnya kalau saya juga di-
bunuh karena terus berjuang mempertahankan keyakinan kita tentang
Kristus,‡ saya tetap senang! Dan saya mau supaya kalian turut merasakan
sukacita itu bersama saya. 18Ya, biar kalian ikut senang dan penuh sukacita
bersama saya!

Berita tentang Timotius dan Epafroditus
19 Saya berharap supaya Tuhan Yesus akan segera membuka jalan

mengutus Timotius kepada kalian. Karena saya akan sangat bersukacita
pada waktu dia kembali lagi dengan membawa berita tentang kalian.
20 Karena saya tidak mempunyai teman sekerja yang lain yang seperti
Timotius— yang sehati dengan saya dan sungguh-sungguh memikirkan
keperluan kalian. 21 Karena orang-orang lain lebih memikirkan kepentin-
gan diri mereka sendiri, dan kurang memperhatikan pelayanan pekerjaan
Kristus Yesus. 22 Dan kalian pun sudah tahu sifat Timotius bahwa dia
sudah melayani bersama saya dalam pemberitaan Kabar Baik— seperti
seorang anakmembantu bapaknya. 23Karena itu saya berharap bisa segera
mengutus Timotius kepada kalian pada saat saya tahu lebih lanjut tentang
kasus saya. 24 Dan saya yakin Tuhan akan menolong saya, supaya saya
sendiri pun segera datang kepada kalian.

25Tetapi sayamerasa perlumengutus Epafroditus kembali kepada kalian.
Dia adalah saudara seiman saya yang baik, teman sekerja dan seperjuangan
dalam melayani pekerjaan Tuhan. Memang dulu kalian mengutus dia
untuk mengurus keperluan saya di dalam penjara ini. 26Tetapi alasan saya
mengutus dia kembali karena dia sendiri rindu sekali bertemu kembali
dengan kalian semua. Dia merasa kuatir karena dia sudah mengetahui
bahwa kalian sudah tahu dia sakit keras. 27Memang dia pernah sakit parah
dan hampir mati, tetapi Allah berbelas kasihan kepada dia dan menolong
‡ 2:17 memberikan darahku … Frasa ini menerjemahkan satu kata yang terjemahannya “curahkan
air anggur sebagai persembahan.” Sesuai dengan Hukum Taurat, persembahan binatang hampir
selalu dilengkapi dengan tepung terigu yang dicampur denganminyak zaitun dan kira-kira dua liter
air anggur— yang dicurahkan sedikit demi sedikit sampai habis di atas daging kurban yang sedang
dibakar di atas mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya
benar-benar menjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia rela
dibunuh dengan cara yang mengerikan demi kepentingan mereka— yaitu mempertahankan Kabar
Baik yangmereka sudah percayai. Bandingkan 2Tim. 4:6.
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dia. Allah bukan saja kasihan kepada dia, tetapi kepada saya juga— se-
hingga saya sangat terhibur. 28 Jadi saya senang bisa mengutus dia kembali
kepada kalian. Dengan begitu kalian akan senang melihat dia kembali, dan
saya tidak perlu lagi kuatir tentang kesehatannya. 29 Jadi sambutlah dia
dengan penuh sukacita sebagai saudara yang juga sudah bersatu dengan
Tuhan Yesus. Dan hormatilah orang-orang yang seperti dia, 30 karena dia
hampir mati dalam tugas melayani pekerjaan Kristus. Dia rela mati untuk
memenuhi tugas yang kalian berikan ketika mengutus dia— yaitu untuk
mengurus keperluan saya selama dipenjarakan di sini.

3
Mengenal Kristus jauh lebih berarti dari segala apa pun

1 Akhirnya Saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena
bersatu dengan Tuhan Yesus! Saya tidak bosan-bosanmengulangi apa yang
sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan sayamenegaskan hal bersukacita
itu supaya secara rohani kalian aman.

2Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu! Mereka seperti anjing! Menurut
mereka adat sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya
mereka adalah penjahat yang hanya mau memotong kulit alat kelaminmu
saja! 3 Tetapi kita sudah menerima sunat yang sejati— yaitu sunat hati!*
Buktinya kita menyembah Allah melalui Roh-Nya dan kita hanya bangga
dengan apa yang Kristus Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan
kita tidakbergantungpadaupacarayangdilakukandengan tanganmanusia
pada tubuh laki-laki atau peraturan-peraturan jasmani yang lain.

4 Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa bergantung
kepada hal-hal jasmani seperti itu, atau statusmereka dalamagamaYahudi,
maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal seperti itu! 5 Saya disunat
waktu berumur satu minggu.† Saya adalah keturunan Israel dari suku
Benyamin. Saya orang Ibrani dan orang tua saya juga orang Ibrani. Saya
juga anggota kelompok Farisi, jadi jelaslah bahwa saya sangat menaati se-
muaHukumTaurat. 6Dansayabegitu semangatberjuangmempertahankan
agamaYahudi sehingga sayamenganiaya orang-orang yang percaya kepada
Yesus. Padawaktu itu semuaorangYahudibersaksi bahwasayahidupbenar
dan tanpa noda sesuai dengan Hukum Taurat.

7 Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya
itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna, karena
sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan!
8 Bukan hanya itu saja! Bahkan saya menganggap segala sesuatu tidak
ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang—
yaitu mengenal Penguasa saya Kristus Yesus! Karena Kristus, semua yang
dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja
dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti! 9 Jadi saya hanya
ingin terus bersatu dengan Dia. Saya dibenarkan di hadapan Allah bukan
karena hasil usaha saya dalam menaati Hukum Taurat, melainkan hanya
karena Kristus! Ya, saya percaya penuh atas apa yang Kristus kerjakan, dan
lewat percaya itu saja saya dibenarkan di hadapan Allah. 10Maka sekarang
saya hanya rindukan mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia

* 3:3 sunat hati Lihat Kol. 2:11. † 3:5 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi
laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia disunat pada hari Senin berikutnya. Menurut cara hitung
orangYahudi, hari pertamadanhari terakhirdihitung. Dalamcontohdi atas, hari Seninyangpertama
dihitung sebagai hari kesatu, dan hari Senin berikutnya dihitung sebagai hari kedelapan.
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dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani
Kristus sama seperti Dia sendiri menderita— sampai saya rela mati seperti
Dia! 11Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri pantas ikut
dihidupkan kembali dari kematian.

12Saya tidakberkatabahwasaya sudahberhasilmencapai tujuansaya itu!
Saya belum sempurna. Tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan
itu, karena itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya
sebelum Dia memanggil saya menjadi milik kepunyaan-Nya. 13 Saudara-
saudari, saya tahu bahwa saya belummencapai tujuan itu, tetapi mata saya
hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja: Saya melupakan semua hal
yang sudah lewatdanberusaha sekuat tenagauntukmencapai apayangada
di depan saya. 14 Sama seperti saya ikut lomba lari, mata saya tetap tertuju
kepada sasaran— yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi
saya di surga! Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah
dipanggil oleh Allah untukmencapai sasaran surgawi itu. 15 Jadi hendaklah
kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan
dan sasaran seperti saya. Dan kalau ada di antara kalian yang tidak setuju
denganajaran ini,makaAllahakanmemberikanpengertiandanmemimpin
kalian masing-masing ke jalan yang benar. 16 Yang penting kita masing-
masing tidak mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita
capai.

17 Jadi Saudara-saudari, biarlah kalian semua ikut teladan saya. Per-
hatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidupnya seperti teladan kami.
18 Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya:
Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian,
sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yangmengakui diri
mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang
dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salib-Nya! 19 Cara hidup
yang seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka
hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Allah. Hidup
mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja. Dan mereka
melakukan segala macam hal yang memalukan— bahkan mereka bangga
atas semua hal itu. 20 Tetapi kita sudah menjadi warga negara kerajaan
surga! Dan kita sangat merindukan saatnya Penguasa dan Juruselamat kita
Kristus Yesus datang kembali dari sana. 21 Dan dengan memakai kuasa-
Nya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi
serupa dengan tubuh-Nya yangmulia. Kuasa-Nya yang luar biasa itu adalah
kuasa yang terus Dia gunakan untukmenaklukkan segala sesuatu di bawah
pemerintahan-Nya.

4

Nasihat terakhir
1 Oleh karena itu Saudara-Saudari yang saya kasihi dan saya rindukan,

sayaminta supayakalianmasing-masing terusbersatudenganTuhanYesus!
Berdirilah teguh, karena kalianlah sukacita saya dan hasil kerja pelayanan
saya yang sangat saya banggakan!

2 Saya mohon kepada kedua saudari kita— Eyodia dan Sintike, supaya
sehati sepikiran karena sudah bersatu dengan Tuhan. 3 Saya minta kepada
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teman sekerja saya yang setia— yaitu pemimpin jemaat,* supaya kamu
menolong kedua saudari kita itu. Karena saya ingat bagaimana mereka
berdua melayani dan berjuang bersama saya, Klemens, dan saudara-
saudari yang laindalampemberitaanKabarBaik. Nama-namamerekapasti
ada dalam buku kehidupan!†

4 Bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Tuhan! Ya, saya
ulangi: Teruslah bersukacita!

5 Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata bahwa kamu selalu
lemah-lembut. Tuhan Yesus akan segera datang! 6 Janganlah kuatir tentang
apa pun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permo-
honanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. 7 Dengan
demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena
bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal, yang akan
selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu
melebihi segala pengertianmanusia!

8Akhirnya Saudara-saudari, arahkanlah pikiranmukepada ajaran-ajaran
yang benar dan hal apa pun yang patut dipuji— yaitu semua hal yang baik,
hal-hal yangmemimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan
hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. 9Dan lakukanlah se-
muaajaranyangsudahkamuterimadari saya—baikmelaluiperkataansaya
maupun perbuatan saya. Dengan demikian Allah— yang adalah sumber
ketenangan hati kita, akanmenyertai kamu.

Ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat di Filipi
10Tuhanmemberikan sukacita yang luar biasa kepada saya karena terny-

ata kalian masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini denganmengir-
imkan bantuan lagi. Memang kalian selalu peduli dengan keadaan saya,
tetapi biasanya kalian tidak mempunyai kesempatan untuk membantu.
11 Saya mengatakan hal itu bukan karena saya masih merasa kekurangan,
karena saya sudah terlatih untuk memuaskan diri dalam segala keadaan.
12 Jadi saya tahu bagaimana memuaskan diri— baik ketika hidup dalam
kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan
rahasia bagaimana caranya bisa merasa puas dalam segala keadaan— baik
kenyangmaupun lapar, baik kayamaupunmiskin. 13Saya bisamenghadapi
segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya!
14Walaupun begitu, saya senang dan berterimakasih bahwa kalian sudah
menolong saya dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini.

15 Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan
kalian di Makedonia untuk memberitakan Kabar Baik di tempat lain, tidak
ada jemaat lain yang terlibat penuh— yaitu yang sungguh-sungguhmenjadi
sahabat sekerja saya, dan yang menerima berkat juga karena berulang kali
mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti
itu. 16 Dan ketika saya melayani di Tesalonika, kalian sudah mengirimkan
bantuan beberapa kali untuk mencukupi kebutuhan saya. 17 Saya men-
gatakan hal itu bukan untuk mencari bantuan lagi dari kalian! Tetapi saya
mau supaya setiap kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalian
* 4:3 teman sekerja … Paulus menggunakan kata yang bisa diterjemahkan “teman sekerja,” atau
pernah juga dianggap nama orang, Sizigus. Kata itu adalah tunggal, dan kemungkinan besar orang
yang dia maksud adalah pemimpin atau penatua jemaat. † 4:3 buku kehidupan adalah buku
Allah yang isinya adalah semua nama orang yang sudah dipilih Allah untukmasuk dalam kehidupan
yang selama-lamanya (Why. 3:5; 21:27). Karena cara Paulus menyebut “nama-nama mereka dalam
buku kehidupan,” kemungkinan besar beberapa dari antara mereka— khususnya Klemens, sudah
meninggal dunia.
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menabung harta di surga. 18 Semua kebutuhan saya sudah terpenuhi—
bahkansayamempunyai lebihdari yang sayabutuhkan, karenaEpafroditus
sudahmembawabantuan kalian kepada saya. Bagi Allah, pemberian kalian
itu merupakan suatu persembahan yang harum, dan Dia sudah menerima
persembahan itu dan berkenan atasnya. 19 Allah yang saya layani akan
membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena Dia
akan melimpahkan segala kekayaan rohani— yaitu kemuliaan surgawi,
kepada kita yang bersatu denganKristus Yesus. 20Kemuliaan bagi Allah dan
Bapa kita untuk selama-lamanya! Amin!

21 Sampaikanlah salam saya kepada semua saudara-saudari di sana—
yaitu semuayang sudahdisucikanolehAllahkarenabersatudenganKristus
Yesus. Saudara-saudara yang bersama saya juga mengirim salam kepada
kalian. 22Dan semua saudara-saudari kita di sini— yang sama seperti kalian
sudah disucikan oleh Allah, juga mengirim salam kepada kalian, terutama
mereka yang bertugas di dalam istana raja agung.

23Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati danmenyer-
tai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus kepada jemaat Kolose
1-2 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman yang tinggal di

Kolose— yaitu kalian yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu den-
gan Kristus Yesus dan setia kepada-Nya:
Dari kami, Paulus dan saudara kita, Timotius. Karena kehendak Allah,

saya Paulus menjadi rasul Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada kalian masing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Paulus bersyukur dalam doa untuk saudara-saudari seiman di Kolose
3 Waktu kami berdoa, kami sangat bersyukur tentang kalian kepada

Allah— yaitu Bapa dari Penguasa kita Kristus Yesus. 4 Kami bersyukur
karena kami sudah mendengar bahwa kalian terus percaya penuh kepada
Kristus Yesus dan juga sangat mengasihi semua saudara kita— yaitu kita
semua yang sudah disucikan oleh Dia. 5 Dan kalian terus percaya dan
saling mengasihi karena yakin bahwa kita pasti akan menerima apa yang
sudah Allah sediakan untuk kita di surga. Kalian sudah belajar tentang
itu di dalam Kabar Baik— yaitu ajaran yang benar tentang Yesus 6 yang
sudah disampaikan kepada kalian. Dari berita itu kita mengenal dengan
benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita. Kabar Baik itu juga sedang
disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara
kalian, semakin banyak orang menjadi percaya dan cara hidup mereka
diubahkan. 7 Yang mengajar berita itu kepada kalian adalah Epafras.
Memang dia adalah sahabat kami dalam pelayanan Kristus. Dan dengan
setia dia bekerja sebagai wakil kami di daerah kalian. 8 Pada waktu dia
tibadi sini, diamenyampaikankepadakamibahwakalian sangatmengasihi
kami dan semua umat Allah dengan kasih yang berasal dari Roh Kudus.

9 Karena itu, sejak kami mendengar tentang kalian, kami tidak berhenti
berdoa untuk kalian.
Kami selalumemohon supaya Allahmembuat kalianmenjadi orang yang
sangat bijaksana— supaya melalui Roh-Nya kalian bisa mengerti cara
hidup yang sesuai dengan kemauan-Nya. 10Dengan begitu kalian akan se-
lalu hidup sebagaimilik Tuhan Yesus, danDia akan senang dengan semua
yang kalian lakukan. Artinya kalian akan terus berbuat segala macam
hal yang baik dan terus maju dalam hal mengenal Allah. 11 Kami juga
berdoa supaya Allah menguatkan kalian dengan kuasa-Nya yang sangat
luar biasa— sehingga kalian pantang menyerah dan tidak putus asa pada
waktu kalian mengalami kesusahan. Dan dalam keadaan bagaimana
pun juga, kami berdoa supaya kalian terus bersukacita 12 dan bersyukur
kepada Allah Bapa.
Dialah yang sudah mengangkat kita sebagai milik kepunyaan-Nya

sendiri— sehingga kita berhak tinggal selama-lamanya dalam terang Allah
yangmulia danmenerima semua yang Dia janjikan kepada kita yang sudah
disucikan-Nya. 13 Dan Allah sudah melepaskan kita dari kerajaan kuasa
gelap dan menjadikan kita warga dalam kerajaan Anak-Nya yang sangat
dikasihi-Nya. 14 Semua itu terjadi karena Yesus sudah mengampuni kita
denganmembayar semua utang dosa kita.

Kristus yang terutama dalam segala sesuatu
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15Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah.
Walaupunmanusia tidak bisa melihat Allah,

tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Anak-Nya.
Kristus adalah yang Terutama* di atas semua yang diciptakan.

16Karenamelalui Dia, Allah sudahmenciptakan segala sesuatu yang ada,
baik di dunia maupun di semua tingkat surga,†

baik hal-hal yang bisa dilihat
dan yang tidak bisa dilihat olehmatamanusia,

termasuk semua penguasa rohani yang besar dan yang kecil,
dan semua kerajaan di dunia.

Allahmenciptakan semua itumelalui Dia,
dan supaya Anak-Nya itu menjadi Raja atas semuanya itu.

17Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan.
Dan Dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakan-Nya masih
tetap berlangsung.

18 JadiYesus jugakepalaatas semuaorangyangpercayapenuhkepada-Nya—
yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuh-Nya di dunia ini.

Dia jugalah sumber hidup bagi kita,
dan Dialah yang pertama sekali‡ mempunyai hidup yang selama-
lamanya sesudah kematian.

Ini sesuai rencana Allah Bapa—
supaya Anak-Nyamenjadi yang terutama dalam segala hal.

19Karena Bapa-Nya sendiri yangmenghendaki danmemutuskan supaya—
ketika Anak-Nya menjadi manusia, Dia terus mempunyai semua sifat
Allah.

20DanAllahmerencanakan hal itu supayamelalui Yesus, semua yang sudah
diciptakan-Nya—

baik yang ada di bumimaupun yang ada di surga,
menjadi berdamai kembali dengan Allah Bapa.

Perdamaian itu terjadi hanyamelalui darah Anak-Nya—
yaitu Dia yang berlumuran darah waktu disalibkan.

21Memang, sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah dan
kita selalu memusuhi Dia di dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat.
22 Tetapi sekarang, Yesus sudah menjadi Pengantara— sehingga kita sudah
berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi waktu Dia— dalam keadaan sebagai
manusia, mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan
Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda— seperti tidak pernah
berbuat dosa. 23Hal itu benar tentang kita, asal kita terus percaya kepada
Kabar Baik yang sekarang sudah disampaikan kepada kalian. Itulah dasar
* 1:15 Terutama Secara harfiah, “Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman
Allah karena anak sulung dalam kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak laki-laki yang
sulung mewarisi segala sesuatu dari bapaknya dan menjadi pemimpin atas adik-adiknya. Berarti
Yesus yang pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kematian (Kol. 1:18;
Why. 1:5), yang Terutama di atas semua yang diciptakan (Mzm. 89:28; Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa
di atas semua anak-anak lain yang diangkat Allah (Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), dan Yang merupakan
jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan kembali dari kematian (1Kor. 15:20).
† 1:16 semua tingkat surga Secara harfiah dalam bahasa Yunani, “surga-surga.” Kata itu jamak,
sehingga bisa diterjemahkan “tingkat-tingkat langit.” Dalam pandangan dunia pada zaman Paulus,
mereka bayangkan bahwa ada tiga sampai tujuh tingkat langit atau surga. Pertama adalah udara dan
langit di dunia— yang kita sebut atmosfir, dan di atas itu adalah tempat yang dikuasai oleh roh-roh
penguasa yang jahat, dandi atas itu adabeberapa tingkat lagi, sampai tingkat yangpaling atas sebagai
tempat tinggal Allah. ‡ 1:18 pertama sekali Secara harfiah, “Anak Sulung.” Lihat catatan pada ayat
15.
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atas semua yang kita harapkan. Janganlah kalian berpindah dari dasar itu.
Bertahanlah, karena berita itu sudah disebarkan ke semua daerah di dunia
ini. Juga saya, Paulus, sudah ditugaskan untukmengabarkan berita itu.

Pekerjaan Paulus untuk semua pengikut Kristus
24 Sekarang ini, saya senang karena saya tahu bahwa penderitaan yang

sedang sayaalamidi dalampenjara ini sebenarnyademikepentingankalian
dan semua pengikut Kristus. Kita masing-masing adalah seperti bagian-
bagian tubuh Kristus di dunia ini. Jadi kalau salah satu bagian menderita,
itu berarti Kristus sendiri turut menderita. Sama halnya dengan saya. Saya
sudahdipilih olehDia untukmenderita di penjara ini untukmenguatkan se-
mua orang yang percaya. 25 Jadi sesuai dengan rencana Allah, sayamenjadi
pelayan untuk kalian semua, dan tugas saya adalah untuk menyampaikan
beritaAllahdengan selengkapnya kepada semuaorang—khususnya kepada
kalian yang bukan orang Yahudi.§ 26 Berita itu sama sekali tidak diketahui
oleh siapapun sejak permulaan dunia, karena Allah merahasiakannya.
Tetapi sekarang, berita itu dinyatakan kepada kita yang sudah disucikan
oleh Yesus. 27 Berita Allah itu sangat menyenangkan dan sangat indah
untuk semua orang— termasuk kalian yang bukan orang Yahudi. Dan inilah
intinya: Biarlah Kristus hidup di dalam hatimu! Karena Roh Yesus berada
di dalam hati kita, kita semakin yakin* bahwa kita akan masuk ke dalam
kemuliaan Allah di surga. 28Karena itulah kami yang sudah menjadi rasul
Yesus terus memberitakan Kabar Baik! Kami berusaha memakai semua
kebijaksanaan yang sudah Allah berikan untuk menasihati dan mengajar
setiap orang. Karena kami rindu membawa sebanyak mungkin orang
kepada Allah sebagai anggota tubuh Yesus yang dewasa dalam hal bersatu
dengan Kristus. 29 Dan untuk itulah saya berjuang dan berusaha keras—
dengan bersandar kepada Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada
saya.

2
1 Saudara-saudari, saya ingin kalian tahu bahwa saya berjuang keras

untuk menolong kalian— yaitu semua saudara seiman yang ada di Kolose
dan Laodikia, dan juga untuk menolong semua saudara kita yang belum
pernah melihat saya. 2 Perjuangan saya ini adalah untuk mendorong
kalian semua supaya lebih percaya kepadaYesus dan salingmengasihi lebih
sungguh-sungguh, sehingga kalian semakin bersatu. Dengan demikian
kalian akan lebih mengerti dan yakin bahwa rencana keselamatan yang
Allah nyatakan kepada kita adalah berkat yang sangat luar biasa! Dasar
rencana itu adalah untuk mengenal Raja kita sendiri— yaitu Kristus Yesus!
3 Dia seperti kunci yang membuka pikiran kita untuk semua hal yang
dulu dirahasiakan kepadamanusia— yaitu kebijaksanaanAllah yang sangat
indah sekali tentang rencana keselamatan-Nya.

4 Saya mengatakan itu supaya kalian jangan mengikuti ajaran sesat,
walaupun ajaran itu disampaikan dengan cara yang kelihatannya seperti
bijaksana. 5Walaupun saya tidak bersama kalian, tetapi hati dan pikiran
saya bersama kalian. Dan saya akan selalu senang waktu saya mendengar
bahwakalianhidupdengan teratur, danmasih terus kuat dalamhal percaya
penuh kepada Kristus.

Kita berusaha supaya tetap hidup bersatu dengan Yesus
§ 1:25 khususnya … bukan … Yahudi Informasi ini dipindahkan ke sini dari ayat 27 supaya maksud
Paulus jelas. * 1:27 yakin Secara harfiah, “harapan.”
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6 Oleh karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus se-
bagai Penguasamu, teruslah hidup bersatu dengan Dia. 7 Sadarlah bahwa
kamu sudah bersatu dengan Yesus— sama seperti ranting bersatu dengan
pohonnya. Jadikanlah Dia dasar hidupmu. Teruslah percaya penuh kepada
Dia tanpa goyah— seperti yang diajarkan oleh Epafras kepada kalian. Dan
ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah.

8 Berjaga-jagalah supaya kalian tidak dipengaruhi oleh siapa pun untuk
mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yangmaumengajar
kalian tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai ajaran yang dalam,
padahal itu sebenarnya hanya pikiran manusia saja. Jangan ikut tertipu
olehmereka, karena sebenarnya ajaranmereka berasal dari para penguasa
gelap yang memerintah di dunia ini— bukan dari Kristus. 9 Ingatlah bahwa
Allah sendiri selalu hidup sepenuhnya dalam diri Yesus. Begitu juga waktu
Yesushidupdidunia inidengan tubuhmanusiabiasa. 10Dan ingatlahbahwa
kalian yang sudah bersatu dengan Yesus sudah dilengkapi oleh Dia— yaitu
Raja di atas semua penguasa duniawi dan rohani.

11Karenakita sudahbersatudenganKristus, kita semuasungguh-sungguh
sudah disunat— baik laki-laki maupun perempuan, bukan dengan sunat
badani, tetapi sunat secara rohani. Arti dari sunat secara rohani adalah kita
sudah dibebaskan dari perbudakan kepada keinginan-keinginan badani
kita yang jahat.✡ 12 Dan hal bersatu dengan Yesus itu ditunjukkan ketika
kita dibaptis. Dalam baptisan, hidup kita yang lama seperti sudah mati,
dan kita seperti sudah dikuburkan bersama Yesus. Lalu secara rohani
kita dihidupkan kembali bersama Dia. Hidup baru yang kita alami ini
terjadi karena kita percaya bahwaAllah— yang sudahmenghidupkan Yesus
kembali dari kematian, berkuasa juga dalam hidup kita.

13-14Artinya bahwa keadaan kita yang dulu— walaupun kitamasih berna-
pas, tetapi mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Hati kita belum
disunat. Artinya kita masih diperbudak oleh bermacam-macam keinginan
badani kita yang jahat. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah
sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan Allah. Dan dosa itulah
yangmemisahkan kita dari Allah. Tetapi sekarangAllah sudahmemakukan
buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu sudah dihapuskan dan
tidak lagi memisahkan kita dari Allah. Artinya kita sudah diampuni dari
semua dosa kita. Lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama Yesus.
15 Jadi melalui salib-Nya, dengan cara yang sangat terbuka, Allah sudah
mengalahkan semua penguasa gelap danmenghancurkan kuasamereka.

Kita yang bersatu dengan Yesus tidak bergantung kepada aturan-aturan
agama

16 Jadi, kita tidak bolehmengikuti orang yangmengajar seperti ini, “Allah
akan menghukum kalian kalau tidak ikut merayakan hari besar itu, atau
perayaan bulan baru ini,* atau Hari Sabat dan hari-hari besar lain agama
Yahudi.” Orang seperti itu juga mau memaksakan kita untuk berpuasa
dan mengikuti peraturan lain tentang makanan dan minuman. 17 Acara
dan peraturan lama seperti itu merupakan sifat agama yang sementara,
yang hanya diwajibkan pada zaman sebelum Kristus datang. Hal-hal itu
hanya bayangan hubungan yang sudah kita terima karena bersatu dengan
Kristus. 18 Waspadalah! Jangan kalian mengikuti orang yang mengajak

✡ 2:11 Rom. 6; Gal. 5:16-25; Kol. 3:5 * 2:16 bulan baru Hari pertama bulan Yahudi.
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kalian untuk tunduk dan menyembah kepada malaikat-malaikat—† seperti
yang mereka lakukan. Atau mereka akan berkata, “Kalau kalian tidak
mengikuti berita yang saya terima dalam penglihatan, kalian tidak akan
diberkati Allah.” Percuma saja orang-orang seperti itu menyombongkan
diri, karena agama mereka hanya pikiran manusia saja. 19 Orang-orang
seperti itu tidak bergantung lagi kepada Kristus. Dialah sebagai kepala, dan
kita yangbersatudenganDia sebagai anggota tubuh-Nyadidunia ini. Hal itu
seperti anggota tubuh manusia— yang bisa bersatu dan bergerak bersama
karena hubungan antara tulang dan otot. Begitu juga kita sebagai tubuh
Kristus: Dia sebagai kepala yangmengatur danmemberikan segala sesuatu
yangdiperlukan, supayakita salingbersatudanbertumbuhbersamaseperti
yang Allah inginkan.

20 Ingatlah bahwa kita yang bersatu dengan Kristus sudah menganggap
diri kita mati disalibkan bersama dengan Dia. Artinya kita juga sudah
dibebaskan dari hal-hal duniawi, termasuk semua ikatan roh-roh yang
berkuasadidunia ini. Kalaubegitukenapakalianmasihhidupsepertimasih
terikat dengan hal-hal duniawi?! 21 Buktinya kalian masih berpikir bahwa
ajaran yang seperti ini kita harus jalankan,
“Janganmakanmakanan ini sedikit pun!”
“Jangan pegang benda ini!”
“Jangan sentuh benda itu!”
22 Aturan-aturan seperti itu tidak penting, karena hanya tentang hal-hal
yang sementara saja di dunia ini. Contohnya makanan: Sesudah dimakan,
sudah tidak ada lagi. Dan semua aturan seperti itu hanya perintah dan
ajaran manusia. 23 Dan orang-orang yang mengajarkan aturan-aturan
seperti itu mungkin kelihatannya bijaksana, karena mereka mengajar at-
uran yang merendahkan diri dengan menyiksa diri sendiri. Tetapi agama
seperti itu hanya agamabuatanmanusia saja. Danmengikuti aturan-aturan
seperti itu tidak sanggup menolong kita untuk mengendalikan bermacam-
macam keinginan jahat yang berasal dari diri kita.

3
Hidup baru karena sudah bersatu dengan Kristus

1Seperti yang sudah saya katakan tadi,✡ kitamenganggapdiri kita bersatu
dengan tubuh Kristus waktu Dia hidup kembali dari kematian dan naik
ke surga. Oleh karena itu, mari kita berpikir seperti ini, “Saya hanya
merindukan surga saja— di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan
Allah!” 2 Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia
ini. 3Karenadi dunia ini, hidupkita tidak lagi seperti sebelumkitamengenal
Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan
roh kita sudah bersama Kristus Yesus di surga— di mana Dia hidup bersatu
dengan Allah. 4 Sumber hidup kita yang sebenarnya adalah Kristus. Jadi
pada waktu Allah memperlihatkan Raja kita kepada semua orang, kita juga
akan ikut diperlihatkan bersama Dia di dalam cahaya terang kemuliaan-
Nya!

† 2:18 menyembah kepada malaikat-malaikat Pada waktu itu ada orang-orang yang mengajar
pengikut-pengikut Kristus supaya menyembah kepada malaikat-malaikat berdasarkan cerita don-
geng orangYahudi, ilmu rahasia yang populer pada zaman itu, danberdasarkanpenglihatanmereka.
✡ 3:1 Kol. 2:6-20, dan khususnya ayat 12
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5 Karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita masing-masing seperti
ini, “Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap bermacam-macam
keinginan duniawi—
seperti keinginan untuk berzina,
dosa-dosa seks yang lain,
hawa nafsu,
keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain,
dan keinginan untukmempunyai banyak uang.”
Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama seperti menyem-
bah patung berhala, karena kamu sudah menjadi hamba uang. 6 Hal-hal
jahat itu membuat Allah marah, maka Dia akan segera membinasakan
semua orang di dunia ini yang tidak mau taat kepada-Nya. 7Dan kita tidak
boleh lupa bahwa dulu kita pun hidup seperti mereka!

8 Tetapi sekarang, marilah kita masing-masing membuang semua sifat
hidup lama yang ada dalam diri kita seperti
marah,
benci danmenjelekkan orang lain,
serta ucapan yang kotor.
9 Dan kita sebagai saudara-saudari seiman tidak boleh saling menipu.
Karena kita sudahmembuang sifat hidup lama seperti itu— seperti seorang
yang membuang pakaiannya yang rusak. 10 Sekarang kita sudah diberikan
pakaian yang baru— yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah
supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah Pencipta yang
menjadikan hal ini di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal Dia
melalui Yesus. 11Oleh karena itu, kita tidak lagi merasa ada perbedaan an-
tara orang Yahudi— bangsa yang bersunat, dan orang yang bukan Yahudi—
bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan kita tidak lagi membeda-bedakan
asal usul orang— baik bangsa asing atau bangsa yang jahat, maupun orang
berkedudukan tinggi atau rendah sebagai budak. Tetapi hal yang terpenting
bagi kita adalah bahwakita semua sudahmenjadi satu umat karena bersatu
dengan Kristus!

Hidup baru bersama orang lain
12Oleh karena itu Saudara-saudari, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti

pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh
Allah sebagai umat-Nya sendiri:
saling mengasihani dalam kesusahan,
selalu murah hati,
rendah hati,
lemah lembut,
dan sabar terhadap orang lain.
13 Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi
hendaklah kita saling memaafkan— kalau ada yang melakukan kesalahan.
Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita,
jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. 14 Tetapi sifat yang
paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih
sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. 15 Dan
biarlah ketenangan dalam perlindungan Kristus menguasai hati dan piki-
ranmu. Karena untuk itulah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota
dari satu tubuh— yaitu tubuhKristus, supaya kita hidup bersatu dan tenang.
Danmarilah kita selalu bersyukur kepada-Nya.
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16Biarlah ajaran tentangKristus terusmemimpin danbertumbuhdengan
subur di dalam hatimu, supaya kalian salingmengajar danmenasihati den-
gan bijaksana. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah nyanyikan-
lah nyanyian yang berdasarkan Kitab Mazmur, dan lagu pujian lain, serta
lagu yang diberikan oleh Roh Allah. Biarlah hatimu selalu dipenuhi dengan
rasa syukur kepada Allah. 17 Dan semua yang kita katakan dan lakukan,
hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan
melalui Dia hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa!

Hidup baru di antara keluarga
18 Saya mendorong setiap istri untuk mengikuti kemauan suaminya,

karena itulah cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan Tuhan
Yesus.

19 Setiap suami wajib mengasihi istrinya, dan tidak bolehmenyakiti dia.*
20 Juga anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu

sangat menyenangkan hati Tuhan.
21 Dan bapa-bapa, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati. Kalau

melakukan seperti itu,mereka tidakakanbersemangat untukhidupdengan
baik.

Hidup baru antara tuan dengan budak
22 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang kaya dan bekerja sebagai

budaknya, taatilah dia dalam segala hal. Jangan menaati dia hanya di
hadapannya— seperti orang-orang yang maumenyenangkanmanusia saja.
Tetapi taatilah dia dengan sepenuhhati, karena kamu takut dan taat kepada
Tuhan Yesus. 23 Apa saja yang kamu kerjakan untuk tuanmu, lakukanlah
dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan—
bukan manusia! 24 Ingatlah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah
kepadamu— yaitu waktu Dia memberikan apa yang sudah Dia janjikan
kepada kita yang diangkat sebagai anak-anak-Nya. Jangan lupa bahwa
kamu sebenarnya hamba Kristus yang sedang bekerja bagi-Nya! 25 Tetapi
Tuhan akanmenghukum setiap orang yangmelakukan hal yang tidak jujur.
Dan Tuhan tidak pandangmuka!

4
1 Setiap kalian yang mempunyai budak, perlakukanlah mereka dengan

jujur dan benar. Kamu sebagai tuan tidak boleh lupa akan Tuanmu yang
di surga!

Dorongan Paulus untuk semua pengikut Kristus
2 Berjuanglah terus dengan doa. Berjaga-jagalah selalu untuk memper-

hatikan hal-hal yang perlu didoakan, dan selalu bersyukur kepada Allah.
3 Ingatlah bahwa saya dipenjarakan sekarang karena saya memberitakan
Kabar Baik tentang Kristus— yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Oleh
karena itu berdoalah juga supaya Allah terus memberi kesempatan kepada
kami untukmenyampaikan berita itu. 4Khususnya berdoa supaya saya bisa
menyampaikannya dengan jelas, karena itulah tanggung jawab yang sudah
Allah berikan kepada saya.

5Pikirkanlahdenganbijaksana tentangbagaimanahidupdi antara orang-
orang yang belum percaya kepada Yesus, dan gunakanlah setiap kesem-
patan yang diberikan supaya Dia dimuliakan. 6 Bicaralah selalu den-
gan ramah dan manis didengar. Dengan demikian kalian akan belajar
* 3:19 tidak boleh menyakiti dia Frasa ini dalam bahasa Yunani bisa juga berarti, “jangan simpan
dendam terhadap istrimu.”
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bagaimanamenjawab setiap pertanyaanmereka dengan bijaksana apabila
merekamenanyakan sesuatu tentang Raja kita.

Berita tentang orang-orang yang bersama Paulus
7 Tikikus— yang membawa surat ini kepada kalian, adalah saudara kita

yang kekasih, yang sama seperti kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus.
Dia dan saya sama-sama hamba Kristus, dan dia setiamenolong saya dalam
pelayanan. Dia akan menceritakan kepada kalian tentang semua yang
sedang terjadi kepada saya. 8Karena itulah saya sudahmengutusdiakepada
kalian. Saya mengharapkan supaya dia memberitahukan tentang keadaan
kamidi sini, dan supayadiamenguatkanhati kalian. 9Bersamadia saya juga
sudah mengutus saudara kita yang terkasih Onesimus. Onesimus berasal
dari jemaat kalian, dan dia sangat setia kepada Yesus. Dua saudara kita itu
akanmenceritakan tentang semua yang sedang terjadi di sini.

10 Aristarkus— yang juga dipenjarakan bersama saya di penjara ini,
mengirim salam kepada kalian. Dan Markus— saudara sepupu Barnabas,
juga mengirim salam. Saya sudah mengirim berita kepada kalian tentang
Markus. Kalau dia datang, saya harap kalian menerima dia dengan baik.
11 Yustus— yang dulu dipanggil Yesus, juga mengirim salam kepada kalian.
Sama seperti saya, ketiga saudara seiman itu juga orang Yahudi.* Hanya
mereka bertigalah yang sekarang bertugas bersama saya sehingga semakin
banyak orang menjadi warga kerajaan Allah. Betapa terhiburnya saya
karenamereka!

12Epafras— yang dari jemaat kalian, juga mengirim salam kepada kalian.
Dia juga bertugas sebagai hamba Kristus Yesus. Dia selalu bergumul dalam
doa untuk kalian— supaya kalian bertahan dan menjadi dewasa dalam hal
mengikut Yesus, dan supaya kalian menjadi yakin sekali tentang semua
yang Allah kehendaki untuk kalian. 13 Saya bersaksi kepada kalian bahwa
dia sungguh-sungguh bergumul untuk kalian— termasuk untuk saudara-
saudari seiman yang ada di Laodikia dan di Hierapolis. 14 Lukas— yaitu
dokter yang kita kasihi, dan Demas jugamengirim salam kepada kalian.

15Sampaikansalamkamikepadasaudara-saudari seimankitadiLaodikia.
Kami jugamengirim salamkepadaNimfa dan jemaat yang biasa berkumpul
di rumahnya. 16 Sesudah surat ini dibacakan kepada jemaat kalian, to-
long kirim lagi ke Laodikia— supaya mereka juga membacanya. Dan saya
harap kalian juga membaca surat yang sudah saya tulis kepada jemaat
di Laodikia.† 17 Dan saya minta kalian menyampaikan kepada Arkipus,
“Perhatikanlahbaik-baik supayakamumenyelesaikan tugasyangdiberikan
kepadamu karena kamu bersatu dengan Tuhan Yesus.”

18 Saya Paulus yang menulis kata salam ini dengan tangan saya sendiri:
Salam dari saya! Jangan lupa mendoakan saya yang terikat dengan rantai
besididalampenjara ini! Doa saya,Allahakanselalubaikhati kepadakalian
masing-masing.

* 4:11 orang Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang bersunat.” † 4:16 surat … kepada jemaat
di Laodikia Menurut pendapat banyak penafsir, kemungkinan besar surat Paulus kepada Filemon
adalah surat yang dimaksudkan.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat
Tesalonika

1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Tesalonika— yaitu
kalian yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus
Yesus:
Salam dari Paulus, Silas, dan Timotius.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada kalian masing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Teladan jemaat Tesalonika dalam percaya penuh kepada Kristus
2 Setiap kali kami mengingat kalian di dalam doa kami, kami selalu

mengucap syukur kepada Allah karena kalian semua. 3 Khususnya kami
selalu bersyukur kepada Allah Bapa karena kami teringat akan apa yang
sudah kalian lakukan karena percaya penuh kepada Kristus, dan karena
perbuatan kasih kalian, dan juga bahwa kalian sangat berharap akan ke-
datangan Tuhan kita Kristus Yesus. Pengharapan itulah yang menguatkan
kalian sehingga bisa bertahan dalam penderitaan.

4Saudara-saudari yang Allah kasihi, kami tahu bahwaDia sudahmemilih
kalian masing-masing untuk menjadi milik-Nya sendiri. 5 Sebab ketika
kami datang membawa Kabar Baik tentang Kristus, kamu tidak menerima
kabar itu sebagai kabar biasa saja, melainkan sebagai Firman Allah yang
berkuasa. Dan Roh Kudus memberikan keyakinan penuh kepada kalian
bahwa kabar itu benar. Kalian juga tentu masih ingat bagaimana hidup
kami juga menjadi kesaksian di antara kalian bahwa kabar itu benar. 6Dan
kami tahu bahwa Allahmemilih kalianmasing-masing karena kamu sudah
mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya,
ketika orang-orang lain banyak menyusahkan kamu karena kamu percaya
penuhkepadaYesus, kamu terusmenerimaajarankami itu dengan sukacita
dari Roh Kudus.

7 Dengan demikian, kalian sudah menjadi teladan bagi semua orang
percaya yang berada di provinsi Makedonia dan Akaya. 8 Karena melalui
kalian berita keselamatan yang dari Tuhan itu sudah tersebar. Bukan saja
di kedua provinsi tersebut, tetapi di semua tempat yang kami kunjungi,
keyakinan kalian kepada Allah sudah terdengar. Oleh karena itu saya,
Silas, dan Timotius, tidak perlu lagi menceritakan tentang kalian kepada
mereka. 9 Justru merekalah yang lebih dulu menceritakan kepada kami
bagaimana cara kalian menerima kami dengan baik ketika kami bersama
kalian, dan bagaimana kalian berhenti menyembah berhala dan berbalik
untuk melayani Allah yang satu-satunya— yaitu Allah yang hidup dan yang
benar. 10 Dan mereka juga menceritakan bagaimana kalian menantikan
kedatangan Anak Allah dari surga— yaitu Yesus yang sudah dihidupkan-
Nya kembali dari kematian. Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita
dari kemarahan Allah yang segera akan dinyatakan pada waktu Allah
menghukum orang-orang berdosa di dunia ini.

2
Pekerjaan Paulus di Tesalonika
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1 Saudara-saudari, kalian sendiri sudah tahu bahwa ternyata kunjungan
kami kepada kalian di Tesalonika bukan sesuatu yang sia-sia. 2Kalian juga
sudah tahu bahwa sebelum kami datang, kami dihina dan dianiaya ketika
kamimemberitakan Kabar Baik dari Allah di Filipi. Walaupun begitu, Allah
membuat kami tetap berani untuk memberitakan Kabar Baik yang sama
kepada kalian, biarpun orang-orang di kotamu ada juga yang menentang
kami dengan keras. 3 Jadi kalian bisa melihat bahwa kami mengajak kalian
untuk percaya kepadaKabar Baik itu bukan karena alasan yang tidak benar
atau tidak murni, dan juga bukan untuk menipu kalian. 4 Tetapi seba-
liknya, kami berbicara sebagai orang yang dianggap layak oleh Allah dan
yang dipercayakan sebagai utusan-Nya. Jadi kami berbicara bukan untuk
menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Allah yang
menguji isi hati setiap kami. 5Kalian sudahmelihat dan Allah juga menjadi
saksi bahwa ini adalah benar: Kami tidak pernah berusahamempengaruhi
kalian dengan kata-kata manis, dan kami tidak pernah mengajar kalian
dengan alasan untuk mendapatkan uang. 6 Dan juga kami tidak pernah
melayani untuk mencari pujian dari manusia— baik dari kalian maupun
dari orang lain.

7 Memang sebagai rasul Kristus, kami berhak menyuruh kalian untuk
menunjukkanrasahormatkepadakami. Tetapikami tidakmaumembebani
kalian. Melainkan padawaktu kami berada di antara kalian, kamimemper-
lakukan kalian dengan lemah lembut,* sama seperti seorang ibu yang mer-
awat anak-anaknya. 8Kami sangat mengasihi kalian, sehingga kami bukan
hanya rela untuk membagikan Kabar Baik dari Allah— bahkan diri kami
sepenuhnya kami serahkan untuk menolong kalian. 9 Saudara-saudari,
tentu kalian masih ingat bagaimana kami bekerja keras siang dan malam
untukmemenuhi keperluankami sendiri. Kamimelakukan itu supayakami
tidak menjadi beban bagi kalian selama kami bersama kalian. 10 Kalian
adalah saksi— juga Allah sendiri, bahwa kami hidup suci, benar, dan tanpa
kesalahan di hadapan kalian yang percaya kepada Kristus. 11 Kalian tahu
bahwa kami hidup di antara kalian masing-masing sama seperti seorang
bapak hidup bersama anaknya sendiri— 12 yaitu, menasihati, menghibur,
danmengajak kamu supaya kamu hidup baik di hadapan Allah yang sudah
memanggilmu masuk ke dalam kerajaan-Nya dan menikmati kemuliaan-
Nya.

13Hal ini jugayangmembuatkami tidakhenti-hentinyabersyukurkepada
Allah!— yaitu, waktu kalian mendengar berita keselamatan itu dari kami,
kalian masing-masing menerimanya sebagai Firman Allah, dan bukan se-
bagai perkataan manusia. Dan tanggapanmu itu sungguh benar, karena
Firman Allah hidup dan berkuasa di dalam diri kita masing-masing yang
percaya kepada Kristus. 14Saudara-saudari terbukti sebagai orang percaya,
karena kalian terpaksa mengikuti teladan saudara-saudarimu di Yudea—
yaitu mereka yang bersamamu bersatu dengan Kristus Yesus. Para anggota
jemaat di Yudea mengalami siksaan berat dari orang-orang Yahudi yang
tidak percaya— sebagaimana yang kalian alami juga di sana oleh bangsa
kalian sendiri. 15Orang Yahudi itu sudah membunuh para nabi dan Tuhan
Yesus, lalu mereka menganiaya saudara-saudari kita, sampai sebagian
terpaksa melarikan diri dari Yudea. Mereka menyakiti hati Allah dan
memusuhi semua orang. 16 Cara mereka memusuhi semua orang adalah

* 2:7 tetapi … lembut Dalam beberapa salinan Yunani dikatakan “tetapi kami seperti bayi.”
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dengan berusaha menghentikan kami untuk menyampaikan berita kesela-
matan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak mau kalian
menjadi selamat! Dengandemikianmereka terus-menerusmenambahdosa
mereka sampai sudah melewati batas. Oleh karena itu Allah sudah mulai
menimpakan kemarahan-Nya kepadamereka.

Paulus ingin kembali mengunjungi Tesalonika
17 Saudara-saudari, untuk sementara waktu dalam keadaan yang sangat

terpaksa, secara badani kami terpisah dari kalian. Tetapi kerinduan hati
kami selalu ingin kembali kepada kalian. Karena itu, kami sudah lama
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa bertemu dengan kalian
lagi. 18 Itulah kerinduan kami. Terlebih saya— Paulus, sudah berusaha
berkali-kali untuk bisa mengunjungi kalian. Tetapi iblis terus menghalangi
kami. 19 Jangan heran tentang kerinduan kamimengunjungi kalian, karena
kalianlah kebanggaan dan sukacita kami! Itulah yang akan kami rasakan
ketika Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali. Saat itu kami akan merasa
bangga sekali berdiri di hadapan-Nya bersama kalian yang adalah hasil
kerjapelayanankami. 20Sungguh, kalianlahkebanggaandansukacitakami!

3
1-2 Ketika kerinduan kami bertiga* untuk bertemu dengan kalian tidak

bisa ditahan lagi, akhirnya kami memutuskan untuk mengutus saudara
kita seiman— Timotius, untuk datang kembali kepada kalian. (Dia adalah
teman sekerja kami dalam pelayanan memberitakan Kabar Baik tentang
Kristus.) Jadi, sementara kami berdua tetap tinggal di kota Atena, dialah
yang kami utus untuk menguatkan dan memberi dorongan kepada kalian
supayakalian teruspercayapenuhkepadaYesus. 3Sebabkami tidak ingindi
antara kalian ada yang putus asa oleh karena kesusahan dan penganiayaan
yang kita alami sekarang ini. Karena kalian sendiri sudah tahu bahwa
sebenarnya Allah yang mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang
sukar itu. 4 Memang ketika kami bersama kalian, kami sudah pernah
memberitahukanhal itukepadakalian. Dan tentukalianmasih ingatbahwa
segera sesudah itu kita pun dianiaya. 5 Jadi, karena saya sudah tidak tahan
lagi tanpa mendengar berita dari kalian, maka saya mengutus Timotius
kepada kalian, supaya saya bisa tahu kalau kalian masing-masing masih
terus percaya penuh kepada Yesus. Saya kuatir jangan sampai iblis— Si
Pencoba, berusaha mencobai kalian sehingga semua kerja keras kami di
antara kalianmenjadi sia-sia.

6 Tetapi sekarang Timotius sudah kembali dengan membawa berita yang
sangat menyenangkan bahwa kalian masih terus percaya penuh kepada
Kristus dan terus saling mengasihi. Dia menceritakan kepada kami bahwa
kalian selalu ingat dan sayang kepada kami, dan rindu bertemu lagi dengan
kami— sama seperti kami juga rindu bertemudengan kalian. 7 Jadi Saudara-
saudari, di dalam semua penderitaan dan kesukaran yang sedang kami
alami, sekarang kami merasa terhibur karena kami tahu bahwa kalian
masih berpegang pada keyakinan kalian kepada Yesus. 8 Sekarang hidup
kami benar-benar disegarkan kembali karena kalian masih tetap teguh
bersatu dengan Tuhan Yesus. 9 Kami sungguh sangat bersyukur kepada
Allah karena kalian! Bahkan ketika kami berdoa kepada-Nya dan men-
doakan kalian, hati kami selalu dipenuhi sukacita. 10Siang danmalamkami
* 3:1-2 kamibertiga Secaraharfiah, “kami.” MenurutKis. 17, padawaktu ituPaulus bersamadengan
Timotius dan Silas.
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sungguh-sungguh berdoa supaya kami bisa melihat kalian lagi, dan supaya
kami boleh mengajarkan hal-hal yang kalian perlukan sehingga keyakinan
kalianmasing-masing semakin dikuatkan.

11 Harapan dan doa kami, supaya Allah Bapa dan Penguasa kita Yesus
membuka jalan bagi kami untuk kita bisa bertemu lagi. 12 Dan doa kami
supayaTuhanYesusmembuatkasihkalianmasing-masing semakinbertum-
buh di antara saudara-saudarimu seiman dan kepada semua orang. Jadi
saya berdoa supaya Allah bekerja di dalam hati kalian sebagaimana Dia
sudahmengukir nama kalian di dalamhati kami. 13Dan juga kamimeminta
TuhankitaYesusuntukmenguatkanhati kalian supayamenjadi suci— tanpa
noda dan tanpa kesalahan di hadapan Allah Bapa kita pada waktu Yesus
datang kembali bersama semua umat yang disucikan-Nya.

4
Cara hidup yang berkenan di hadapan Allah

1 Selanjutnya Saudara-saudari, oleh karena kita bersatu dengan Tuhan
Yesus, sekali lagi kami sangat mendorong setiap kalian hidup seperti yang
sudah pernah kami ajarkan kepada kalian— yaitu dengan cara yang berke-
nan kepada Allah. Kamu memang sedang hidup berkenan kepada Al-
lah, tetapi kami mendorong supaya kamu terus berusaha lebih sungguh-
sungguh lagi hidup sesuai ajaran kami itu. 2Tentu kamumasih ingat ajaran
yang sebagai utusan Tuhan Yesus sudah kami sampaikan kepadamu—
3 yaitu, Allah mau supaya kita hidup semakin suci dan menjauhkan diri
dari dosa percabulan. 4Allah juga mau supaya setiap kita tahu bagaimana
caranya menguasai diri sendiri— khususnya menguasai keinginan hawa
nafsu supayakita terushidup suci, danhidupdengancarayang terhormatdi
hadapan semua orang.* 5 Jadi janganlah biarkan hawa nafsumumenguasai
dirimu— seperti carahiduporang-orangyang tidakmengenalAllah. 6Dalam
hal hawa nafsu ini, janganlah berbuat salah terhadap saudaramu seiman!
Maksud saya, jangan sampai ada saudara seiman yang berbuat zina dengan
istri dari saudara seiman yang lain. Karena dulu kami sudah mengajar
kalian dengan terus terang bahwa TUHAN akan menghukum setiap orang
yang berbuat cabul seperti itu. 7Karena Allah memanggil kita untuk hidup
suci— bukan untuk hidup dalam percabulan. 8 Jadi, siapa yang menolak
ajaran ini bukanmenolakmanusia, tetapimenolak Allah yangmemberikan
Roh-Nya yang kudus kepada kita.

9Tentang halmengasihi saudara-saudari kita seiman, ternyata kami tidak
perlumemberikan dorongan lagi, karena Allah sendirilah yang sudahmen-
gajar kalian bagaimana saling mengasihi. 10 Ternyata hal itu sedang kalian
lakukan terhadap saudara-saudari seiman di seluruh Makedonia. Biarpun
begitu Saudara-saudari, kami mendorong kalian supaya kalian semakin
saling mengasihi lagi.

11 Berusahalah hidup dengan tenang, dan jangan mencampuri urusan
orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin
untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. 12 Kalau kalian semua hidup
seperti itu dengan tidak perlu lagi hidup bergantung kepada orang lain,
makasetiapkalianakanmembawakesaksianyangbaikkepadaorang-orang
yang belummengenal Kristus.
* 4:4 Ayat 4Kata yangditerjemahkan “diri sendiri” artinya jugabisa “istrinya,” sehingga ayat ini juga
bisa diterjemahkan, “Allah juga mau supaya setiap suami tahu bagaimana hidup bersama istrinya
dengan cara yang suci dan terhormat di hadapan semua orang.”
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Kedatangan Tuhan Yesus
13 Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu jawaban dari per-

tanyaan ini, “Apa yang terjadi kepada saudara-saudari kita seiman yang
sudahmeninggal?” Kami tidakmau kalian berdukacita seperti orang-orang
lain yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada
kehidupan lagi. 14 Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan
hidup kembali, maka kita juga harus percaya bahwa ketika Tuhan Yesus
datang kembali, Allah juga akan membawa kembali ke dunia ini semua
saudara-saudari kita seiman yang sudahmati.

15Karenaapayangkami sampaikan ini adalahpesan langsungdari Tuhan
Yesus sendiri: Ketika Tuhan datang kembali, kita bersama semua orang
percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang percaya
yang sudahmati untuk bertemu dengan Tuhan. 16Sebab saat Tuhan sendiri
turun dari surga bersama para malaikat, Dia— dengan suara yang nyaring,
akan memberikan perintah supaya semua orang yang sudah mati hidup
kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru dengan suara yang
keras, dan terdengar bunyi terompet surgawi, lalu semua orang yang sudah
mati dalamkeadaan bersatu denganKristus akan lebih dulu hidup kembali.
17Lalumerekabersamakitayangmasihhiduppadawaktu ituakandiangkat
bersama-sama ke awan-awan di angkasa untuk bertemu dengan Tuhan.
Lalu kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. 18 Jadi hendaklah
kalian saling mendorong dan saling menghibur satu sama lain dengan
ajaran ini.

5
Siap sedialahmenyambut kedatangan Tuhan kembali

1 Tetapi Saudara-saudari, tentang waktu dan saatnya hal ini akan terjadi,
kami tidak perlu menjelaskan lagi kepada kalian dalam surat ini. 2Karena
kalian sudah tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang
secara tiba-tiba, seperti pencuri yangdatangpadamalamhari. 3Padawaktu
itu, pasti akan ada orang-orang yang berkata, “Segala sesuatu aman dan
tertib”— tetapi justru pada waktu itulah tiba-tiba mereka binasa dan tidak
ada orang yang bisa melarikan diri. Semua orang tiba-tiba akanmenyadari
bahayanya— seperti ibu hamil tiba-tiba merasa sakit pada waktu dia mau
melahirkan anaknya.

4 Tetapi Saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi hari
itu tidak akan membuat kita kaget, seperti kedatangan pencuri. 5 Karena
kita semua sudah menjadi anak-anak terang, dan hidup kita diterangi oleh
Tuhan. Kita bukan anak-anak gelap yang berjalan di malam gelap. 6 Jadi
janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak sadar— yaitu seperti
mereka yang sedang tertidur. Tetapi hendaklah kita terus berjaga-jaga dan
menguasai diri. 7Karena orang yang hidup tanpa sadar bisa digambarkan
seperti orang yang sedang tidur nyenyak padamalam hari, dan juga seperti
orang yang mabuk pada malam hari. 8 Tetapi kita adalah anak-anak
terang, jadi hendaklah kita menguasai diri kita sendiri. Karena kita sedang
berperang melawan iblis. Dan hendaklah kita memakai alat-alat perang
yang ada pada kita. Biarlah keyakinan kita kepada Yesus dan kasih kepada
saudara-saudari seimanmenjadi seperti bajubesi yangmelindungihati kita.
Dan biarlah keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan menjadi seperti topi
perang.
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9 Karena sebagai orang pilihan Allah, kita dipilih bukan untuk dihukum
menurut kemarahan-Nya, tetapi Dia memilih kita untuk diselamatkan
melalui Tuhan kita Kristus Yesus. 10Yesus sudahmati untuk kita. Karena itu
Dialah yang menjamin kita, sehingga biarpun kita sudah mati atau masih
hidup pada waktu Dia kembali, kita akan hidup bersama Dia. 11 Jadi, hen-
daklah kalian terus saling memberikan dorongan dan saling menguatkan
satu sama lain dengan ajaran ini, seperti yang sedang kalian lakukan.

Petunjuk terakhir dan salam
12Saudara-saudari, kamimohonsupaya setiapkalianmenghargaihamba-

hamba Tuhan di antara kalian— di mana dengan susah payah mereka
bekerja untuk memimpin dan menasihati kalian. 13Hormati dan kasihilah
mereka dengan sungguh-sungguh, mengingat segala sesuatu yang mereka
lakukan untuk jemaat.

Hiduplah dengan damai satu sama lain.
14Kami jugamendorong Saudara-saudari supayamenegur anggota-anggota

jemaat yangmalas bekerja.
Kuatkanlah hati saudara-saudari kita yang kurang semangat mengikut

Yesus.
Tolonglahmereka yang lemah.
Sabarlah terhadap semua orang.
15 Perhatikanlah supaya tidak ada anggota kita yang membalas kejahatan

dengan kejahatan. Tetapi berusahalah untuk selalu berbuat baik
kepada saudara-saudari seiman dan semua orang.

16Bersukacitalah selalu.
17Tetaplah berdoa.
18 Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang

dikehendakiAllahbagi kita sebagai orangyang sudahbersatudengan
Kristus Yesus.

19 Janganlah padamkan api Roh Kudus, yang bekerja di dalam diri
kalian masing-masing. 20 Sebagai contoh, ketika salah satu anggota jemaat
menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah,* jangan menganggap
remeh pesan yang disampaikannya. 21 Tetapi setiap nubuatan hendaklah
kalian uji. Kalau isi nubuatan itu ternyata dari Roh TUHAN, barulah kalian
percaya. 22 Jangan terlibat dalam kejahatan apa pun.

23 Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah— yaitu Dia yang
selalu memberikan ketenangan dalam perlindungan-Nya. Doa kami,
Dia semakin menyucikan setiap kalian sampai sempurna, supaya selu-
ruh hidupmu tetap tanpa kesalahan di hadapan-Nya— baik roh, pikiran,
maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Kristus Yesus datang
kembali. 24 Karena yang memanggil kalian masing-masing adalah Allah,
danDia sangat layak dipercaya! Dialah yang akanmenyelesaikan semua itu
dalam dirimu!

25 Saudara-saudari, doakanlah kami.
26 Sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian masing-

masing salingmemberi salam dengan penuh kasih† kepada semua saudara-
saudari seiman yang ada di sana.

27Demi kesatuan kita dengan Tuhan Yesus, saya ingatkan supaya surat ini
dibacakan kepada semua saudara-saudari seiman yang lain.
* 5:20 Lihat catatan di 1Kor. 14.1. † 5:26 disucikan … salam yang penuh kasih Secara harfiah,
“dengan ciuman kudus.”
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28Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu meny-
ertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus yang kedua kepada jemaat
Tesalonika

1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman jemaat Tesalonika—
yaitu kalian yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Penguasa kita
Kristus Yesus.
Salam dari Paulus, Silas,* dan Timotius.
2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulusmenghibur jemaat dalam penganiayaan
3 Kami selalu bersyukur kepada Allah karena kalian, Saudara-saudari.

Dan kami merasa pantas sekali untuk melakukan itu, karena keyakinan
kalian tentang Yesus terus bertumbuh, dan kalian semua semakin men-
gasihi satu sama lain. 4 Jadi kami selalu senang untukmenceritakan tentang
kalian kepada jemaat-jemaat yang lain, yaitumereka yang sama seperti kita
sudah dipilih oleh Allah. Kami menceritakan kepada mereka bagaimana
kalian tetap bertahan dan berpegang kepada keyakinanmu pada waktu
kalian dianiaya danmenderita banyak hal.

5Carakalianbertahanseperti itumembuktikanbahwaAllahselalubertin-
dak adil terhadap manusia, sehingga kalian dinyatakan layak masuk ke
dalam kerajaan Allah. Sebab memang kalian sedang menderita karena
kalian setia kepadakerajaan-Nya itu. 6PadawaktuAllahmemberihukuman
berat kepada mereka yang membuat kalian menderita sekarang, Dia juga
akan melakukannya dengan adil. 7 Pada waktu itu juga Dia akan mem-
berikan perasaan lega kepada kalian yang sedang menderita, dan begitu
juga kepada kami. Hal itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang
kembali dari surga danmenampakkan diri-Nya lagi kepada dunia ini. Pada
waktu itu para malaikat-Nya dengan kuasa yang hebat akan menyertai
Dia. 8 Dan semua orang yang tidak mengenal Allah dan yang tidak mau
taat kepada Kabar Baik tentang Penguasa kita Yesus akan dihukum-Nya
dengan api yang menyala-nyala.† 9Mereka akan dihukum selama-lamanya
di tempat yang jauh dari hadapan TUHAN, dan untuk selama-lamanya
mereka tidak boleh menikmati kemuliaan Allah dan segala kuasa-Nya.‡
10 Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada
waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya— yaitu semua yang percaya
kepada-Nya, akan merasa kagum dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya.
Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian
percaya akan kesaksian yang kami sampaikan.

11 Oleh karena itu, kami selalu mendoakan kalian. Dan kami memohon
kepadaAllahuntukmenolongkalian supayahidupdengan cara yangpantas
bagi orang yang sudah dipanggil-Nya. Dan kami berdoa supaya melalui
kuasaAllah, kalianakandimampukanuntukmenyelesaikan semuahal baik
yang kalian ingin lakukan— khususnya hal-hal baik yang sesuai bagi kita
yang percaya kepada Yesus. 12 Dengan demikian nama Yesus— Penguasa
kita, akan dipermuliakanmelalui hidup kalianmasing-masing. Dan karena
* 1:1 Silas Secara harfiah, “Silwanus.” † 1:8 orang yang tidakmengenal… api yangmenyala-nyala.
Paulus menulis kata-kata yang hampir sama denganMzm. 79:6; Yes. 66:15; dan Yer. 10:25. ‡ 1:9 di
tempat yang jauh … segala kuasa-Nya Paulus menulis kata-kata yang hampir sama dengan Yes 2:10,
19.
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kalian bersatu dengan Dia, maka kalian juga akan dihormati sesuai dengan
kebaikan hati Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus.

2
Hal-hal yang akan terjadi sebelum Yesus kembali

1 Saudara-saudari, perlu kami sampaikan kepada kalian tentang
harinya Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali, dan waktu Allah akan
mengumpulkan kita untuk menyambut Dia. 2 Janganlah kalian cepat
bingungataukagetkalaumendengarorang-orangberbicara tentanghari itu
seperti ini, “Tanpakita tahuatau sempatberkumpuldengansaudara seiman
yang lain, Tuhan Yesus sudah datang kembali.”* Jangan berpikir seperti
itu biarpun orang berkata, “Roh Allah sudah memberitahukan kepada
kami seperti itu.” Juga jangan percaya kalau orang berkata, “Saya sudah
mendengarPaulusberkatabahwaTuhanYesus sudahdatangkembali.” Dan
kalau berita seperti itu datang dalam surat, jangan kalian percaya bahwa
surat itu berasal dari kami. 3 Apa pun usaha orang untuk menipu kalian
tentang hal itu, jangan kalian percaya. Karena Tuhan tidak akan datang
kembali sebelum terjadi waktu di mana banyak orang menolak untuk
mengikuti Allah. Hal itu akan terjadi waktu mereka menjadi pengikut
seorang raja kejahatan yang pada waktu itu baru saja mulai bertindak.
Dialah yang akan dibinasakan pada hari terakhir.† 4 Dia akan melawan
semua oknum yang disembah‡ oleh manusia, termasuk Allah sendiri. Dia
akan meninggikan dirinya atas semuanya itu, sampai dia masuk ke dalam
Rumah Allah dan duduk di Ruang Kudus, supaya semua orang mengakui
bahwa dia adalah Allah.

5 Tetapi kenapa sampai kalian lupa akan hal itu! Waktu saya bersama
kalian, saya sudah berulang kali memberitahukan hal itu kepada kalian.
6 Jadi kalian harus ingat bahwa sudah ada Penguasa§ yang lain di dunia ini.
Dan sekarang Penguasa itu yang menghalangi raja kejahatan itu, sehingga
dia tidak bisa menampakkan dirinya sebelum tiba waktu yang ditentukan
oleh Allah. 7 Sekarang raja itu sudah mulai bekerja secara diam-diam di
dalam dunia ini, supaya manusia melawan Allah. Tetapi Penguasa tersebut
akanmenghalangi raja itu sampai Allahmenyuruh untukmembiarkan raja
itu bekerja dengan bebas. 8 Baru pada saat itulah, raja itu akan bekerja
dengan nyata. Sesudah itu, Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan

* 2:2 Tanpa kita tahu … kembali Secara harfiah, “bahwa hari Tuhan sudah tiba.” Di surat Tesalonika
yang Pertama, Paulus mengajar tentang “hari Tuhan”— yaitu harinya Yesus kembali, bahwa Yesus
akanmengangkat semua orang Kristen, termasukmereka yang sudahmeninggal dunia. Semua akan
diangkatdaribumiuntukmenyambutYesusdiawan langit. (Lihat1Tes. 4:13–5:11.) Jadikemungkinan
besar orang-orang Tesalonika sudah membalas surat itu dengan pertanyaan ini, “Bagaimana kami
yang hidup jauh dari orang Kristen yang lain bisa mendengar berita tentang kedatangan-Nya dan
siap menyambut Yesus?” † 2:3 Dialah … akan dibinasakan … Secara harfiah, “anak kebinasaan.”
Maksud ‘anakkebinasaan’adalah ‘milikneraka’atau ‘bernasibmasukdalamkebinasaan’. (LihatDan.
7:24-26.) ‡ 2:4 semua oknum yang disembah Berarti semua pribadi yang disembah, termasuk
semua allah palsu dan Allah sendiri. Oknum yang palsu untuk manusia sembah termasuk patung
berhala, malaikat, bahkan manusia. Pada waktu Paulus menulis, raja agung Roma juga disembah
sebagai salah satu allah. § 2:6 Penguasa Dalam ayat ini kata yang diterjemahkan ‘Penguasa’
juga bisa diterjemahkan ‘sesuatu’. Tetapi di ayat 7 Paulus menyebut Oknum/oknum yang sama
sebagai ‘orang laki-laki tunggal’. TSI menggunakan ‘Penguasa’ dengan huruf besar karena sering
ditafsirkan bahwa Oknum yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Tetapi ada tafsiran lain— misalnya
pemerintahan atau pemberitaan Kabar Baik yang sebagai penghalang kepada raja kejahatan.
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penuh kemuliaan dan segera membinasakan dia dengan perkataan-Nya
saja.

9Waktu raja itumenampakkan diri, dia akanmengerjakan segalamacam
keajaiban dengan kuasa iblis, supaya manusia berpikir bahwa dia adalah
Allah. 10 Dan dia akan menggunakan segala macam tipu daya yang jahat
untuk menyesatkan orang-orang yang sedang mengikuti jalan kebinasaan.
Mereka akan binasa karena mereka menutup hati mereka terhadap ajaran
benar yang bisa menyelamatkan mereka. 11 Karena itulah Allah akan
membutakan mata hati mereka, sehingga mereka terus percaya kepada
ajaran palsu itu. 12 Allah melakukan itu supaya setiap orang yang terus
menikmati kejahatan dan menolak untuk percaya kepada ajaran benar
akan dihukum-Nya.

Kita yang percaya harus bertahan
13 Tetapi Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memang seharusnya

kami selalu bersyukur kepada Allah, karena Dia sudah memilih kalian
sejak dunia diciptakan. Dia memilih kalian untuk diselamatkan melalui
keyakinan kalian kepada ajaran benar, dan melalui Roh Allah yang menyu-
cikan kalian. 14 Dengan demikian Allah sudah menggunakan Kabar Baik
yang kami sampaikan untuk memanggil kalian, supaya kalian mendapat
bagian dalam kemuliaan Tuhan kita Kristus Yesus. 15 Karena itu Saudara-
saudari, teruslah bertahan dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah
kami sampaikan— baik lewat perkataanmaupun surat.

16 Oleh karena semua itu, kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan kita
Kristus Yesus dan kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa sangatmengasihi kita,
dan selalu menguatkan hati kita sehingga kita semakin yakin* untuk hidup
selama-lamanya bersama Dia. Kita memiliki keyakinan itu karena Yesus
sudah sangat baik hati kepada kita. 17 Jadi kami berdoa supaya Tuhan Yesus
dan Allah Bapa selalu menguatkan hati kalian masing-masing. Dengan
begitu kalian akan selalu melakukan yang terbaik— lewat perkataan dan
perbuatan.

3
Paulusminta dukungan doa jemaat

1Akhirnya Saudara-saudari, sayaminta kalian berdoa untuk kami supaya
ajaran kita tentang Tuhan Yesus bisa menyebar dengan cepat. Doakan
juga supaya orang-orang menerima ajaran itu serta menghargainya— seba-
gaimana yang sudah terjadi di antara kalian. 2Berdoalah juga supaya Allah
melepaskan kami dari para pengacau dan orang-orang yang jahat kepada
kami, karena tidak semuaorangmaupercaya kepada ajaran tentang Tuhan.

3Tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Dia akanmenguatkan keyakinan kalian
masing-masing dan melindungi kalian dari iblis. 4 Dan karena kamu juga
bersatu dengan Tuhan, kami juga yakin bahwa kamu sedang melakukan,
dan akan terus melakukan apa yang kami ajarkan. 5 Kami berdoa supaya
Tuhan Yesus menolong kalian untuk semakin yakin bahwa Allah sangat
mengasihi kalian, dan supaya kalian bisa terus bertahan sama seperti
Kristus terus bertahan waktu Dia menderita.

Kita harus bekerja

* 2:16 semakinyakinSecaraharfiah, “pengharapanyangbaik.” PengharapandalamPerjanjianBaru
adalah lebih seperti keyakinan, karenamempunyai alasan yang kuat.
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6 Saudara-saudari, sebagai utusan Tuhan kita Kristus Yesus, kami perin-
tahkan kalian supaya jangan bergaul dengan saudara atau saudari seiman
yang malas bekerja, dan yang tidak mau hidup sesuai dengan ajaran yang
kalian terima dari kami. 7Sayaminta kepada kalian untuk selalumengingat
cara hidup kami waktu kita bersama dan mengikuti contoh kami, karena
kami tidak pernah malas bekerja. 8 Ingatlah bahwa kami tidak pernah
makanmakanan orang lain tanpamembayar. Kami bekerja keras siang dan
malam, supaya kami tidak menjadi beban bagi siapa pun di antara kalian.
9Sebenarnya, sebagai pelayan Tuhan, kami berhakmenerima bantuan dari
kalian. Tetapi kami sendiri bekerja untuk mencukupi keperluan kami,
karena kami mau menjadi contoh bagi kalian. 10 Dan waktu kita masih
bersama, kami sudah menyuruh kalian seperti ini, “Siapa yang tidak mau
bekerja, tidak bolehmakan.”

11 Kami mengingatkan kalian tentang hal itu karena kami mendengar
bahwa ada beberapa orang di antara kalian yang malas bekerja. Mereka
sama sekali tidak bekerja, tetapi hanya sibuk mencampuri urusan orang
lain. 12 Sebagai pelayan Tuhan kita Kristus Yesus, kami dengan tegas
memberikan nasihat supaya mereka hidup teratur, dan mereka harus
bekerjauntukmencari nafkahuntukmemenuhi kebutuhanmereka sendiri.
13 Dan Saudara-saudari, kami mendorong kalian semua: Janganlah kita
lelah berbuat baik.

14 Kalau ada orang yang tidak mengikuti apa yang kami ajarkan dalam
surat ini, perhatikanlah siapa mereka dan janganlah berhubungan dekat
lagi dengan mereka. Dengan begitu, mereka akan sadar dan malu tentang
kesalahanmereka. 15Tetapi janganlahmenganggapmereka sebagaimusuh.
Teruslahmenasihati mereka sebagai saudara-saudari seiman.

Kata-kata terakhir
16Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan Yesus— yang selalu

memberikan ketenangan dalam perlindungan-Nya kepada kita.
17 Saya, Paulus, yang menulis salam terakhir ini dengan tangan saya

sendiri. Salam! Ini adalah cara yang biasa saya pakai sebagai tanda bahwa
surat ini benar-benar dari saya.

18Dansayaberdoa supayaTuhankitaKristusYesus selalubaikhati kepada
kalian semua.
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Surat Paulus yang pertama kepada Timotius
1-2 Kepada yang kekasih Saudara saya seiman Timotius— yang sungguh-

sungguh seperti anakku sendiri karena kamumengikut saya dalam keyaki-
nan yang sama.
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya diutus sebagai rasul karena

perintah Allah— yang juga adalah Juruselamat kita. Perintah itu juga dari
Kristus Yesus— yang adalah Pengharapan kita.
Doa saya, AllahBapadanPenguasa kitaKristus Yesus akan selalu baik hati

kepadamu, mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup dengan
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Melawan guru ajaran sesat
3Waktu saya pergi keMakedonia, sayaminta supaya kamu tetap tinggal di

Efesus, karena di situ ada beberapa orang yang sudah mengajarkan ajaran
sesat. Jadi saya mohon supaya kamu menyuruh mereka berhenti menga-
jarkan hal-hal itu. 4Dan jangan sampai jemaat mendengarkan ajaran yang
berdasarkan cerita dongeng atau tentang daftar keturunan nenek moyang
orang yang mengajar itu. Pelajaran seperti itu membosankan karena tidak
ada habis-habisnya, dan hanya mengakibatkan perdebatan tentang hal-
hal yang tidak bisa dipastikan. Dan ajaran seperti itu tidak memimpin
jemaat untuk hidup lebih percaya kepada ajaran yang benar dari Allah.
5 Maksud pesan saya tadi adalah supaya jemaat saling mengasihi dengan
sungguh-sungguh. Kasih seperti itu hanya ada kalau hati kita dibersihkan
oleh Allah dan kalau kita berusaha supaya hati nurani kita tetap bersih,
serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa berpura-pura.
6Tetapi sebagian orang sudah tidak lagi hidup seperti itu, danmerekahanya
buang-buang waktu saja dengan ajaran yang tidak berguna. 7Mereka ingin
menjadi guruHukumTaurat, tetapimereka tidakmengerti apayangmereka
bicarakan— bahkan mereka tidak mengerti hal-hal yang mereka tegaskan
dengan penuh percaya diri.

8Kita tahu bahwaHukumTaurat itu baik— asal kitamengajarkanHukum
Taurat itu sesuai dengan tujuan utamanya. 9 Karena kita tahu bahwa
Hukum Taurat diberikan bukan untuk menghukum orang-orang yang
hidupnya benar. Tetapi HukumTaurat itu diberikan untukmengatur orang-
orang yang suka melanggar perintah TUHAN, suka melawan Allah, tidak
tahu menghormati TUHAN, berbuat dosa, tidak mau hidup suci, hanya
memikirkan hal-hal duniawi, dan membunuh orang— bahkan ada yang
sampaimembunuhorang tuamereka. 10Dan juga, HukumTaurat diberikan
untuk menghukum mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah
atau dengan jenis kelamin yang sama. Orang-orang yang pantas dihukum
juga adalah orang yang menjual budak, semua pendusta, dan orang yang
memberi kesaksian palsu tentang orang lain, dan setiap orang yang ke-
lakuannya bertentangan dengan ajaran yang benar.* 11 Dan ajaran benar
itu sesuai dengan Kabar Baik yang Allah berikan kepada saya untuk saya

* 1:10 ajaran benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran yang
terbukti menghasilkan hal-hal baik waktu diikuti, seperti 1Tim. 1:5, 11. Ajaran seperti itumemimpin
kita supaya cara hidup kita membawa hormat dan kemuliaan bagi Kristus, dan juga memberi
berkat-berkat rohani. Lihat juga 1Tim. 6:3; Tit. 1:9, 13; 2:1.
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beritakan. Hendaklah Allah dipuji melalui Kabar Baik itu yang mencer-
minkan kemuliaan-Nya!

Bersyukur atas kebaikan hati Allah
12 Saya bersyukur kepada Tuhan kita Kristus Yesus yang selalu mem-

beri kekuatan kepada saya. Saya juga sangat bersyukur kepada-Nya yang
menganggap saya setia sehingga Dia mempercayakan pemberitaan Kabar
Baik itu kepada saya. 13 Padahal dulu saya adalah orang yang menghina
nama-Nya, suka bertindak keras, serta menganiaya para pengikut-Nya.
Tetapi Kristus mengasihani saya! Karena waktu itu saya belum percaya
kepada-Nya, sehingga saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu baik
atau tidak baik. 14 Biarpun begitu, kebaikan hati Penguasa kita sangat
melimpah kepada saya sehingga saya menjadi percaya kepada-Nya dan
mulai mengasihi sesama. Itu terjadi karena saya menerima Kristus Yesus
dan bersatu dengan Dia.

15 Jadi ajaran berikut ini terbukti benar dan pantas dipercayai sepenuh-
nya: Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-
orang berdosa. Dan dari antara orang-orang berdosa itu, dosa sayalah yang
palingberat. 16 Justrukarenadosasaya itulahsayadikasihanidandiampuni,
supayamelalui saya orang-orang bisamelihat kesabaranKristus Yesus yang
luar biasa. Jadi Kristus sudah menunjukkan kesabaran-Nya kepada saya
supaya saya menjadi contoh bagi orang-orang yang mau percaya kepada-
Nya dan memperoleh hidup yang selama-lamanya. 17 Oleh karena itu,
marilah kitamenghormati danmemuliakan Allah sampai selama-lamanya!
Dialah Raja yang memerintah selama-lamanya, yang tidak bisa dilihat dan
yang tidak akan pernah binasa. Dialah satu-satunya Allah! Amin.

18Anakku Timotius, saya percayakan perintah ini kepadamu— dan ingat-
lah bahwa dorongan saya ini sesuai dengan apa yang pernah dinubuatkan
tentang dirimu sebelumkamumemulai pelayananmu: Berjuanglah dengan
baikdalampeperanganrohani ini. 19Tetaplahpercayapenuhkepadaajaran
benar dan jagalah supaya hati nuranimu tetap bersih. Karena ada beberapa
orangyang sudahmenolakuntukhidup sesuai dengan tuntunanhati nurani
mereka, sehingga mereka tidak lagi mampu percaya kepada ajaran yang
benar.† 20 Dua orang yang seperti itu adalah Himeneus dan Aleksander.
Saya sudahmenyerahkanmereka kepada iblis.‡ Dengan begitumereka bisa
belajar berhenti menghina Allah.

2
Dorongan untuk berdoa

1 Saya menasihatkan kamu untuk mengajar hal-hal ini kepada je-
maat yang kamu layani: Pertama-tama hendaklah setiap anggota jemaat
menyampaikan segala macam permohonan doa kepada Allah demi semua
orang— disertai dengan ucapan syukur. 2 Dan berdoalah untuk raja-raja
dan semua penguasa pemerintah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa
hidup dengan tenang dan damai, dan bisa bebas untuk hidup sesuai dengan
kehendak Allah dan dengan cara yang pantas dalam pandangan semua
† 1:19 tidak lagi mampu … Secara harfiah, “keyakinan mereka sudah menjadi hancur.” Paulus
menulis gaya bahasa dengan memakai kata ‘menjadi hancur’— yang menggambarkan keyakinan
seperti kapal laut, dankapal keyakinanmereka seperti sudahmenabrak sesuatu danhancur. ‡ 1:20
menyerahkan…kepada iblisMungkinmaksudPaulusdi sini samadenganyangdiperintahkankepada
jemaat Korintus di 1Kor. 5:4-5.
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orang. 3 Setiap doa yang seperti itu baik dan menyenangkan hati Allah—
yang adalah Juruselamat kita.

4 Dan sebagai Juruselamat kita, memang Allah mau supaya setiap orang
diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. 5Karena hanya
ada satu Allah, dan hanya satu Orang saja yang menjadi Perantara antara
Allah dengan manusia: Dialah Kristus Yesus, yang juga adalah manusia.
6Dialah yang sudah menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai bayaran untuk
membebaskan setiap kita dari dosa. Hal itu— yang sudah terjadi di dunia
ini pada waktu yang tepat, menjadi bukti akan kebaikan hati Allah kepada
manusia. 7Lalu saya dipilih sebagai rasul untuk memberitakan Kabar Baik
ini. Dalam kesaksian saya ini, saya mengatakan yang benar dan saya tidak
berbohong: Saya diutus sebagai gurubagi orang yangbukanYahudi, supaya
merekamendengar ajaran yang benar danmenjadi percaya.

Ajaran khusus tentang laki-laki dan perempuan
8 Jadi, di mana saja saudara-saudari seiman berkumpul, sayamau supaya

setiap laki-laki yang memimpin doa adalah orang yang tidak bercela. Mak-
sud saya, kedua tangan yang diangkat ke surga* waktu berdoa tidak boleh
dikotori dengan dosa, dan dia bukanlah seorang yang pemarah dan suka
bertengkar.

9 Saya juga mau supaya setiap perempuan berdandan dengan cara yang
pantas, dengan bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka
pamerkan diri dengan menghiasi rambut secara berlebihan, atau dengan
terlalu banyak perhiasan emas, mutiara,† atau pakaian yang mahal-mahal.
10Sebaliknya cara yang pantas untukmempercantik diri bagi setiap perem-
puan yang mengaku dirinya sebagai penyembah Allah adalah melakukan
hal-hal yang baik.

11 Dalam pertemuan jemaat, hendaklah setiap perempuan berdiam diri
supaya bisa mendengar apa yang diajarkan dan taat sepenuhnya kepada
ajaran itu. 12 Saya tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memer-
intah laki-laki. Waktu jemaat sedang diajar mereka harus tetap berdiam
diri. 13 Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu, kemudian Hawa.
14 Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuanlah yang
tertipu sehingga dia menjadi pelaku dosa yang pertama sekali. 15 Akibat
dosa itu keturunan Hawa yang perempuan kena hukuman Allah dengan
rasa sakit pada waktu melahirkan.✡ Tetapi biarpun begitu, Allah bersedia
menolong dan menyelamatkan setiap perempuan— asal dia tetap percaya
penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci dan bijaksana.‡

* 2:8 Ayat 8a Secara harfiah, “Jadi di segala tempat, hendaklah para laki-laki berdoa dengan
mengangkat tangan-tangan yang suci.” Sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi pada zaman Alkitab,
ketika jemaatberdoa,merekamengangkat tanganmerekake surgadan jugamelihatkeatas. Jadi yang
Paulus tulisdi sinibukanlahperintahbahwasemua laki-lakiharusmengangkat tanganwaktuberdoa.
Yang penting adalah kita tidak boleh berpura-pura sebagai orang baik, dan orang yang memimpin
jemaat dalam doa harus hidup dengan cara yang pantas— baik di hadapan Allahmaupun di hadapan
semua orang. † 2:9 mutiara adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan pada umumnya
berwarna putih. Mutiara berasal dari sejenis kulit bia atau kulit kerang mutiara, terbentuk karena
ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian berulang-ulang diselubungi
oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar danmembulat. ✡ 2:15 Kej. 3:1-13 ‡ 2:15 Ayat 15 Ayat
ini juga bisa diterjemahkan, “Tetapi biarpun begitu, Allah akan membuat perempuan selamat pada
waktu melahirkan anak— asal dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci
dan bijaksana.”
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3
Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi penatua jemaat

1 Ajaran yang berikut terbukti benar: Kalau seseorang ingin menjadi
penatua jemaat, berarti dia menginginkan tanggung jawab yang baik.
2 Karena yang diangkat sebagai seorang penatua, haruslah orang yang
hidupnya tidak bercela, setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai
istri lebih dari satu. Penatua juga haruslah orang yang selalu mengua-
sai dirinya, bijaksana, dan hidup teratur, suka memberi tumpangan, dan
mampu mengajar orang lain dengan baik. 3 Pemabuk dan orang yang suka
berkelahi tidak boleh diangkat sebagai penatua. Karena seorang penatua
harus adil, suka damai, dan tidak mata duitan. 4 Dia haruslah orang yang
tahumengatur keluarganyadenganbaik, dan yangmendidik anak-anaknya
sehingga mereka taat dan hormat kepadanya. 5 Karena kalau orang yang
inginmenjadi penatua tidak tahucaramengatur rumah tangganya, diapasti
tidakmampumemimpin jemaat Allah.

6 Seseorang yang baru saja percaya kepada Yesus tidak boleh diangkat
menjadi penatua, karena hal itu bisa membuat dia menjadi sombong,
lalu iblis akan menggunakan kesombongan itu untuk menjatuhkan dia.
7 Seorang penatua juga harus dikenal sebagai orang baik oleh orang-orang
yang bukan anggota-anggota jemaat, sehingga iblis tidak bisa menjeratnya
melalui perkataan orang lain yangmenjelekkan namanya.

Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi pengerja jemaat
8 Begitu juga, orang-orang yang diangkat sebagai pengerja jemaat harus-

lah orang yang terhormat, jangan ular kepala dua, jangan pemabuk, dan
janganmata duitan. 9Setiap pengerja jemaat haruslah percaya sepenuhnya
kepada ajaran-ajaranbenar yangAllah sudahnyatakankepada kita, dandia
harus hidup dengan hati nurani yang bersih. 10Dan setiap calon pengerja
jemaat harus diuji dengan memberikan tugas pelayanan sementara. Sesu-
dah terbukti bahwa calon tersebutmelayani dengan baik, barulah dia boleh
diangkat sebagai pengerja jemaat.

11Demikian juga dengan istri setiap pengerja jemaat,* dia juga haruslah
orang yang terhormat, dan tidak suka membicarakan kejelekan orang lain,
selalu menguasai diri, dan bisa dipercaya dalam segala hal.

12 Laki-laki yang melayani sebagai pengerja jemaat harus setia kepada
istrinya, dan tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Untuk diangkat
sebagai pengerja jemaat, haruslah orang yang bisamengatur anak-anaknya
dan rumah tangganyadenganbaik. 13Setiappengerja jemaat yangmelayani
dengan baik akan semakin dihormati, dan oleh karena itu dia akan semakin
penuh percaya diri untuk memberitakan keyakinannya akan Kristus Yesus
kepada orang lain.

Berita keselamatan yang dinyatakan kepada kita
14Walaupun saya berharap segera datang kepadamu, tetapi saya sudah

merasa bijaksana menulis hal-hal ini untukmu sekarang. 15 Tetapi kalau
saya terlambat datang,melalui surat ini kamu akanmengetahui bagaimana
seharusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Yang saya maksudkan
sebagai keluarga Allah adalah kesatuan seluruh jemaat kepunyaan Allah
yang hidup. Memang sebagai anggota kesatuan itu, kita terlibat untuk
* 3:11 istri setiap pengerja jemaat Secara harfiah, “(para) perempuan/istri.” Dalam konteks ini, kata
‘perempuan/istri’ bisa berarti ‘istri pengerja jemaat’, atau dapat berarti ‘perempuan yang diangkat
untukmenjadi pengerja jemaat’.
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mendukung dan mempertahankan ajaran benar dari Allah— sebagaimana
tiang penopang dan batu dasar yangmenguatkan rumah. 16Sungguh benar
bahwa ajaran-ajaran benar yang Allah sudah nyatakan kepada kita sangat
luar biasa! Oleh karena itu, sesuai kehendak Allah kita percaya penuh
bahwa
Kristus†datang danhidup di dunia ini sebagaimanusia dengan tubuhbiasa.

Roh Allah membuktikan bahwa semua yang Dia ajarkan tentang diri-
Nya adalah benar.

Seluruh hidup-Nya disaksikan oleh paramalaikat.
Sekarang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sudah mendengar Kabar Baik

tentang Dia.
Di seluruh dunia orang-orang percaya kepada-Nya.
DanDia sudah diangkat ke tempat semula bersamadenganAllah dalam
kemuliaan.

4
Nubuatan tentang guru-guru palsu

1 Roh Kudus dengan jelas berkata bahwa pada waktu yang akan datang,
banyak orang tidak mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Mereka
akanmengikuti roh-roh jahat yangmenyesatkandanpercayakepadaberba-
gai ajaran setan-setan. 2 Ajaran itu berasal dari pembohong-pembohong
yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Hati nurani mereka sudah
membatu, sehinggamereka tidak bisa lagi membedakan apakah perbuatan
mereka salah atau benar. 3 Sebagai contoh, mereka melarang kita untuk
menikah atau memakan makanan tertentu. Padahal Allah-lah yang men-
jadikan dan menyediakan makanan itu untuk kita yang percaya dan yang
sudah mengetahui ajaran benar. Yang penting, kita makan dengan ucapan
syukur. 4 Karena semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik. Satu pun
tidak ada yang haram. Dengan ucapan syukur segala sesuatu boleh kita
makan dan nikmati. 5 Jadi oleh karena Firman TUHANdan sebagai jawaban
atas doa kita, Allahmenjadikan semuamakanan halal untuk kita.

Jadilah hamba Kristus Yesus yang baik
6 Ajarkanlah hal-hal seperti itu kepada saudara-saudari seiman di sana,

sehingga di hadapan Tuhan kita Kristus Yesus kamu akan terbukti sebagai
hamba-Nya yang baik. Seorang hamba Kristus yang baik haruslah semakin
dewasa dalam segala macam ajaran yang membangun keyakinan kita—
seperti ajaran-ajaran baik yang kamu sudah ikuti. 7 Tetapi janganlah
libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan cerita-cerita dongeng.
Karena ajaran semacam itu selalu berdasarkan pikiran duniawi saja dan
penuh kebodohan. Lebih baik terus melatih diri secara rohani supaya
semakin berkenan kepada Allah. 8 Latihan jasmani memang ada gunanya,
tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang sesuai kehendak Allah selalu jauh
lebih berguna, karena membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang
maupun yang akan datang. 9 Ajaran itu terbukti benar dan pantas diper-
cayai sepenuhnya. 10Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah
yang hidup. Dia juga Juruselamat bagi semua orang— yaitu bagi mereka
yang percaya kepada-Nya. Karena itulah kita terus berjuang dan bekerja
keras.

11 Nasihati dan ajarkanlah jemaat Tuhan yang kamu layani untuk
melakukan hal-hal tersebut. 12 Biarpun kamu masih muda, jangan sampai
† 3:16 Kristus Secara harfiah, “Yang.” Dalam beberapa salinan Yunani yang kuno tertulis “Allah.”
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ada orang yang menganggap kamu rendah. Karena itu hendaklah kamu
menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu, gaya
hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan melalui hidupmu
yang suci. 13 Sebelum saya datang, utamakanlah hal-hal ini dalam
pelayananmu: Bacakan dan ajarkanlah Kitab Suci kepada jemaat, dan
doronglah mereka untuk terus melakukannya. 14 Ingatlah selalu menggu-
nakandanmengembangkankemampuankhususyangdiberikankepadamu
melalui nubuatan— yaitu ketika para penatua jemaat meletakkan tangan
atasmu. 15Kerjakanlah terus tugas-tugas itu dengan sepenuh hati, sehingga
keyakinandanpelayananmusemakinbertumbuhdengannyata di hadapan
semua orang. 16 Awasilah dirimu sendiri! Dan berikanlah perhatian
penuh kepada hal-hal yang kamu ajarkan! Berdirilah teguh dalam hal-hal
itu, maka kamu akan menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang yang
mendengarkan ajaranmu.

5
Caramemimpin jemaat berdasarkan tingkatan umur

1 Janganlah tegur dengan keras saudara seiman yang lebih tua darimu,
tetapi dengan penuh rasa hormat berilah nasihat kepadanya seperti kepada
bapakmu sendiri. Dan nasihatilah saudara seiman yang lebihmuda darimu
seperti adikmu sendiri. 2Demikian juga, dengan penuh rasa hormat berilah
nasihatkepadasaudari seimanyang lebih tuadarimu, seperti kepada ibumu
sendiri. Dan dengan hati yang tulus nasihatilah saudari seiman yang lebih
muda darimu, seperti menasihati adikmu sendiri.

Caranya jemaatmemperhatikan kebutuhan para janda
3 Dengan rasa hormat perhatikanlah kebutuhan para janda* yang tidak

mempunyai keluarga yang bisa membantu mereka. 4 Tetapi kalau seorang
janda mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, hendaklah keturunannya itu
lebih dulu belajarmelayani Allah denganmemperhatikan kebutuhan orang
tua atau nenek mereka sendiri. Dengan cara ini, biarlah setiap anak atau
cucu tersebut membalas kebaikan orang tua atau neneknya, karena hal itu
menyenangkanhati Allah. 5Tetapi hendaklah jemaatmemperhatikankebu-
tuhan para janda yang benar-benar hidup sendiri dan tidak ada orang yang
bisa membantunya, karena mereka selalu berharap sepenuhnya kepada
Allah dan siang malam berdoa meminta pertolongan-Nya untuk dirinya
sendiri dan saudara-saudari kita yang lain. 6 Tetapi setiap janda yang
hidup hanya untuk menikmati kesenangan dunia saja sebenarnya secara
rohani dia sudah mati, walaupun dia masih hidup. 7 Sampaikanlah hal-
hal itu kepada saudara-saudari seiman di sana, supaya mereka mengatur
pelayanan kepada para janda dengan baik. Dengan demikian cara hidup
jemaat tidak ternoda di hadapan orang-orang yang belum percaya kepada
Kristus. 8Dan sebaliknya, kalau salah satu anggota jemaat tidakmemelihara
kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-
sungguh percaya danmengikuti ajaran kita, dan di hadapan Allah dia lebih
buruk dari orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.

9Yang bisa masuk ke dalam daftar para janda hanyalah perempuan yang
umurnya enam puluh tahun ke atas, dan dulunya dikenal sebagai istri
yang setia kepada suaminya. 10 Hendaklah setiap janda yang didaftarkan
dikenal lewat perbuatannya sebagai ibu yang baik— misalnya dia sudah
* 5:3 janda Yang dimaksudkan di sini adalah janda karena suaminya meninggal, bukan karena
bercerai.
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membesarkan anak-anaknya dengan baik, suka memberi tumpangan, rela
menjadi pelayan bagi saudara-saudari seiman, sukamembantu orang yang
mengalami kesusahan, dan selalu melibatkan diri dalam segala macam
perbuatan yang baik.

11 Tetapi para janda yang berumur kurang dari enam puluh tahun
tidak boleh didaftarkan. Karena kalau suatu waktu ada keinginan untuk
bersuami, maka keinginan itu akanmembuatmereka denganmudahmelu-
pakan janji mereka— yaitu janji hanya untuk melayani Kristus saja. 12 Jadi
janganlah mendaftarkan para janda muda, supaya mereka tidak terkena
hukumanAllahkarenamelanggar janjimerekauntukmelayaniKristus saja.
13 Juga, para janda muda sering menjadi pemalas. Dan yang lebih buruk
lagi,mereka sukamenghabiskanwaktudengankeluar-masukrumahorang-
orang, suka membicarakan kejelekan orang lain, suka mencampuri urusan
orang lain, dan suka membicarakan hal-hal yang tidak pantas. 14 Jadi, saya
mau supaya para janda muda menikah lagi, membesarkan anak-anak, dan
mengurus rumah tangganya. Dengan begitu orang-orang yang memusuhi
kita tidak mempunyai alasan untuk menjelek-jelekkan kita lagi. 15 Karena
pernah terjadi beberapa jandamuda tersesat danmenjadi kaki tangan iblis.

16Kebutuhan para janda hendaklah diperhatikan oleh para anggota kelu-
arganya dalam jemaat. Sehingga jemaat tidak perlu repot lagi mengurus
mereka dan bisa mengurus para janda lain yang hidup sendiri tanpa kelu-
arga.

Beberapa petunjuk untuk Timotius
17 Para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantas dihargai

dengan dua cara— yaitumenghormati mereka dan jugamemberikan honor
yang pantas, khususnya kepada penatua-penatua yang mempunyai tang-
gung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. 18 Karena dalam Kitab Suci
terdapat dua ayat ini. Yang pertama,
“Janganmengikatmulut sapi yang sedang bekerjamenginjak-injak gandum

untuk melepaskan biji dari bulirnya. Biarkanlah sapi itu makan
sambil bekerja.”✡

Yang kedua, “Seorang pekerja berhakmenerima upahnya.”✡
19 Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang penatua kecuali

ada dua saksi mata atau lebih yang menguatkan tuduhan itu. 20Kalau ter-
bukti seorang penatua hidup dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh
jemaat, sehingga semua takutmelakukan kesalahan seperti yang dilakukan
orang itu.

21 Di hadapan Allah, dan Kristus Yesus, dan para malaikat surgawi, saya
perintahkan kamu untuk menuruti semua petunjuk ini. Dan lakukanlah
semua ini untuk setiap anggota jemaat tanpa pilih kasih dan tanpa berpihak
kepada siapa pun.

22 Sebelum calon penatua terbukti sebagai orang baik, janganlah mele-
takkan tanganmu pada orang itu untuk meresmikannya sebagai penatua.
Jangan sampai orang-orang lain menuduh kamu terlibat dalam dosa-
dosanya. Awasilah dirimu selalu supaya tetapmurni dan tidak ternoda.

23-25 Dosa-dosa yang dilakukan sebagian orang segera ketahuan dan
menjadi nyata sebelum perkara mereka diperiksa. Tetapi dosa-dosa se-
bagian orang lain tersembunyi dan hanya akan ketahuan di kemudian
hari. Demikian juga, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan biasanya
✡ 5:18 Ul. 25:4; Im. 19:13; 1Kor. 9:7-9 ✡ 5:18 Im. 19:13; Ul. 24:14-15; Mat. 10:10; Luk. 10:7; 1Kor.
9:14
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segera ketahuan, tetapi yang tidak segera ketahuan tidak mungkin tersem-
bunyi selamanya.
Juga sayamenasihati kamu: Di samping airminumyang biasa,minumlah

juga sedikit air anggur sebagai obat, supaya kamu tidak sering mengalami
sakit perut.

6
1Setiap budak yang sudahmenjadi pengikut Kristus hendaklahmenghor-

mati tuannya sepenuhnya. Dengan begitu orang lain tidak akan menghina
Allah dan ajaran kita. 2Dan kepada setiap budak berilah dorongan seperti
ini, “Kalau keluarga tuanmu sama-sama seiman denganmu, janganlah
merasabahwahal itumenjadi alasanuntukbersikapkuranghormatkepada
mereka. Tetapi kamu harus lebih rajin bekerja untuk melayani mereka
karenamereka adalah saudara-saudari seimanmu yang terkasih.”

Ajaran sesat dan kekayaan yang sejati
Jadi Timotius, hendaklah kamu terus mengajar dan mendorong semua

jemaat Tuhan yang kamu layani itu untuk melakukan hal-hal tersebut.
3-4 Karena kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti
orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Dengan berkata ‘ajaran yang
salah’, saya bermaksud ajaran yang bertentangan dengan ajaran benar*
yang berasal dari Tuhan kita Kristus Yesus dan yang tidak memimpin
kepada hidup yang memuliakan Allah. Orang-orang yang mengajarkan
ajaran sesat seperti itu senang sekali berdebat dan bertengkar tentang hal-
hal yang tidak penting— seperti perbedaan kecil dalam arti istilah-istilah.
Tetapi perdebatan seperti itu hanya menimbulkan iri hati, perpecahan,
fitnah, dan saling curiga. 5Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan
pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah
menjadi kacau, sehinggamereka tidakmampu lagimembedakanyang salah
dan yang benar. Danmereka berpikir bahwamenuruti beberapa peraturan
agama tertentu adalah kunci supaya Allah memberkati mereka dengan
kekayaan.

6Tetapi secara rohani kita sungguhmendapatkan kekayaan besar— kalau
kitamerasa puas dengan apa yang kitamiliki dan tetap hidup sesuai dengan
kehendak Allah. 7Memang kita tidakmembawa apa-apa ke dalam dunia ini
ketika kita lahir. Dan harta apa pun tidak kita bawa ketika kita meninggal
dunia. 8 Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri
kita dengan itu. 9 Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya sering jatuh
ketika mereka mengalami pencobaan. Dan mereka terjebak dalam jerat
iblis di mana mereka— tidak menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu
mereka ke mana-mana dan sangat rugi sekali. Akibatnya mereka tiba-
tiba binasa total— seperti kena bencana banjir. 10 Karena cinta akan uang
adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang
sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi
mengejar harta duniawi, dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit
hati yangmendalam dan penderitaan yang berat.

Visi danmisi yang Paulus berikan kepada Timotius

* 6:3-4 ajaran benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran yang
terbukti menghasilkan hal-hal baik ketika dilakukan. Lihat catatan di 1Tim 1:10.
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11 Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah, jauhkanlah dirimu
dari semuanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai kehen-
dak Allah, tetap yakin kepada Kristus, berbuat kasih kepada semua orang,
bertahan dalam penderitaan, dan tetap bersikap lemah-lembut. 12 Seperti
orang yang bertekun melatih diri untuk pertandingan olahraga, seperti
itulah kamu berjuang keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada
ajaran benar. Berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan sesuai
dengan panggilan Allah di dalam dirimu— yaitu hidup selama-lamanya.
Ingatlah bahwa kamu tidak malu mengakui keyakinanmu itu di hadapan
orang banyak. 13 Jadi sekarang saya mendorong kamu untuk berjanji lagi
di hadapan Allah— yang memberi hidup kepada segala makhluk, dan di
hadapan Kristus Yesus— yangmengakui diri-Nya dengan berani di hadapan
Pontius Pilatus: 14 Lakukanlah setiap perintah Kristus dengan hati yang
murni dan tanpa noda atau kesalahan, sampai Penguasa kita Kristus Yesus
datang kembali. 15 Waktu yang tepat untuk kedatangan-Nya hanya diten-
tukan oleh Allah— TUHAN yang satu-satunya dan yang terpuji, Raja atas
segala raja dan Penguasa atas segala penguasa. 16 Hanya Dia yang tidak
pernahmati, yang tinggal di dalamcahayayangbegitu terang sehingga tidak
ada yang bisamendekati-Nya. Manusia yang ada di dunia ini belum pernah
melihatDia dan tidak adayang sanggupmelihatDia. Hormat dankuasabagi
Dia untuk selama-lamanya! Amin.

17 Nasihatilah orang-orang yang kaya akan harta dunia mereka supaya
mereka tidak sombong, dan tidak berharap kepada barang-barang yang
tidak tetap, tetapi berharap kepada Allah saja. Karena dengan segala
kekayaan-Nya, Allah bermurah hati menyediakan segala keperluan kita,
dan semua itu diberkati-Nya untuk kita nikmati. 18-19 Nasihatilah juga
mereka supayamerekamenjadi kaya dimata Allah— yaitumurah hati, suka
memberi, dan menggunakan harta mereka untuk mengerjakan segala per-
buatanyangbaik. Denganbegitu,mereka sepertimenabunghartadi surga—
di mana harta itu merupakan tabungan yang baik untuk hidup mereka di
surgananti, sehinggamerekaberharappenuhpadabagianmerekadidalam
hidup yang sesungguhnya.

20 Timotius, kerjakanlah terus tugas pelayanan yang Allah sudah per-
cayakan kepadamu. Jauhkanlah dirimu dari ajaran-ajaran yang tidak be-
rasal dari Allah dan dari perdebatan yang tidak berguna dengan orang-
orang yang memusuhi kita berdasarkan ‘pengetahuan’ mereka. ‘Penge-
tahuan’ mereka itu sebenarnya adalah kebodohan. 21 Dengan mengikuti
‘pengetahuan’ itu, ada orang-orang yang sudah tersesat dan meninggalkan
keyakinan yang benar.
Dan kepada semua yang membaca surat ini, doa saya supaya kebaikan

hati Allah akan selalu menyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus yang kedua kepada Timotius
1-2Kepada yang kekasih anakku Timotius:
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya sudah diutus sebagai rasul

karena kehendak Allah, untuk memberitakan tentang hidup yang selama-
lamanya yang sudah Dia janjikan. Hidup selama-lamanya itu kita peroleh
karena bersatu dengan Kristus Yesus.
Doa saya, AllahBapadanPenguasa kitaKristus Yesus akan selalu baik hati

kepadamu, mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup dengan
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Ucapan syukur dan penghiburan
3 Timotius, karena kamu saya sangat bersyukur kepada Allah— yaitu

Dia yang saya layani dengan hati yang tidak merasa bersalah, seperti
yang dilakukan oleh nenek moyang saya. Siang dan malam saya tidak
lupa mendoakanmu. 4 Dan ketika teringat kepadamu, saya mengingat air
matamu waktu kita berpisah. Jadi saya rindu sekali bertemu denganmu,
supaya hati saya penuh dengan sukacita lagi. 5 Saya ingat bahwa kamu
sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hal itu sangat terbukti bagi
saya. Dan dalam sifat itu kamumengikuti teladan nenekmuLois dan ibumu
Eunike. 6Oleh karena itu saya mau mengingatkan kamu supaya terus me-
manfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah
kepadamu pada saat saya meletakkan tangan saya atasmu. Kemampuan
itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan.
7Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau
malu. Sebaliknya Roh itumenambah kemampuan kita untuk hidup dengan
kuasa, penuh kasih, dan penguasaan diri.

8 Jadi, janganlah kamu malu memberi kesaksian tentang Penguasa kita,
dan janganlah malu karena saya— yang dipenjarakan karena melayani
Dia. Sebaliknya, dengan kekuatan dari Allah, kamu juga turut menderita
bersama saya demi Kabar Baik. 9 Karena Allah sudah menyelamatkan
kita lalu memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang dikuduskan-Nya.
Semuanya itu bukan terjadi karena perbuatan kita. Hanya oleh karena
kehendak-Nyalahdanmelalui kebaikanhati-Nya saja kita diselamatkandan
dipanggil! Dan kebaikan hati-Nya itu sudah direncanakan sebelum permu-
laan zaman dan diberikan kepada kita karena kita dipersatukan dengan
Kristus Yesus. 10 Keselamatan itu sekarang sudah dinyatakan kepada kita
dengan kedatangan Kristus Yesus, Juruselamat kita. Dia sudah membi-
nasakan kuasa maut atas kita, dan melalui Kabar Baik Dia menunjukkan
jalan menuju hidup selama-lamanya dan yang tidak ada habis-habisnya.
11 Supaya Kabar Baik itu semakin tersebar luas, maka Allah memilih saya
sebagai pemberita, rasul, dan guru. 12 Itulah sebabnya saya menderita di
penjara ini! Tetapi saya tidak malu, karena saya sudah mengenal Yesus.
Dia sangat layak dipercaya, dan saya yakin bahwaDiamampumenjaga dan
menjamin hasil dari pelayanan yang Dia sudah percayakan kepada saya
sampai Hari kedatangan-Nya.

13 Peganglah teguh ajaran benar yang saya ajarkan kepadamu. Tetaplah
percayakepadaKristusdanhiduplahdengankasihyangkitaperolehkarena
bersatu dengan Dia. 14 Kepadamu Allah sudah mempercayakan ajaran
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benar yang sangat berharga itu. Jadi jagalah itu dengan pertolongan Roh
Kudus yang hidup di dalam kita.

15Kamu sudah mendengar bahwa semua saudara seiman di daerah Asia
sudah meninggalkan saya— termasuk Figelus dan Hermogenes. 16-17 Hal
itu membuat saya merindukan Onesiforus!* Saya berdoa supaya TUHAN
memberkati keluargaOnesiforus sesuaidengankebaikanhati-Nya. Biarpun
saya di penjara, dia tidakmalumengunjungi saya. Bahkan ketika dia datang
ke Roma, dia terpaksa mencari saya ke sana kemari sampai menemukan
saya. Dia selalu menghibur danmenguatkan saya. 18Dan kamu pasti masih
ingat betapa banyak diamenolong saya di Efesus. Hendaklah kebaikan hati
TUHANmenyertai Onesiforus pada Hari Pengadilan!

2
Menjadi tentara Kristus Yesus yang setia

1 Anakku Timotius, hendaklah kamu terus dikuatkan melalui kebaikan
hati Allah yang luar biasa— yang kita peroleh karena bersatu dengan
Kristus Yesus. 2 Dan semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya
mengajar para saudara-saudari seiman, hendaklah kamu juga ajarkan dan
percayakan kepada saudara-saudari yang lain— khususnya kepada mereka
yang sanggup mengajar dan yang setia menyampaikan ajaran itu kepada
orang lain lagi.

3 Teladanilah saya ketika kamu juga dibuat menderita sebagai pengikut
Kristus Yesus. Sebagai pengikut-Nya, kamu menjadi seperti tentara dalam
batalion Kristus. 4 Seorang tentara tidak menyibukkan dirinya dengan
berbagai pekerjaan yang lain, karena dia mau menyenangkan hati koman-
dannya. 5 Atau contoh lain: Dalam pertandingan olahraga, seorang pelari
tidak akan menerima hadiah kemenangan* kalau dia tidak berlari sesuai
dengan peraturan-peraturan pertandingan itu. 6Dan contoh lain: Seorang
petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati
hasil panen yang ditanamnya. 7Pikirkanlah contoh-contoh ini, dan TUHAN
akan memberikan kemampuan kepadamu untuk mengerti lebih dalam
tentang hal-hal ini.

8 Pikirkanlah selalu tentang Kristus Yesus! Dia Keturunan Daud.† Dan
Dia sudah hidup kembali dari kematian. Itulah Kabar Baik yang saya
beritakan. 9 Tetapi justru karena saya mengabarkan berita keselamatan
itulah maka saya dibuat menderita! Sampai saat ini saya dipenjarakan
dalamkeadaan terikat dengan rantai— seperti saya seorangpenjahat. Tetapi
Firman Allah tidak bisa dipenjarakan! Masih ada banyak saudara-saudari
kita yang terus memberitakan kabar keselamatan itu. 10 Jadi saya rela
bertahan dalam segala macam penderitaan, karena dengan demikian saya
mempertahankan kebenaran dalam Kabar Baik yang sedang diberitakan
dan dipercayai itu. Karena dengan bertahan teguh saya sebenarnya meno-
long semua umat pilihan Allah, supaya mereka mendapat kesempatan
menerima keselamatan yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus

* 1:16-17 Onesiforus Paulus tidak langsung berkata bahwa Onesiforus sudah mati, tetapi banyak
penafsir berkata bahwa bahasa yang digunakan Paulus lebih cocok kalau Onesiforus sudahmati dan
tidak lagi hidup bersama keluarganya. * 2:5 hadiah kemenangan Secara harfiah, “mahkota.”
† 2:8 keturunan Daud Nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari
keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebut Raja Penyelamat dengan perkataan
“Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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Yesus. Dengan demikian mereka akan turut menikmati kemuliaan-Nya
selama-lamanya.

11Perkataan ini sangat layak dipercaya:
Kalau kita menganggap diri mati bersama Dia,✡

kita juga akan hidup bersama Dia.
12Kalau kita tetap setia kepada-Nya— biarpun dalam penderitaan,

kita juga akanmemerintah bersama Dia.

Tetapi kalau kita menyangkal Dia dengan berkata, “Saya bukan pengikut
Yesus,”

maka Dia juga akan berkata, “Kamu bukan pengikut-Ku.”
13Walaupun begitu, kalau kita hidup kurang setia sesuai dengan kehendak-

Nya,
Dia akan tetap setia menepati segala janji-Nya kepada kita,
karena Dia tidak bisa menyangkal perkataan-Nya sendiri.

Berusahalah supaya diakui oleh Allah
14 Tetaplah ingatkan saudara-saudari kita tentang semua hal itu, dan di

hadapanAllahberilahnasihat kepadamerekadengan tegas, supayamereka
tidak bertengkar tentang hal-hal yang tidak berguna.✡ Pertengkaran seperti
itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi menyesatkan sam-
pai membuat orang yang mendengarnya menjadi binasa. 15 Berusahalah
sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai hamba yang pantas
bekerjabagi-Nya. Hendaklahkamumenjadihambayang tidakperlumerasa
malu atas pekerjaanmu, karena kamu mengajarkan dengan tepat ajaran
yang benar dari Allah.

16 Janganlah kamu melibatkan diri pada waktu orang-orang mem-
bicarakan ajaran yang tidak berguna— yaitu ajaran yang tidak berasal dari
Allah. Siapa yangmelibatkan diri dalam pembicaraan seperti itu, hidupnya
akan semakin jauh dari kehendak Allah. 17 Ajaran-ajaran semacam itu
menular seperti penyakit berbahaya. Himeneus dan Filetus adalah guru-
gurupalsu yangmengajarkanhal-hal semacam itu! 18Merekaberdua sudah
mengikuti jalan sesat, karena mereka mengajar bahwa Allah tidak akan
menghidupkan kita kembali sesudah mati, karena menurut mereka satu-
satunya kesempatan untuk dihidupkan kembali sudah terjadi.‡ Dengan
demikianmereka sudahmengacaukan keyakinan beberapa orang saudara-
saudari kita.

19 Tetapi ajaran benar dari Allah§ adalah bagaikan batu fondasi yang
besar bagi kita pengikutKristus. Danduaperkataan ini ditulis denganhuruf
besar pada batu fondasi itu:
“TUHAN mengenal siapa yang sudah menjadi milik-Nya, dan siapa yang

belummenjadi milik-Nya.”✡
Dan
“Setiap orang yang mengatakan, ‘Saya adalah pengikut Tuhan Yesus,’ harus

berhenti melakukan kejahatan.”
✡ 2:11 Rom. 6:1-4; 12:1-2; Ef. 2:1-10; Kol. 2:6-15; 3:1-6 ✡ 2:14 1Tim. 1:4; 4:7 ‡ 2:18 satu-satunya
kesempatan untuk dihidupkan kembali sudah terjadi Sekarang ini dasar untuk ajaran palsu ini tidak
diketahui. Tetapi pasti tidak jauh dari ajaran sesat yang ditentang Paulus dalam 1 Kor. 15. § 2:19
ajaran benar…Dalamayat ini Paulus tidak langsungmenyebut apa yangmenjadi ‘batu fondasi… bagi
kita’. Ada penafsir yang berkata bahwa seluruh persatuan jemaat Kristus yang dimaksudkan. Lihat
Ef. 2:19-22 dan 1Tim. 3:15. ✡ 2:19 Bil. 16:5
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20 Coba pikirkan contoh ini: Di dalam sebuah rumah mewah ada
bermacam-macam piring dan alat dapur lainnya yang terbuat dari bahan-
bahan yang berharga— seperti emas dan perak. Dan ada juga yang terbuat
dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya
untuk keperluan yang istimewa, sedangkan yang terbuat dari kayu dan
tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. 21 Demikian juga kamu!
Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja— dengan men-
jaga dirimu supaya tetap hidup murni, kamu akan menjadi seperti bejana
istimewa. Berarti kamu menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai
Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik.

22 Tetapi jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa
nafsu dan keinginan orang muda. Berusaha keraslah untuk tetap hidup
benar, tetap yakin kepada ajaran yang benar, tetap berbuat kasih, dan
tetap hidup berdamai dengan sesamamu. Semua itu perlu dilakukan secara
bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang (seperti
kamu sendiri) setiap hari meminta pertolongan Tuhan dengan hati yang
sungguh-sungguh. 23 Dan sekali lagi saya berpesan: Janganlah terlibat
dalam perdebatan yang bodoh tentang ajaran yang tidak berguna, karena
kamu sudah tahu bahwa perdebatan semacam itu hanya menimbulkan
pertengkaran. 24Dan memang tidak pantas bagimu sebagai hamba Tuhan
Yesus untuk bertengkar. Sebaliknya setiap hamba Tuhan harus ramah
kepada semua orang, pintar mengajar, dan sabar menghadapi masalah
atau kesusahan. 25 Dan sebagai hamba Tuhan, hendaklah kamu lemah
lembut kepada mereka yang melawanmu ketika kamu mengajar atau me-
nunjukkan kesalahanmereka. Karena kita bekerja dengan harapan bahwa
Tuhan akan bekerja dalam hati mereka supaya bertobat dan menerima
ajaran yang benar. 26 Jadi harapan kita, mereka bisa sadar kembali dan bisa
lepasdari jerat iblis. Karenabukan secarakebetulanorang-orangmengikuti
ajaran sesat. Tetapi mereka ditipu dan diikat oleh iblis supaya mereka
menjadi kaki-tangannya.

3
Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang

1 Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari
zaman ini✡ kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. 2 Banyak orang
akan
mengasihi dirinya sendiri, mata duitan,
sombong dan sukamemuji diri sendiri,
sukamenghina orang lain, tidakmenaati orang tua,
tidak tahu berterima kasih, tidakmenghormati Allah,
3 tidakmengasihi orang lain, tidakmemaafkan kesalahan orang lain,
sukamenjelek-jelekkan orang lain, tidak bisa menguasai diri sendiri,
bersifat kasar dan kejam, danmembenci segala sesuatu yang baik.
4Orang-orang pada zaman terakhir ini akan sukamengkhianati temannya,
tidak berpikir panjang,
sombong danmenganggap diri lebih penting daripada orang lain,
dan lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan

hati Allah.
5 Memang, di mata orang-orang lain, mereka mau dianggap sebagai
pengikut agama, tetapimereka tidakmausungguh-sungguhmengenalAllah
✡ 3:1 1Kor. 10:11; Ibr. 1:2; 1Ptr. 4:7; 4:17; 1Yoh. 2:18
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atau diubahkan oleh kuasa-Nya! Jauhkanlah dirimu dari orang-orang
seperti itu.

6 Karena orang-orang seperti itulah yang mengatakan dirinya sebagai
guru agama, supaya diundang masuk ke rumah-rumah orang lain. Lalu
mereka menipu dan menjerat perempuan-perempuan yang belum dewasa
secara rohani dan terlalu cepat percaya apa saja. Maksud saya, perempuan
yang merasa beban dosa mereka sangat berat karena membiarkan diri
mereka terbawake sanakemari oleh segalamacamkeinginan. 7Perempuan
seperti itu selalu bersedia belajar tentang hal-hal rohani, tetapi terny-
ata mereka tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu.
8 Sedangkan ‘guru-guru agama’ seperti itu adalah seperti Yanes dan Yam-
bres* yang melawan Musa. Berarti pikiran guru-guru itu sudah menjadi
kacau dan mereka selalu melawan ajaran yang benar. Apa yang mereka
percayai sebenarnya tidak masuk akal. 9 Tetapi guru-guru palsu itu tidak
akanberhasilmenjerat danmenyesatkanbanyakorang. Karenakebodohan
mereka akan menjadi sangat nyata, sama seperti yang terjadi pada Yanes
dan Yambres.

Menjadi hamba Tuhan seperti Paulus
10 Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tu-

juan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah
mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Cara kita mengasihi
sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. 11Di daerahmu sendiri,
kamu jelas tahu bagaimana penduduk kota Antiokia, Ikonium, dan Listra
menganiaya saya dan membuat saya menderita. Tetapi ingatlah bahwa
Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu! 12 Setiap hamba Kristus
Yesus yang sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Allah akan
dianiaya. 13Sedangkan orang jahat dan guru-guru palsu akan terusmenjadi
semakin berbahaya. Merekamenyesatkan orang lain, tetapimereka sendiri
juga tersesat.

14Olehkarena itu, Timotius, hendaklahkamu tetapmengikuti ajaranyang
sudah saya ajarkan dan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang
lain kepadamu. Kamu sudah percaya akan ajaran itu karena kamu tahu
bahwa kami yang mengajarkannya layak dipercayai. 15Dan keyakinanmu
itu juga berdasarkan Kitab Suci— yang sudah kamu kenal sejak kecil. Dan
melalui FirmanTUHAN itu kamumenjadi bijaksana, sehingga kamumener-
ima keselamatan yang kita peroleh karena percaya kepada Kristus Yesus.
16 Seluruh Kitab Suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Dan
semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan,
dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. 17 Jadi melalui
Firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi
untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan TUHAN kepada
kita.

4
1Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah

sebagaiRaja, laluDia akanmengadili semuaorang—baikyangmatimaupun
yang masih hidup, maka di hadapan Allah dan Kristus Yesus saya memberi
perintah ini kepadamu: 2 Beritakanlah Firman Allah selalu— baik ketika
jemaat yang kamu layani mau mendengar atau pun tidak mau mendengar.

* 3:8 Yanes dan Yambres Adalah nama yang secara tradisi dipakai oleh orang Yahudi untuk ahli-ahli
sihir yangmelawanMusa dalam pengadilan Firaun. Nama itu tidak terdapat dalam Kel. 7:11-12, 22.
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Dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik mereka
berdasarkan Firman-Nya. Tunjukkanlah kesalahan mereka, tegur dan
kuatkanlah hati mereka.

3 Karena waktunya akan datang di mana orang tidak mau lagi menden-
garkan ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan mencari ke sana
kemari untukmendapatkanguru-guruyangakanmengajarmereka tentang
hal-hal yang enak didengar— yaitu sesuai dengan keinginan hati mereka
saja. 4 Jadi mereka tidak akan mau lagi untuk mendengarkan ajaran yang
benar, tetapimerekaakan senangmendengarkanajaranberdasarkan cerita
dongeng atau cerita omong kosong.

5 Tetapi hendaklah kamu menahan dirimu setiap waktu. Janganlah
takut menghadapi kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan Yesus.
Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita Kabar Baik. Lengkapilah seluruh
tugasmu sebagai seorang hamba Tuhan.

6Karena sudah tiba waktunya saya akan dibebaskan dari tubuh duniawi
ini! Darah saya akan segera dicurahkan seperti suatu persembahan bagi
Tuhan,* lalu Dia akanmenerima jiwa saya. 7Saya sudahmencapai garis ter-
akhir dalam perlombaan rohani ini. Saya sudah menjadi pemenang dalam
perjuangan ini! Saya sudah berdiri kuat dalam apa yang saya percayai
sampai hari terakhir. 8 Jadi sekarang hampir tiba waktunya bagi saya untuk
menerimamahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Mahkota
itu akan menunjukkan bahwa Hakim yang adil— Tuhan Yesus, mengakui
saya sebagai orang yang sudah hidup dengan benar. Saya merindukan hari
kemenangan itu ketika saya bertemu dengan-Nya dan menerima mahkota
itu. Dan mahkota kemenangan disiapkan bukan hanya untuk saya, tetapi
juga bagi semua orang yangmerindukan hari kedatangan-Nya kembali.

Petunjuk pribadi
9 Berusahalah datang kepada saya secepat mungkin. 10 Karena Demas—

yang terlalu mencintai dunia ini, sudah meninggalkan saya dan pergi ke
Tesalonika. Sedangkan saya sudah mengutus Kreskes ke Galatia dan Titus
keDalmatia. 11HanyaLukasyangmasihbersamasaya. Waktukamudatang,
ajaklah Markus ikut bersamamu, karena dia sudah menjadi penolong yang
baik bagi saya. 12Dan lagi, Tikikus sudah saya utus ke Efesus.

13 Waktu kamu melewati Troas, ambillah jubah tebal yang sudah saya
titipkan sama Karpus, dan juga kitab-kitab saya— khususnya yang terbuat
dari kulit binatang.

14Aleksander— pengusaha tembaga dan besi itu, sudah sangat mengani-
aya saya, sehinggamasalah saya bertambah. TUHAN akanmenghukumnya
sesuai dengan perbuatannya. 15 Kamu juga harus waspada terhadap dia,
karena dia sangat menentang ajaran kita.

16 Pertama kali saya membela diri di pengadilan, tidak ada satu teman
pun yangmenolong saya. Semuanya sudahmeninggalkan saya. Hendaklah
Allah mengampuni mereka. 17 Tetapi saat itu Tuhan Yesus tetap menyertai

* 4:6 Darah … Frasa ini menerjemahkan satu kata yang bisa diterjemahkan “curahkan air anggur
sebagai persembahan.” Persembahan binatang sesuai Hukum Taurat hampir selalu dilengkapi
dengan persembahan tepung terigu tercampurminyak zaitun dan persembahan sekitar dua liter air
anggur— yang dicurahkan secara perlahan-lahan di atas daging kurban yang sedang dibakar atas
mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya benar-benar
menjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia— demi kemuliaan
Tuhan, akan segera dibunuh dengan cara yangmengerikan. Bandingkan Fil. 2:17.
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saya. Dan Dia memberi kekuatan kepada saya, sehingga saya bisa mem-
beritakan Kabar Baik sepenuhnya kepada orang-orang yang hadir— yang
semuanya adalah orang yang bukan Yahudi. Maka akhirnya saya disela-
matkan dari mulut singa. 18 Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan saya
dari segala ancaman apapun, dan akhirnya Dia yang akan membawa saya
dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin!

Salam terakhir
19SampaikansalamsayakepadaPriskiladanAkwila, dankepadakeluarga

Onesiforus. 20Dalam perjalanan ke sini, Erastusmemutuskan untuk tinggal
di Korintus. Dan sayameninggalkan Trofimus di Miletus karena dia sedang
sakit. 21 Usahakanlah sedapat mungkin datang kemari sebelum musim
dingin.
Ebulus dan juga Pudes, Linus, Klaudia, dan semua saudara-saudari

seiman di sini mengirim salam kepadamu.
22Timotius, doa saya, Tuhan Yesus akan selalumenyertaimu. Dan kepada

semua yang membaca surat ini, doa saya, kebaikan hati Allah akan selalu
menyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus kepada Titus
1-4 Kepada yang kekasih saudara seiman saya, Titus— yaitu anak rohani

saya yang sesungguhnya karenamempunyai keyakinan yang sama:
SalamdariPaulus, hambaAllahdanrasulKristusYesus. Sayasudahdiutus

untuk menolong umat Allah supaya semakin percaya kepada Kristus dan
mengetahui ajaran benar. Dan ajaran benar itu memimpin kita supaya
hidup menurut kemauan Allah. Karena kita percaya dan mengikuti ajaran
itu, kita yakin bahwa kita memiliki hidup yang selama-lamanya. Allah,
yang tidak pernah berdusta, sudahmenjanjikan hidup itu bagi kita sebelum
dunia diciptakan. Lalu pada waktu yang tepat, Allah, yang juga adalah Ju-
ruselamat kita, menyatakan tentang hidup itu kepada dunia melalui Kabar
Baik, dan saya dipercayakan tugas untukmengabarkan berita keselamatan
itu.
Doa saya, Allah Bapa dan Juruselamat kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepadamu dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan Bapa dan Juruselamat kita.

Pekerjaan Titus di Kreta
5SayasudahmeninggalkankamudipulauKreta supayakamubisamenye-

lesaikan pekerjaan yang masih perlu dikerjakan, dan bisa mengangkat
beberapa orang di setiap kota untuk menjadi penatua. 6 Untuk dipilih
menjadi penatua, orang itu harus hidup tidak bercela. Dia harus setia
kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Anak-
anaknya jugaharusorangpercaya. Mereka tidakbolehdikenal sebagai anak
yang tidak bisa diatur atau yang tidak taat. 7 Seorang penatua mempunyai
tugasmengurus pekerjaanAllah. Oleh karena itu hanya bisa diangkat kalau
hidupnya tidak bercela. Dia tidak boleh sombong, keras kepala, atau cepat
marah, atau pemabuk. Janganmengangkat orang yang suka berkelahi atau
yang berusaha menjadi kaya denganmenipu orang lain. 8 Seorang penatua
juga harus siap menolong orang lain dengan menerima mereka di dalam
rumahnya. Dia harus selalu mau yang terbaik bagi semua orang. Dia harus
bijaksana dan hidup dengan benar, dan dia harus setia kepada Allah dan
berkenan pada-Nya. 9 Seorang penatua harus setia mengikuti semua yang
kita ajarkan, supaya dia bisa menolong orang-orang dengan ajaran yang
benar.* Karena dengan begitu dia bisa menunjukkan kepada orang yang
melawan ajaran itu bahwamereka salah.

10 Hal itu penting karena ada banyak orang yang tidak mau taat dan
yang menyesatkan orang-orang lain. Yang saya maksud adalah khususnya
mereka yang mengatakan bahwa semua laki-laki harus disunat. 11 Kita
harus hentikan mereka supaya tidak mengajar lagi, karena ajaran mereka
itu menyebabkan kepercayaan banyak keluarga beriman menjadi kacau—
baik itu orang tua maupun anak-anak. Dan mereka juga memakai ajaran
palsu itu sebagai alasan untuk minta uang. 12 Pada waktu yang lalu, ada
seorang terkenal yang juga berasal dari Kreta yangmenulis,
“Semua penduduk pulau Kreta adalah pembohong.

Mereka seperti binatang jahat,
* 1:9 ajaran yang benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran
yang terbuktimenghasilkanhal-hal baikwaktuditerapkan. Ajaran seperti itumemimpin supaya cara
hidupmembawahormat kepadaKristus, dan jugamemberi berkat-berkat rohani. Lihat jugaTit. 1:13;
2:1, dan 1Tim 1:5.
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malas bekerja,
dan hanyamaumakan saja.”†

13Apa yang dikatakan oleh orang terkenal itumemang benar! Jadi tegurlah
mereka dengan tegas, supaya mereka tetap percaya kepada ajaran benar.
14Dengan begitu mereka tidak akan peduli pada cerita-cerita dongeng dari
orang Yahudi, dan mereka akan berhenti mengikuti perintah dari orang-
orang yang sudahmeninggalkan ajaran benar.

15 Bagi orang-orang yang murni hatinya, semua makanan dan benda
adalah murni. Tetapi bagi mereka yang penuh dosa dan tidak percaya,
tidak ada yang murni. Sesungguhnya pikiran mereka sudah menjadi ja-
hat dan hati nurani mereka sudah kotor. 16 Mereka mengatakan bahwa
mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan hal
itu. Merekamenolak untuk taat kepadaAllah, dan tidakmampumelakukan
sesuatu yang baik. Allahmembenci cara hidupmereka.

2
Menaati ajaran yang benar

1Namun, kamu Titus, harus selalu mengajarkan cara hidup yang sesuai
dengan ajaran yang benar. 2 Ajarlah laki-laki yang sudah tua untuk men-
guasai diri, untuk hidup bijaksana, dan sebagai orang yang bisa dihormati.
Mereka harus tetap percaya ajaran yang benar, sungguh-sungguh men-
gasihi orang lain, dan selalu bertahanwaktumenghadapi kesusahan. 3 Juga,
nasihatilah perempuan-perempuan yang sudah tua supaya hidup hanya
untuk menyenangkan Allah. Mereka tidak boleh bercerita bohong tentang
orang lain, dan jangan sampaimereka tidak bisa lepas dariminuman keras.
Mereka juga harusmengajarkan hal-hal yang baik saja. 4Dengan demikian,
merekabisamengajarperempuan-perempuanyangmudauntukmengasihi
suami dan anak-anak mereka. 5 Mereka juga bisa mengajar perempuan-
perempuan muda untuk hidup bijaksana dan dengan hati yang bersih.
Sebaiknya yang muda juga belajar bagaimana mengurus rumah tangga
denganbaik, dan caramelayani suami. Denganbegitu, tidak ada orang yang
bisa menjelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

6 Demikian juga, ajarlah laki-laki yang muda untuk hidup bijaksana.
7 Titus, dalam segala hal kamu harus menjadi contoh yang baik kepada
mereka. Ajarlahmereka denganhati yang jujur, denganmemakai cara yang
patut dihormati. 8Dan semua ajaranmu haruslah yang benar, supaya tidak
memberi kesempatan kepadamereka yangmenentang kita. Dengan begitu,
mereka akan malu karena mereka tidak menemukan kesalahan yang bisa
dipakai untukmencela kita.

9Dan sampaikanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang bekerja sebagai
budakmilikorang lain: Merekaharus selalubersediamelayani tuanmereka
masing-masing, harus berusaha menyenangkan mereka, dan tidak boleh
membantah tuannya. 10 Mereka tidak boleh mencuri harta dari tuannya.
Tetapi mereka harus membuktikan bahwamereka benar-benar bisa diper-
caya dalam segala hal. Dengan begitu, semua orang akan senang pada
ajaran kita tentang cara Allahmenyelamatkanmanusia.

11 Itulah cara hidup yang seharusnya bagi kita, karena sekarang Allah
sudah menunjukkan kebaikan hati-Nya yang bisa menyelamatkan setiap
† 1:12 kutipan dari seorang terkenal Para penafsir berkata bahwa Paulus mengambil kutipan ini
dari seorang pembuat puisi yang bernama Epimenides. Epimenides berasal dari Kreta dan hidup 600
tahun SM.
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orang. 12 Jadi, selama hidup di dunia sekarang ini, kebaikan hati Allah itu
bekerja dalam hati kita supaya kita belajar untuk hidup bijaksana, jujur,
melayani Allah, dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan dunia yang
selalu bertentangan dengan kemauan TUHAN. 13 Jadi sekarang, dengan
gembira dan sangat yakin,* kita menantikan waktu kedatangan kembali
Juruselamat kita Kristus Yesus. Pada waktu itu sinar kemuliaan Yesus
sebagai Allah yang sangat berkuasa akan terlihat di dunia ini.† 14Dia sudah
menyerahkan diri-Nya untukmati supaya kita dibersihkan dan dibebaskan
dari segalakejahatan, supayakitamenjadiumat-Nyayangkhususdanselalu
rajin berbuat baik.

15 Itulah hal-hal yang harus kamu sampaikan kepada mereka. Ajaklah
mereka untuk mengikuti hal-hal itu. Dan kalau mereka tidak taat, tegurlah
mereka. Kamu mempunyai kuasa penuh untuk melakukan itu, jadi jangan
biarkan seorang punmenganggap bahwamereka bisamengabaikan kamu.

3
Cara hidup yang benar

1Tolong Saudara ingatkan kepada semuapengikut Kristus supayamereka
selalumenghormati semuapemimpinpemerintah, taat kepadamereka, dan
selalu bersedia melakukan yang baik. 2 Sampaikan kepada mereka supaya
mereka jangan menjelekkan orang lain, tetapi hidup dalam damai dengan
semua. Mereka juga harus lemah-lembut dan sopan terhadap setiap orang.

3 Karena dulu, kita juga adalah orang bodoh yang tidak taat kepada
Allah. Kita sesat dan terikat oleh bermacam-macam keinginan yang hanya
menyenangkan tubuh kita. Dan kita selalu mempunyai rencana jahat dan
iri hati. Orang-orangmembenci kita dan kita membenci mereka.
4 Namun, waktu keadaan kita begitu, Allah, yang juga adalah Juruselamat

kita,
menunjukkan kebaikan hati dan kasih-Nya kepada kita semua dengan
membuka jalan keselamatan untuk kita.

5Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita,
tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita.

Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya
yangmembersihkan kita dari dosa,
sehingga kita dilahirkan kembali danmempunyai hidup baru.

6Dan Diamencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita
melalui Kristus Yesus, Juruselamat kita.

7Hanya dengan kebaikan hati Allah saja
kita sudahmenjadi benar di mata-Nya!

Tujuan semua ini adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah
yang berhakmenerima hidup selama-lamanya.
Itulah yang kita nantikan dengan yakin.

8 Semua yang sudah saya katakan itu benar. Dan saya mau supaya Saudara
mengajarkan semua itu dengan tegas, sehingga orang-orang yang percaya
kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat baik. Cara hidup
seperti itu cocok bagi kita pengikut Kristus, dan juga berguna bagi semua
orang.
* 2:13 gembira dan sangat yakin Secara harfiah, kata-kata ini menerjemahkan “pengharapan yang
(penuh) berkat.” † 2:13 kemuliaan Yesus sebagai Allah Bahasa Yunani juga dapat dimengerti, “…
menantikanwaktunya Allah YangMahakuasa dan Penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali— di
mana kemuliaanBapadanYesus akandinyatakan.” Untuk ayat lain dimanaYesus disebut Allah, lihat
Yoh. 10:30; Rom. 9:5; Fil. 2:6; 1Yoh. 5:20.
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9Tetapi janganlah melibatkan dirimu kalau ada yang bertengkar tentang
ajaran Yahudi, misalnya kalau mereka bertengkar tentang nama-nama
nenek moyang mereka, dan juga tentang Hukum Taurat. Pertengkaran
tentang hal semacam itu tidak berguna dan kurang bijaksana. 10 Jadi kalau
ada orang yangmembuat perpecahan karena suka bertengkar, kamu harus
menegur dia sampai dua kali untuk berhenti. Kalau dia tetap membuat
persoalan, jangan berhubungan lagi dengan dia. 11 Karena kamu tahu
bahwa orang-orang seperti itu berdosa dan tidak mengikuti ajaran benar.
Dosa-dosamerekamembuktikan bahwamereka bersalah.

Petunjuk terakhir dan salam
12Saya akanmengutusArtemas atau Tikikus kepadamu. Waktu salah satu

dari mereka tiba, mohon Saudara segera datang kepada saya ke Nikopolis.
Saya sudahmemutuskan untuk tinggal di sana selamamusim dingin ini.

13Waktu Apolos dan ahli hukum Zenas sudah siap untuk pergi dari situ,
sayaminta jemaatmembantumereka sebaikmungkin, supayamereka bisa
melanjutkan perjalanan tanpa mengalami kekurangan. 14 Sebaiknya, kita
sebagai pengikut-pengikut Kristus, harus belajar untuk saling membantu
seperti itu, dan selalu siap untuk berbuat baik sewaktu orang lain memer-
lukan bantuan. Jangan sampai kita hidup percuma saja.

15 Semua orang yang bersama dengan saya di sini mengirim salam
kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada orang-orang yangmengasihi
kami karena kita percaya kepada Yesus.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.*

* 3:15 kalian masing-masing Dengan kedua kata terakhir, sudah jelas bahwa Paulus tahu bahwa
bukan hanya Titus yang akanmembaca surat ini.
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Surat Paulus kepada Bapak Filemon

1-2 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Filemon— teman sekerja
kami,* dan kepada saudari seiman kita Afia, dan seluruh anggota jemaat
yang berkumpul di rumah Filemon, dan kepada saudara seiman Arkipus—
yang berjuang bersama kami demi Tuhan Yesus.
SalamdariPaulusyangdipenjarakankarenaKristusYesus, dansalamdari

Timotius— saudara seiman kita.
3Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Kasih dan keyakinan Filemon
4 Setiap kali saya teringat mendoakan Saudara, saya selalu bersyukur

kepada Allah kita karena kamu. 5 Saya bersyukur karena saya sudah
mendengarbahwaSaudarabanyakberbuat kasihkepada semuaumatAllah
dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. 6 Dan saya berdoa
supaya keyakinan yang kitamiliki itu akan semakinmemberikan semangat
kepada Saudara sehingga kita lebihmemperhatikan hal-hal yang baik yang
bisa kita lakukan demi kemuliaan Kristus. 7 Saudara Filemon, perbuatan
kasihmu kepada semua umat Allah sangat menyenangkan hati saya dan
memberi kekuatan kepada saya. Dan hati semua saudara-saudari seiman
sudah disegarkan karena pelayananmu.

Terimalah Onesimus sebagai saudara seiman
8 Jadi sebenarnya, sebagai rasul yang diutus Kristus saya bisa menyuruh

Saudara untuk melakukan apa yang pantas kamu lakukan, 9 tetapi karena
kita saling mengasihi, saya lebih suka memohon kepadamu. Tentu Saudara
juga akan kasihan kepada saya karena teringat, “Paulus sudah tua, dan
sedang dalam penjara karena melayani Kristus Yesus.” 10 Saya mohon
kepadamu demi anakku Onesimus! Dia sudah seperti anakku sendiri,
karena dia percaya kepada Yesus melalui apa yang saya ajarkan di dalam
penjara ini. 11Padawaktu diamasih budakmu,memang dia ‘TidakBerguna’

* 1:1-2 Filemon pasti orang berkedudukan tinggi di kota Laodikia— yang dekat kota Kolose. Teman
sekerja Paulus bernama Epafras sudah menginjili daerah itu (Kol. 1:7; 2:7; 4:12; Flp. 2:25-30),
dan pada waktu surat ini ditulis ada jemaat yang berkumpul di rumah Filemon. Tidak diketahui
kalau Paulus pernah mengunjungi daerah itu. Salah satu budaknya Filemon bernama Onesimus,
dan kemungkinan besar dia sempat mendengar tentang Paulus dan ajarannya. Sesudah beberapa
tahun, Paulus dipenjarakan (Kis. 21-26) dan akhirnya dibawa ke ibukota Roma (Kis. 27-28). Tetapi
Onesimus— masih sebagai budaknya Filemon, melarikan diri dari Filemon. Kemudian dia bertemu
dengan Paulus di dalam penjara di Roma. Tidak jelas apakah Onesimus yang mencari Paulus, atau
secara kebetulan dia juga dipenjarakan di dalam penjara yang sama. Kita hanya tahu bahwamereka
bertemu saja, dan di dalam penjara itu Onesimus menjadi percaya kepada Yesus dan membantu
Paulus. Dalam surat ini Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon dan meminta dia supaya
tidakmenjatuhkanhukumankepadaOnesimus. Paulusmemintahal itukarenapadawaktu itu, setiap
budak yangmelarikandiri dari tuannya, tuannya akanmenjatuhkanhukumanberat kepadanya, dan
ada banyak budak yang dibunuh karena hal seperti itu. Lihat catatan di Ef. 6:5.
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bagimu! Tetapi sekarang dia sudah sangat ‘Berguna’†— baik untuk Saudara,
maupun untuk saya.

12 Saya sudah menyuruh dia kembali kepadamu— yaitu dia yang sudah
menjadi buah hati saya! 13 Sebenarnya saya mau menahan dia di sini
supaya dia bisamembantu saya dalam segala hal selama saya dipenjarakan
karenaberita keselamatan— sehinggadiamenjadi seperti pengganti dirimu.
Karena saya tahu kalau Saudara ada di sini, Saudara juga pasti akan
menolong saya! 14 Tetapi saya tidak mau menahan dia tanpa persetujuan
Saudara! Karena kalau saya menahan dia secara diam-diam, hal itu sama
seperti Saudaramenolong saya karena terpaksa. Tetapi kalau Saudaramau
menolong saya, sayamau supaya kamu perbuat itu dengan hati yang rela.

15 Atau mungkin Allah mengizinkan dia lari dari Saudara untuk semen-
tara waktu, sehingga sesudah dia kembali dia akan bersamamu untuk
seterusnya. 16 Sekarang Onesimus bukan hanya sebagai budak lagi, tetapi
derajatnya sudah naik! Karena dia sudah menjadi saudara seiman yang
terkasih—khususnyabagi saya, dan teristimewabagimu— sebagaibudakmu
dan sekaligus sebagai saudaramu seiman, karena sama-sama bersatu den-
gan Tuhan Yesus.

17 Jadi kalau Saudara menganggap saya sebagai saudaramu seiman, teri-
malah Onesimus kembali sama seperti kamu menerima saya. 18 Kalau dia
sudahmelakukan kesalahan, atau dia punya utang kepadamu, biarlah saya
yang menanggungnya! 19 Saya— Paulus, menulis ini dengan tangan saya
sendiri: Saya akan membayar semua utang Onesimus. Dan sebenarnya
saya tidak perlumengingatkan bahwa Saudara punya banyak utang kepada
saya— yaitu utang roh dan jiwamu, karena saya yangmenyampaikan berita
keselamatan kepadamu! 20 Ya, kita menjadi saudara karena Tuhan Yesus,
jadi sudah waktunya Saudara melakukan sesuatu yang berguna bagi saya!
Tenangkanlah hati saya karena kesatuan kita dengan Kristus! 21 Saya
menulis surat ini dengan keyakinan bahwa Saudara tidak hanyamenjawab
apa yang sayaminta, tetapi akanmelakukan lebih dari apa yang sayaminta.

22 Juga tolong siapkan kamar untuk saya. Karena saya berharap Allah
akanmenjawab doa-doa kalian, dan saya bisa datang lagi kepada kalian.

23 Epafras— yang dipenjarakan bersama saya karena melayani Kristus
Yesus, mengirim salam kepadamu. 24 Teman-teman sekerja saya— yaitu
Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, jugamengirim salam kepadamu.

25Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu meny-
ertai kalianmasing-masing.

† 1:11 Tidak Berguna … Berguna Nama Onesimus artinya “berguna,” sama seperti nama Gunawan
dalam bahasa Indonesia. Jadi, karena dulu Onesimus pemalas, atau karena dia melarikan diri dari
Filemon, Paulus seperti memberi nama yang lucu kepadanya dalam kalimat pertama ayat ini, “Tidak
Berguna.” Tetapi karena Onesimus sudah menjadi saudara seiman, Paulus berkata dalam kalimat
kedua bahwa nama yang dulu sudahmenjadi cocok lagi. Lihat juga ayat 20.
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Surat kepada jemaat bangsa Ibrani
Allah sudah berbicara kepada kitamelalui Anak-Nya

1 Sejak awal Allah sudah berulang kali berbicara kepada nenek moyang
kita. Diamenyampaikan pesan-pesan-Nyamelalui para nabi dengan berba-
gai cara. 2 Tetapi sekarang di masa terakhir dari zaman ini,✡ Allah sudah
berbicara kepada kita melalui Anak-Nya sendiri. Dulu sekali Allah sudah
menetapkan Anak-Nya itu untuk memiliki segala sesuatu, lalu Dia mencip-
takan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini melalui pekerjaan
Anak-Nya. 3Anak-Nya itu mencerminkan segala kemuliaan Allah, dan Dia
adalah gambar yang nyata dan yang sesungguhnya dari keberadaan Allah.
Melalui perintah-Nya yang penuh kuasa, Anak-Nya itu mengatur supaya
semua yang diciptakan-Nya masih tetap berlangsung. Sesudah Dia mati
untukmembersihkan kita dari dosa-dosa kita, Dia kembali ke surga dimana
Diadudukdi tempatyangpaling terhormatdidekatAllahYangMahamulia—
yaitu di sebelah kanan-Nya. 4Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan
yang diberikan kepada Anak-Nya itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan
malaikat mana pun. Begitu juga hubungan antara Anak dengan Bapa-Nya
jauh lebih dekat daripada hubungan antara Allah denganmalaikat.

5Karena Allah tidak pernahmengatakan seperti ini kepadamalaikat:
“Engkaulah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
Allah juga tidak pernah berkata tentang malaikat, seperti Dia berkata ten-
tang Anak-Nyamelalui perkataan nabi ini,
“Aku akanmenjadi Bapa-Nya,

dan Dia akanmenjadi Anak-Ku.”✡
6 Selanjutnya, waktu Allah mengutus Anak-Nya yang sulung itu ke dalam
dunia ini, Dia memerintahkan,
“Biarlah semuamalaikat menyembah Anak-Ku itu.”*

7Tetapi tentang paramalaikat, Allah hanya berkata,
“Paramalaikat melakukan tugas dari Allah dengan cepat seperti angin.

Kuasa yang diberikan kepadamereka seperti nyala api.”†
8 Sedangkan kepada Anak-Nya Allah berkata,
“Anak-Ku, Engkau adalah Allah yang akan memerintah dari takhta

kerajaan-Mu untuk selama-lamanya.
Kuasa yang akan Engkau tunjukkan dengan tongkat kerajaan-Mu akan
selalu menghasilkan keadilan.

9 Engkau mengasihi orang-orang yang melakukan kebenaran, tetapi mem-
benci orang-orang yangmelakukan kejahatan.

✡ 1:2 2Tim. 3:1; 1Kor. 10:11; 1Ptr. 4:17; 1Yoh. 2:18 ✡ 1:5 Mzm. 2:7 ✡ 1:5 2Sam. 7:14
* 1:6 Biarlah … Anak-Ku itu Kata-kata ini terdapat dalam Ul. 32:43 dalam terjemahan Yunani
kuno dan dalam gulungan Ibrani dari Qumran. † 1:7 kutipan Kutipan ini dari Mzm. 104:4
dalamSeptuaginta— yaitu penerjemahandari bahasa Ibrani ke dalambahasa Yunani yang dilakukan
lebih dari 100 tahun sebelum Kristus. Dalam bahasa Ibrani ayat ini bisa diterjemahkan, “Dia
menjadikan (bermacam-macam) angin menjadi para pemberita-Nya, dan api yang menyala-nyala
sebagai hamba-hamba-Nya.” Terjemahan dalam teks TSI adalah sesuai dengan urutan kata dalam
bahasa Yunani, akan tetapi bahasa Yunani kurang tergantung urutan kata dan bisa dimengerti
seperti bahasa Ibrani di atas. Kata “para angin” juga dapat diterjemahkan ‘roh-roh’. Yang penting,
sesuai tema pasal ini dan khususnya ayat 14, para malaikat hanyalah pelayan Allah yang rendah
kedudukannya.
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Karena itu Aku— sebagai Allah-Mu, melantik
dan mengurapi-Mu dengan minyak sebagai tanda bahwa kerajaan-Mu
mendatangkan sukacita.

Dan sukacita itu lebih besar daripada sukacita yang Ku-berikan kepada
para sahabat-Mu.”✡

10DanAllah jugamengatakan—bukankepadamalaikat, tetapi kepadaAnak-
Nya Yesus seperti ini,
“Engkau juga adalah Tuhan yangmenciptakan dasar bumi ini,

dan dengan tangan-Mu sendiri Engkau menjadikan segala sesuatu di
langit.

11 Semua ciptaan itu akan lenyap, tetapi Engkau tetap ada untuk selama-
lamanya.

Semuanya itu akanmenjadi rusak seperti pakaian lama.
12 Dan nanti semua ciptaan yang sudah rusak itu akan Engkau gulung

dan buang— seperti waktu seseorang menggulung lalu membuang
pakaiannya yang rusak.

Lalu seperti seorang yang memakai pakaian yang baru, demikianlah
Engkau akan menggantikan dan memperbarui segala sesuatu yang
sudah rusak itu.

Tetapi Engkau sendiri tidak akan pernah berubah,
dan hidup-Mu tidak akan pernah berakhir.”✡

13Dan Allah tidak pernahmengatakan seperti ini kepadamalaikat,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat
merekamenjadi budak-Mu.”✡

14 Tetapi para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah, yang diutus-
Nya untukmenolong kita yang sedang diselamatkan.

2
Keselamatan yang langsung kita terima melalui Yesus janganlah kita sia-

siakan
1 Jadi, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan

menaati ajaran yang sudah kita terima dari Yesus Anak Allah, supaya kita
tidak ikut disesatkan oleh arus jahat dunia ini. 2-3 Karena kalau perintah-
perintah Allah yang disampaikan kepada Musa melalui malaikat-malaikat
harus ditaati, tentu kita harus lebih taat kepada ajaran yang langsung
disampaikan oleh Anak Allah sendiri kepada kita! Sejarah Israel menun-
jukkan bahwa seluruh Hukum Taurat itu terbukti benar, dan siapa pun
yang tidakmenaatinyaakanmenerimabalasannyadariAllah sesuaidengan
perbuatannya. Jadi, janganlah kita berpikir bahwa kita bisa terlepas dari
hukuman Allah kalau kita tidak menghargai dan tidak menaati berita kese-
lamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri! Dan perlu kita ingat
bahwa kita menerima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama
yangmendengarkannya secara langsung dari Tuhan. Mereka sudahmenje-
laskannya secara tegas kepada kita bahwa kabar itu benar. 4 Allah sendiri
juga membuktikan bahwa berita itu benar— yaitu dengan cara membuat
segalamacam keajaiban, danmelalui berbagaimacam kemampuan khusus
yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah.

Kristusmenjadi manusia demi keselamatan kita
✡ 1:9 Mzm. 45:7-8 ✡ 1:12 Mzm. 102:26-28 ✡ 1:13 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; Kis. 2:34-35; 1Kor.
15:25
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5Karenaparamalaikat tidakdipilihAllahuntukmemerintah atas ‘ciptaan
baru’✡yang sedangkita bicarakan itu. 6TetapiKitab Sucimenuliskanbahwa
seseorang berkata secara terus-terang kepada Allah,
“Ya Allah, kenapa Engkau peduli terhadapmanusia?

Dan kenapa Engkaumengasihani kami keturunan Adam?*
7 Untuk sementara waktu Engkau sudah membuat kedudukan kami lebih

rendah dari paramalaikat,
tetapi dari semuamakhluk lain Engkau sudahmenjadikan kami seperti
raja-raja yangmulia dan terhormat,

8 karena Engkau sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kami
manusia.”†

Memang Firman TUHAN itu berkata bahwaAllah sudahmeletakkan ‘segala
sesuatu’ di bawah kuasa kita— artinya bahwa tidak ada roh atau makhluk
lain yang tidak tunduk kepada kita. Tetapi sekarang kita belummelihat hal
itu dengan nyata— di mana kita memerintah ‘seperti raja’ atas ‘segala sesu-
atu’. 9Tetapi kenyataanyang sudahkita lihat sekarang adalahYesus! Seperti
FirmanAllah tadi,waktuKristus hidupdi dunia ini “untuk sementarawaktu
Dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para malaikat.” Tetapi
sekarang di surga Allah sudah memahkotai Dia dengan mahkota kerajaan.
Berarti Dialah sekarang ‘Raja yang mulia dan terhormat’ atas ‘segala sesu-
atu’. Hal itu terjadi pada-Nya karena Dia sudah mengurbankan hidup-Nya
sendiri demi kita semua sesuai dengan kebaikan hati Allah kepada kita.

10-11Allah sendiri yang sudahmenciptakansegala-galanya, dansemuacip-
taan itu dibuat untuk memuliakan Allah. Karena itu, tepat sekali bagi Allah
untuk mendapatkan banyak anak— yaitu kita, supaya kita hidup bersama
Dia dalam kemuliaan-Nya. Dan Allah memutuskan bahwa Anak sulung-
Nya itu— Yesus, harus layak menjadi Raja Penyelamat dan Perantara yang
sempurna melalui penderitaan-Nya bagi kita sebagai anak-anak angkat
Allah. Jadi baik Yesus— yang membuat kita menjadi kudus, maupun kita
yangdikuduskan-Nya, sama-samamemanggil Allah ‘Bapakita’. Olehkarena
itu Yesus tidakmalumenyebut kita sebagai ‘saudara-saudari’-Nya! 12Hal itu
sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci ketika Yesus berkata kepada
Allah,
“Ya Allah, Aku akanmemperkenalkan Engkau‡ kepada saudara-saudari-Ku.

Di antara kumpulan semua umat-Mu Aku akan menyanyikan pujian
bagi-Mu.”✡

13Dia juga berkata,
✡ 2:5 Ibr. 1:11-12 * 2:6 keturunan Adam Secara harfiah, “anak manusia.” Di sini penggunaan
‘anak manusia’ diterjemahkan sesuai dengan arti biasa dalam bahasa Ibrani— yaitu ‘manusia biasa’.
BiasanyadalamPerjanjianBaru, ‘AnakManusia’menjadi namakhusus untukRaja Penyelamat. Lihat
catatan di Mat. 9:6 atau Yoh. 1:51. † 2:8 kutipan Kutipan ini dari Mzm. 8:5-7. Sebelum Yesus
datang, Mzm. 8 sudah dianggap tergolong dalam beberapa Mazmur yang berupa nubuatan tentang
Kristus. Sesudah Yesus kembali ke surga, para pengikut-Nya menafsirkan kembali semua nubuatan
tentang Kristus itu dan mulai mengerti hal-hal yang dulu tidak dimengerti oleh para pembaca
sebelum kedatangan-Nya. Salah satu contoh adalah tafsiran si penulis dalam ayat 8b-9. Harap
dimengerti bahwa semua bagian Mazmur yang dianggap menubuatkan tentang Kristus juga bisa
ditafsirkan sebagai tentang manusia biasa saja. Sebagai contoh, semua kata benda tentang manusia
dalam kutipan di atas bisa diartikan sebagai jamak (‘keturunan Adam’ dan ‘kami’) atau tunggal
‘dia’— yang cocok sebagai nubuatan tentang Kristus. Dan khususnya tentang kata ‘anak manusia’—
yang diterjemahkan di atas ‘keturunan Adam’ di atas, ada kemungkinan bahwa penulis Surat Ibrani
sengaja menggunakan kutipan itu dengan dua arti— yaitu 1) arti ‘manusia biasa’ dan 2) dengan
mengingatkan nama yang Yesus sering gunakan untuk diri-Nya sendiri. ‡ 2:12 memperkenalkan
Engkau Secara harfiah, “memberitakan nama-Mu.” ✡ 2:12 Mzm. 22:23
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“Aku akan tetap percaya akan pertolongan Allah.”✡
Dan Dia juga berkata,
“Inilah Aku— bersama anak-anak yang sudah Allah berikan kepada-Ku.”✡

14 Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai ‘anak-anak’-Nya
adalah manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Oleh karena itu,
sudah tepat juga untuk Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang
sama seperti kita. Dengan begitu, melalui kematian-Nya Dia bisa menghan-
curkan iblis— yaitu dia yang berkuasa atas kerajaan maut. 15Dengan cara
itulahYesus sudahmembebaskankita—yang sebelumnyadikuasai oleh rasa
takut akan maut sepanjang hidup kita. 16 Sudah jelas: Bukan para malaikat
yang ditolong Yesus, tetapi kita yang adalah keturunan Abraham. 17 Oleh
karena itulah, Yesus harus menjadi manusia sama seperti kita saudara-
saudari-Nya dalam segala hal. Dengan begitu Dia bisamenjadi ImamAgung
bagi kita— yang penuh belas kasihan dan sangat setia dalam tugas itu di
hadapan Allah. Sebagaimana sebelumnya para imam selalu membawa
darah binatang kurban kepada Allah untukmendamaikanmanusia dengan
Allah, sekarang ImamAgungkita, Yesus§—melalui darah-Nya sendiri, sudah
mendamaikan kita dengan Allah.* 18 Dan oleh karena Dia sendiri sudah
pernah menderita dan dicobai, Dia mengerti kelemahan kita dan sanggup
menolong kita yang sering dicobai.

3
Yesus jauh lebih hebat dariMusa

1-2 Jadi Saudara-saudari, dengan dipilih-Nya kita menjadi warga kerajaan
surga, marilah kita lebih mengenal Yesus yang sudah kita akui itu. Dialah
yang menjadi wakil Allah* dan Imam Agung kita di dunia ini. Dalam
✡ 2:13 Yes. 8:17 ✡ 2:13 Yes. 8:18 § 2:17 ImamAgungkita, Yesus ImamadalahpemimpinRumah
Allah. Tugas imam adalah sebagai perantara antara manusia dan Allah, dan khususnya sebagai
pengantar untuk persembahan yang diberikan oleh masyarakat kepada Allah. Pada permulaan,
setiap laki-laki bolehmemberikan persembahan sendiri kepada Allah tanpa perantaraan orang lain.
(Kej. 8:20; 12:7; 13:4; 26:25; 31:54, Ayub 1:5) Melkisedek adalah orang pertama yang disebut sebagai
“imam” di Kej. 14:18. Lalu, lewat Nabi Musa, pada waktu Allah memberikan peraturan-peraturan
kepada bangsa Israel, ditentukan bahwa hanya keturunan dari Harunlah yang bolehmenjadi imam,
dan banyak tugas dan peraturan diberikan kepadamereka dalam buku Keluaran, Imamat, Bilangan,
dan Ulangan. Hanya para imam yang boleh masuk ke Ruang Kudus yang ada di tengah Rumah itu,
dan hanya mereka yang bisa memegang alat-alat yang ada di situ. Harun berasal dari suku Lewi.
Dalam Peraturan Musa, semua laki-laki keturunan suku Lewi ditentukan untuk menjadi pelayan di
dalamRumahAllah, supayamereka bisamembantu dalamurusan RumahAllah. Mereka tidak boleh
bertugas sebagai imamataumembuatacara-acara tertentu. PadazamanRajaDaud, para imamdiatur
menjadi 24 kelompok— yangmasing-masing mendapat giliran untuk bekerja di Rumah Allah selama
satu bulan. Pada zaman Yesus, sudah ada sidang para imam. Anggota-anggota sidang itu disebut
‘imam-imam kepala’. Kepala dari sidang itu adalah imam agung. Yesus juga disebut sebagai Imam
Agungdalam surat Ibrani. (Ibr. 5:5-6; 7:20-28; 8:1-2; 10:21)Hal ini karenaYesus adalah Perantara yang
paling agung antara manusia dengan Allah, dan Dia kuduskan umat-Nya melalui diri-Nya sendiri
disalibkan sebagai kurban. Sekarang semua orang Kristen bisa meminta langsung kepada Allah
ketika berdoa dalam nama Yesus, dan karena itulah setiap orang Kristen dianggap sebagai ‘imam’
(1Ptr. 2:9, Why. 1:6). * 2:17 kalimat terakhir Secara harfiah, “sehingga dosa-dosa umat bisa
diperdamaikan.” Kata ‘diperdamaikan’ adalah istilah khusus yang pada dasarnya meliputi kurban
untukmenghapuskandosasehinggaAllah tidakmarah lagikepadaorangyangsudahmelakukandosa
itu. Ada informasi tersirat di dalam ayat ini yang dibuat tersurat oleh tim penerjemah TSI supaya
pembaca zaman sekarang bisa mengerti peran imam di dalam sistem persembahan agama Yahudi.
Hal itu menjadi penting dalam pasal delapan. * 3:1-2 wakil Allah Secara harfiah, “rasul”— yang
juga bisa diterjemahkan “utusan.”
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menjalankan tugas-Nya ituYesusmelayani dengan setia— sebagaimana juga
Musa pernah melayani dengan setia dalam menjalankan tugasnya sebagai
pemimpin umat Israel. 3 Tetapi Yesus lebih pantas dihormati daripada
Musa. Musa bisa digambarkan sebagai pengurus dalam keluarga besar,
sedangkan Yesus seperti Kepala yang membangun keluarga itu. 4Memang
kalau ada keluarga, tentu ada juga kepala yang membangun keluarga itu.
Tetapi sebagai Ahli Bangunan dalam segala sesuatu adalah Allah. 5 Jadi se-
bagai pengurus, Musa memang setia dalam pelayanannya kepada keluarga
Allah. Pelayanan Musa itu menggambarkan apa yang akan Allah lakukan
dan ajarkan kepada kita melalui Kristus. 6 Tetapi, Kristus adalah Anak
sulung yang setia dan bertanggung jawab penuh atas keluarga Allah. Dan
setiap kita termasuk anggota keluarga-Nya— asal kita tetap berpegang teguh
kepada keyakinan dan tetap berani bersaksi tentang pengharapan kita.

Bagaimanamasuk ke dalam “negeri tenang”Allah
7 Oleh karena itu, ingatlah apa yang dikatakan Roh Kudus dalam Kitab

Suci,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara TUHAN,

8 janganlah keraskan hatimu seperti nenekmoyangmu,
ketika mereka keterlaluan melawan Aku dan menguji kesabaran-Ku
pada waktumereka dalam perjalanan di padang gurun.

9Biarpun sudah empat puluh tahunmerekamelihat banyak keajaiban yang
Aku lakukan di padang gurun,

tetapi merekamasih tetapmenguji Aku dan kesabaran-Ku.
10 Jadi, Aku sangat marah kepadamereka semua

dan berkata, ‘Hati mereka selalu inginmengikuti jalan sesat.
Mereka selalu menolak untuk taat kepada perintah-perintah-Ku.’

11 Oleh karena mereka sudah membuat Aku begitu marah, maka Aku
bersumpah,

‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang† yang Aku sudah
siapkan bagi mereka.’ ”✡

12 Jadi, Saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya tidak adadi antara kalian
yang mempunyai hati yang jahat dan menolak untuk percaya, sehingga
membuat kalian berhenti taat kepada Allah yang hidup. 13 Tetapi marilah
kita salingmenguatkansetiaphari. FirmanTUHANtersebutdimulai dengan
‘Hari ini’. Jadi setiap hari selama masih bisa disebut ‘hari ini’, marilah
kita berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kita yangmengeraskan hatinya
karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. 14 Karena kita sudah menjadi
teman seperjuangan Kristus, asal kita tetap berpegang kepada keyakinan
kita sampai akhir hidup kita— sama seperti ketika kita pertama kali percaya
kepada-Nya. 15Hal itu sesuai dengan Firman TUHAN yang tadi saya kutip,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hatimu seperti nenekmoyang kalian,
ketika mereka keterlaluanmelawan Aku.”✡

16 Siapakah mereka itu yang mendengar suara Allah dan tetap melawan-
Nya? Yaitu semua nenekmoyang kita yang dipimpin olehMusa ke luar dari
† 3:11 negeri tenang Penulis Mazmur mengingatkan para pembaca tentang perjanjian Allah untuk
umat Israel memasuki tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya— yaitu negeri
Kanaan. Tetapi penulis Surat Ibrani menggunakan ayat ini dengan arti rohani. Untuk penulis,
‘negeri tenang’ adalah 1) hidup tenang dalam perlindungan Allah di dalam dunia ini, dan 2) daripada
berusaha menyelamatkan diri sendiri, lebih baik berpegang teguh kepada Yesus supaya menjadi
warga kerajaan Allah di surga. ✡ 3:11 Mzm. 95:7-11 ✡ 3:15 Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8
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Mesir! 17 Dan kepada siapakah Allah sangat marah selama empat puluh
tahun? Kepada nenek moyang kita yang sudah berdosa! Karena itulah
mayat mereka berserakan di sepanjang jalan di padang gurun. 18 Lalu sia-
pakah yang dimaksudkan Allah waktu Dia bersumpah, “Mereka tidak akan
pernahmemasuki negeri tenang yang Aku sudah siapkan bagi mereka.” Ya,
mereka yang menolak taat kepada-Nya. 19 Jadi, sudah jelas bahwa nenek
moyangkita itu tidakdiizinkanmasukkenegeri itu karenamerekamenolak
untuk percaya kepada Allah.

4
1 Jadimarilah kita berjaga-jaga dengan perasaan takut! Karena janji Allah

tentang kesempatan masuk ‘hari ini’ ke dalam ‘negeri tenang’ itu* masih
tetap berlaku untuk kita. Karena itu, siapa pun dari antara kita tidak boleh
gagal untuk mendapatkan kesempatan itu! 2Karena dulu kita sama seperti
nenekmoyangkita, sudahmenerimaKabarBaik tentang jalankeselamatan.
Memang mereka pernah mendengar kabar itu dari Allah, tetapi itu tidak
menolong mereka, karena mereka tidak percaya penuh kepada kabar itu.
3 Jadi kita yang percaya dipersilakan untuk masuk sekarang† dan mendap-
atkan ketenangan yang luar biasa dalamperlindungan Allah. Jadi kita tidak
seperti umat Israel yang gagal mendapatkan ketenangan ini— seperti yang
Allah katakan,
“Oleh karenamerekamembuat Aku begitu marah, maka Aku bersumpah,

‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang yang Aku sudah
siapkan bagi mereka.’ ”✡

Diaberkata seperti itu,walaupunnegeri tenang itu sudahselesaidikerjakan,
karena segala sesuatu yang dikerjakan Allah sudah siap sejak penciptaan
dunia ini. 4Kita sudah tahu hal itu karena Allah sudah berkata dalam Kitab
Suci,
“Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaan-Nya dalam

menciptakan segala sesuatu.”✡
5Tetapi mengenai hal itu ayat lain menuliskan, “Mereka tidak akan pernah
masuk ke dalam negeri tenang yang sudah Ku-siapkan bagi mereka.”✡

6 Jadi negeri itu masih terbuka dan kita masih mempunyai kesempatan
untuk masuk ke situ. Tetapi nenek moyang kita yang sudah lebih dulu
mendengarkan Kabar Baik itu sudah gagal masuk, karenamerekamenolak
untuk percaya kepada Allah. 7Karena itu Allah menentukan lagi suatu hari
yang lain sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam negeri itu. Yaitu ayat
yang saya kutip dari Mazmur di atas yangmenyebutkan ‘hari ini’— di mana
sesudah bertahun-tahun kemudian Allah berkata tentang hari itu melalui
Raja Daud,
“Hari ini, ketika kalianmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hati kalian seperti nenekmoyang kalian.”✡
8 Karena kalau saja Yosua‡ benar-benar berhasil membawa bangsa Israel
masuk ke ‘negeri tenang’ yang dijanjikan Allah, maka Allah tidak perlu
lagi menentukan kesempatan yang lain untuk masuk ke negeri itu! 9 Jadi

* 4:1 negeri tenang Lihat catatan di Ibr. 3:11. † 4:3 masuk sekarang Kata kerja dalam bahasa
Yunani bukan untuk waktu yang akan datang. Kalau begitu, arti ayat ini hanya untuk surga. Kata
kerja dalam bahasa Yunani berupa “sedang masuk.” Ternyata ketenangan ini kita alami di dalam
dunia yang sekarang, dan juga nanti di surga. ✡ 4:3 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:4 Kej. 2:2
✡ 4:5 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:7 Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8, 13; 4:1 ‡ 4:8 Yosua Sesudah Musa
meninggal, Yosua menjadi pemimpin orang Yahudi. Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke
tanah Kanaan— tanah yang sudah dijanjikan Allah kepadamereka.
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hal itu menunjukkan bahwa masih ada kesempatan bagi kita umat Allah
untuk memasuki “negeri tenang” Allah itu— yaitu suatu ketenangan rohani
yang bisa digambarkan seperti berhenti bekerja pada Hari Sabat. 10 Semua
yang masuk ke dalam negeri itu beristirahat dari segala pekerjaan mereka
masing-masing,§ sama seperti Allah sampai sekarang masih beristirahat
dari segala pekerjaan-Nya sejak hari ketujuh yang pertama itu. 11 Karena
itu,marilah kita lebih giat dan rajin lagi supaya kitamasuk danhidupdalam
‘negeri tenang’ itu. Jangan sampai ada di antara kita yang gagal seperti
nenekmoyang kita yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

12Oh, FirmanAllah sungguhhidup dan berkuasa! Karena kitamengalami
bahwa Firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita.
Kekuatannya lebih tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam.
Jadi FirmanAllah sangat berkuasa sampai bisa tembusmenusukhati kita*—
sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan
kepada kita. 13 Dan ingatlah: Tidak ada makhluk yang bisa menyembun-
yikandiri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas olehAllah—bahkan semua
isi hati kita terbuka di hadapan-Nya. Dan setiap kita akan berdiri dan
memberi pertanggung-jawaban kepada-Nya.

Yesus tepat sekali dalam tugas-Nya sebagai ImamAgung bagi kita
14 Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus Anak Allah yang sudah men-

dahului kitake surga—dimanaDiabertugas sebagai ImamAgungkita.† Oleh
karena itu,marilahkita tetapberpegang teguhkepadaYesus— sesuaidengan
keyakinan kita yang kita akui itu. 15 Karena biarpun Imam Agung kita itu
ada di surga, Dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena Dia
sudahpernahhidupdidunia ini danmengalami segalamacamcobaan sama
seperti yang kita alami. Tetapi Dia tidak pernah berdosa. 16 Oleh karena
itu, kita bisa langsungmenghadap takhta Allah dalam doa. Dan biarlah kita
datang tanpa rasa takut, karena Imam Agung kita sudah berada di samping
takhta-Nya itu— di mana kita akan diterima dengan kebaikan hati Allah.
Dengan begitu, kapan pun kita perlu pertolongan, Allah akan mengasihani
danmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

5
1 Kita tahu bahwa setiap imam agung agama Yahudi, dipilih dari an-

tara orang biasa. Dan dia bertugas sebagai perantara antara manusia
dengan Allah, supaya berbagai pemberian sukarela dan kurban-kurban
untuk menebus dosa manusia bisa diberikan kepada Allah sesuai dengan
peraturan Hukum Taurat yang berlaku. 2 Oleh karena setiap imam agung
adalahmanusiabiasa, dia jugamasih sadar akankelemahan-kelemahannya
sendiri. Dengandemikian diamemangbolehmemiliki hati yang berpenger-
tian terhadap sesamanya yang sudahmelakukan kesalahan karena ketidak-
tahuanmereka akan kehendak Allah. 3Dan itulah sebabnya sebelum imam
agung mempersembahkan kurban untuk dosa sesamanya, dia harus lebih
dulumempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri.

§ 4:10 beristirahat dari segala pekerjaan…Maksudpenulis bisa dibandingkandenganEf. 2:6; 2:8-10.
* 4:12 menusuk hati kita Secara harfiah, “menusuk sampai memisahkan antara jiwa dan roh (dan)
sendi-sendi dan sum-sum, dan menghakimi pikiran-pikiran …” Penulis Ibrani menggunakan bagian
tubuh ‘sendi-sendi dan sum-sum’ sebagai gaya bahasa yang melambangkan perbedaan yang sangat
persis atau sangat dalamdi dalamhati nurani danhidup rohani kita. † 4:14 ImamAgungkita. Lihat
catatan di Ibr. 2:17.



Ibrani 5:4 691 Ibrani 6:1

4 Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi imam agung,
karena seseorang tidak bisa mengangkat dirinya menjadi imam agung,
tetapiAllah-lah yangmemilihnya— sama sepertiHarunpada zamandahulu.
5Begitu juga dengan Kristus. Dia tidak mengangkat diri-Nyamenjadi Imam
Agung, tetapi Allah-lah yang memilih Dia untuk jabatan yang terhormat itu
ketika Dia berkata kepada Kristus,
“Engkau adalah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
6Dan lagi dalam ayat yang lain Allah berkata kepada-Nya,
“Engkaumempunyai jabatan sebagai imamuntuk selamanya sesuai dengan

pola pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.”✡
7 Ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia selalu berdoa memohon perto-

longan Allah dengan banyak jeritan dan air mata. Karena Dia percaya
bahwa Allah pasti bisa menyelamatkan Dia dari kematian. Dan Allah
menjawab permintaan-Nya itu, karena Yesus selalu sangat menghormati
Allah. 8 Biarpun Yesus Anak Allah, Dia juga rela menderita untuk mem-
buktikan bahwa Dia taat kepada Allah. 9 Sesudah semua penderitaan
itu selesai dijalani-Nya, maka sempurna dan lengkaplah pengalaman-Nya
dalam pandangan Allah, sehingga Kristus menjadi Penyelamat dan sumber
keselamatan untuk selamanya bagi setiap kita yang taat kepada-Nya. 10Dan
Dia juga sumber keselamatan bagi kita karena Allah mengangkat Dia seba-
gai Imam Agung— bukan menurut keturunan Harun, tetapi menurut pola
pengangkatan ImamMelkisedek.

Dorongan untukmenjadi dewasa secara rohani
11Sebenarnyamasih banyak hal tentang Yesus danMelkisedek yang ingin

saya jelaskan kepada kalian. Tetapi hal-hal ini tidak mudah untuk dije-
laskan, karena saya tahu kalian sudah tidakmau berusaha untukmengerti.
12Memangsekarang sudahwaktunyabagi kalianuntukmenjadi guru, tetapi
sampai sekarang kalian masih memerlukan orang lain untuk mengajar
kalian tentang dasar-dasar dari Firman Allah. Kalian masih sama seperti
bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan yang
keras. 13 Karena siapa yang masih minum susu saja berarti dia masih
bayi. Orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran
yang lebih tinggi, karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan
ajaran yangmemimpin kepada hidup benar dari ajaran yangmenyesatkan.
14Sedangkan orang-orang yang dewasa secara rohani siap untukmenerima
ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Karena mereka sudah melatih diri mereka
untukmembedakan antara ajaran benar dengan ajaran yang jahat.

6
1 Jadi, oleh karena kalian memerlukan ajaran-ajaran yang memimpin

kalian kepada kedewasaan rohani, saya tidak mau lagi mengulangi ajaran-
ajaran dasar tentang Kristus kepada kalian. Marilah kita sekarang
meningkat kepada ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Jadi saya tidak akan
mengulangi ajaran-ajaran dasar ini:

✡ 5:5 Mzm. 2:7; Ibr. 1:5 ✡ 5:6 Mzm. 110:4
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tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya mem-
bawa kalian kepada kematian rohani,*

tentang percaya kepada Allah,
2 tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes, dan bapti-

san sebagai pengikut Kristus,
tentang berbagai macam pemberkatan denganmeletakkan tangan,†
tentang keyakinan kita bahwa orang-orangmati akan hidup kembali,
dan tentang hukuman yang selama-lamanya yang akan diberikan Allah

kepada setiap orang yang berbuat jahat.
3 Jadi, atas pertolongan Allah, biarlah saya memberikan ajaran yang lebih
tinggi yang bisa mendewasakan rohani kita!

4-6 Hati-hatilah! Jangan sampai ada di antara kita yang kembali kepada
kehidupan yang gelap! Karena orang yang seperti itu tidak mungkin kita
bimbing kembali untuk bertobat seperti ketika dia baru mengikut Kristus.
Orang seperti itu sudah pernahmengalami kebaikan hati Allah yang dia ter-
ima melalui Yesus, dan dia juga sudah mengalami pertolongan Roh Kudus.
Dia jugasudahmengalamibegitu indahnyaKabarBaikdariAllah, dansudah
mengalami kemampuan-kemampuan rohani yang akan kita nikmati pada
zamanyangakandatang. Jadi kalauorang seperti itumeninggalkanKristus,
tidak mungkin dia bertobat lagi. Karena ketika dia meninggalkan Kristus,
di mata banyak orang dia seperti sudahmenginjak-injak Anak Allah. Kalau
orang semacam itu berusaha bertobat lagi, dia seperti minta kepada Yesus,
“Yesus, tolongmati disalibkan sekali lagi bagi saya, supaya Engkaumenebus
dosa-dosa yang saya perbuat waktu sayameninggalkan Engkau!”

7 Kehidupan rohani kita bisa digambarkan seperti ladang. Karena ke-
baikan TUHAN maka suatu ladang selalu mendapat air hujan yang sangat
cukup, lalu menjadi subur dan menghasilkan banyak tanaman bagi para
petani, maka Allah akan tetap memberkati ladang itu. 8 Padahal, kalau
ladang itu hanya menghasilkan alang-alang dan tanaman berduri, maka
ladang itu akan dianggap tidak berguna. Dan akhirnya ladang itu akan
dikutuk Allah lalu dibakar.

9 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kecewa! Biarpun saya
sudah menulis hal-hal yang berat itu kepada kalian, saya yakin bahwa
kalian bukanlah orang-orang yangmeninggalkan Yesus itu, tetapi termasuk
kepada kita yang sedang diselamatkan. 10 Karena Allah adil. Dia akan
tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing sudah lakukan bagi-Nya,
terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-saudari seiman untuk
memuliakan Allah. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering
melayani mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang, dan

* 6:1 perbuatan … kematian rohani Secara harfiah, “perbuatan mati.” Penulis Surat Ibrani meng-
gunakan perkataan yang sama dalam 9:14. Sekitar lima puluh persen penafsir berkata bahwa yang
dimaksudkannya adalah melakukan peraturan-peraturan lama agama Yahudi. Dalam tafsiran ini
kata ‘perbuatan mati’ dapat diartikan ‘perbuatan sia-sia’. (Lihat 2 Kor. 3:6 dan Gal. 4:8-12 dengan
catatan di ayat 10.) Para penafsir lain berkata bahwa maksud penulis adalah pertobatan dari segala
macam perbuatan yang jahat. Dan memang perbuatan jahat juga membawa kita kepada kematian
rohani. † 6:2 berbagai macam pemberkatan … meletakkan tangan Kemungkinan besar yang
dimaksudkan adalah ajaran tentang berbagai macam pemberkatan yang biasanya hanya dilakukan
oleh para pemimpin jemaat dengan meletakkan tangan pada orang yang bersangkutan— antara
lain pemberkatan baptisan, pemberkatan untuk meminta urapan atau kemampuan khusus dari
Roh Allah, pemberkatan untuk menjadi penatua, pengerja, atau utusan jemaat, dan segala macam
pemberkatan secara umum— contohnya orang sakit.
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Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. 11 Tetapi yang saya san-
gat rindukan adalah supaya kamu terus bersemangat dan terus berbuat
kasih yang nyata itu sampai akhir hidupmu, karena dengan begitu kamu
memastikan bahwa kamu akanmenerima apa yang kita harapkan di surga.
12Dengan begitu kamu juga tidak akanmenjadi pemalas. Tetapi hendaklah
kamumengikuti teladansaudara-saudari seimankitayang sudahmendahu-
lui kita ke surga. Perhatikanlah bahwa mereka tetap sabar dan percaya
penuh kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah bahwa
sekarangmereka sedangmenikmati semua janji Allah.

Allah tidak akan pernah ingkar janji
13-15Abraham adalah contoh bagi kita. Allah berjanji kepadanya dengan

‘bersumpah atas diri-Nya sendiri’, waktu Allah berkata,
“Akubersumpahatas diri-Ku sendiri: …Aku sungguh-sungguhberjanji akan

memberkatimu danmemberikan banyak keturunan kepadamu.”✡
Lalu, sesudah Abraham menunggu dengan penuh keyakinan dan
kesabaran, dia pun menerima apa yang dijanjikan-Nya itu. Dan karena
inilah dia bisa yakin akan janji Allah itu: Allah menguatkan janji-Nya
dengan “bersumpah demi diri-Nya sendiri.” Karena memang tidak ada
yang lebih besar dari Allah, jadi karena itulah Dia menguatkan janji-Nya
denganmenyebutkan diri-Nya sendiri.

16 Kita tahu bahwa manusia selalu bersumpah dengan menyebut nama
seseorang yang lebih berkuasa dan biasanya menyebut nama Allah. Dan
kalau bersumpah di depan pengadilan dengan menyebut nama Allah,
artinyaAllah akanmenghukumorang itu kalau berdusta, dan kesaksiannya
dianggap sah. 17Begitu juga waktu Allahmaumenguatkan kebenaran janji-
Nya, Dia menguatkan janji-Nya itu dengan sumpah. Karena Allah mau
supaya kita keturunan Abraham secara rohani menyadari seperti ini, “Apa
yang Allah janjikan kepada kita pasti akan ditepati.” 18 Jadi Allah sudah
memberikan janji dan sumpah-Nya. Kedua hal itu tidak mungkin diubah-
Nya, karena Allah tidak mungkin berdusta. Oleh karena itu, kita yang
bergantung penuh‡ kepada kebaikan hati Allah untuk menyelamatkan kita
merasa dikuatkan dengan harapan seperti ini, “Allah pasti akan menepati
semua janji-Nya kepada kita!” 19-20 Biarlah harapan kita itu berfungsi
seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya
kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena Pengharapan
kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang sudah membuka jalan bagi
kita ke dalam Ruang Mahakudus di Rumah Allah di surga. Jadi sekarang
kita bisa langsung mendekat kepada-Nya di sana dalam doa, karena Yesus
sudahbertugas sebagai ImamAgungbagikitauntukselama-lamanya, sesuai
dengan pola ImamMelkisedek.

7
ImamMelkisedek lebih besar daripada Abraham

1Melkisedek itu adalah raja kota Salem dan imamAllah YangMahatinggi.
Dialah yang bertemu dengan Abraham ketika Abraham dengan teman-
temannya kembali dari peperangan mengalahkan semua pasukan tentara
✡ 6:13-15 Kej. 22:16-17 ‡ 6:18 bergantungpenuhSecaraharfiah, “melarikandiri (dari bahayadan)
memegang.” Sebagai gambaran perkataan ini, beberapa kali dalam Perjanjian Lama orang-orang
yang diancam hukuman mati melarikan diri ke dalam Rumah Allah dan memegang sudut-sudut
mezbah— yang berbentuk seperti tanduk sapi jantan. (Lihat 1 Raj. 1:50 dan 2:28, atau bandingkan
Mzm. 61:4 dan Ams. 18:10.)
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dari beberapa kerajaan. Pada hari itu Melkisedek memberkati Abraham.✡
2Dan Abraham memberikan kepada Melkisedek sepersepuluh dari semua
harta yang direbutnya dari perang itu. Nama Melkisedek berarti ‘raja
keadilan’. Tetapi nama kotanya adalah Salem— yang berarti ‘damai’. Jadi
boleh dikatakan juga bahwa dia adalah raja kedamaian. 3 Tetapi tidak ada
tulisan dalam Kitab Suci mengenai bapaknya atau tempat asalnya. Juga
tidak ada keterangan tentang di mana dia dilahirkan atau kapan dia mati.
Jadi, imam Melkisedek bisa disamakan seperti Anak Allah sendiri— yang
bertugas sebagai imam untuk selamanya.

4 Jadi, kita melihat bahwaMelkisedek memang adalah orang yang sangat
penting. Karena Abraham— nenek moyang kita yang terkenal itu, mem-
berikan kepadanya sepersepuluh dari semua harta terbaik yang dirampas
dalam perang itu. 5 Tetapi di kemudian hari, Hukum Taurat mengatakan
bahwa “hanya para pelayan Rumah TUHAN— yaitu orang-orang dari suku
Lewi, yang berhak menerima persepuluhan dari umat Israel.”✡ Mereka
menerima persepuluhan itu dari saudara-saudari mereka sendiri yang
sama-sama keturunan Abraham. 6 Biarpun Melkisedek bukan orang Lewi,
dia menerima persepuluhan itu dari Abraham. Dan Melkisedek juga mem-
berkati Abraham— yaitu nenek moyang kita yang sudah menerima janji-
janji Allah. 7Dan kita tahu bahwa orang yangmemberkati selalu lebih besar
daripada orang yangmenerima berkat.

8 Juga, pikirkan perbedaan ini: Para pelayan dari suku Lewi itu yang
menerima persepuluhan, mereka hanyalah manusia yang akan mati.
Sedangkan kesaksian Firman TUHAN tentang Melkisedek, dia hidup sela-
manya. 9 Dan boleh dikatakan bahwa Lewi sendiri— yaitu nenek moyang
dari mereka yang berhak menerima persepuluhan, membayar persepu-
luhan kepada Melkisedek melalui Abraham. 10 Karena waktu Abraham
bertemu dengan Melkisedek dan memberikan persepuluhan, Lewi belum
lahir. Jadi boleh dianggap bahwa Lewi hadir walaupunmasih dalam tubuh
Abraham.

Yesus adalah Imam sesuai dengan polaMelkisedek
11 Jadi sekarang kita bisa mengambil kesimpulan: Ternyata kesempur-

naan rohani tidak bisa dicapai melalui pelayanan para keturunan Lewi—
biarpun pelayanan mereka berdasarkan Hukum Taurat. Karena kalau
kesempurnaan rohani bisa dicapai melalui mereka, Allah tidak perlu
mengutus Imam lain yang tidak berasal dari keturunan Lewi dan Harun.
12 Dan kalau Allah mengutus Imam dengan cara yang berbeda dari yang
sudah ditentukan, berarti seluruh Hukum Taurat pun harus berubah.
13-14Maksud saya, TuhankitaYesus tidakberasal dari sukuLewi— tetapi dari
suku Yehuda. Orang-orang dari suku itu tidak pernah melayani persemba-
han kurban binatang di atasmezbah di dalamRumahAllah, danMusa tidak
mengizinkan orang dari suku itu untuk bertugas sebagai imam.

15 Perbedaan yang sudah terjadi semakin jelas ketika kita menyadari
bahwa Imam yang baru ini adalah seperti Melkisedek. 16 Dia diangkat
sebagai Imam Agung— bukan karena peraturan lama yang berdasarkan
keturunan jasmani, melainkan karena Dia memiliki kuasa yang tidak bisa
dibinasakan, yaitu kuasa untuk hidup selama-lamanya. 17 Inilah yang
tertulis dalam Kitab Suci tentang Dia,
“Engkaumempunyai jabatan sebagai Imamuntuk selama-lamanya— sesuai

dengan pola pengangkatan imamMelkisedek dahulu.”✡
✡ 7:1 Kej. 14:18-19 ✡ 7:5 Bil. 18:21 ✡ 7:17 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6
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18 Jadi sekarang kita lihat bahwa Hukum yang lama itu sudah dibatalkan,
karena hukum itu terlalu lemah dan tidak berguna. 19 Karena dengan
menaati Hukum Taurat siapa pun tidak akan pernah menjadi sempurna di
hadapanAllah. Tetapi sekarang jalan baru sudahdibukakanbagi kita untuk
mencapai apa yang kita harapkan— di mana kita bisa langsung bertemu
dengan Allah.

20-21Dan kita boleh lebih yakin akan jalan baru ini— yaitu melalui Imam
Agung kita Yesus, karena Dia disahkan oleh Allah dengan sumpah. Sedan-
gkan para imam lain diangkat tanpa sumpah. Karena Allah bersumpah
kepada Yesus seperti yang tertulis dalamMazmur Daud,
“Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah dan tidak akan mengubah

pikiran-Nya:
‘Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk selama-lamanya—
sesuai dengan pola pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.’ ”✡

22 Jadi, karena Allah bersumpah seperti itu, nyatalah bahwa perjanjian
yang baru dari Allah ini lebih terjamin daripada perjanjian-perjanjian yang
lama dengan nenekmoyang Israel. Dan nyatalah juga bahwa Yesus sebagai
Perantara* kita dalam perjanjian yang baru ini.

23 Ada juga perbedaan ini: Menurut peraturan-peraturan lama, selalu
ada pergantian imam agung, karena setiap imam agung terhambat oleh
kematian sehingga tidakbisameneruskan jabatannya. 24Tetapi Yesus hidup
selamanya, jadi sebagai ImamAgung, Dia tidakakanpernahdigantikanoleh
siapa pun. 25Oleh karena itu, Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna
setiap kita yang datang kepada Allah melalui Dia. Karena selamanya Dia
hidup, dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah.

26 Jadi, Yesuslah Imam Agung yang sangat tepat bagi kita! Karena Dia
kudus, dan di dalam Dia tidak ada dosa atau kesalahan apapun. Dia
juga diangkat ke tempat yang terpisah dari orang berdosa— yaitu tempat
yang terhormat di surga. 27 Dia tidak seperti para imam yang lain yang
perlu mempersembahkan kurban setiap hari. Dan mereka masing-masing
harusmempersembahkankurbanuntukdosanya sendiri sebelummelayani
kurban untuk dosa orang lain. Tetapi Yesus mempersembahkan hidup-Nya
sendiri sebagai kurban hanya satu kali saja untuk selamanya. 28Memang
perbedaan ini disebabkan karena Hukum Taurat mengangkat imam agung
dari manusia biasa— biarpun dia mempunyai kelemahan. Sedangkan
perjanjian yang disertai sumpah Allah dan yang diberikan sesudah Hukum
Taurat mengangkat Anak Allah sendiri sebagai Imam Agung. Jadi untuk
selama-selamanya Dialah Imam Agung yang sangat sempurna dan tepat
bagi kita!†

8
Yesus adalah ImamAgung kita

1 Jadi, garis besar dari semua yang saya tuliskan di atas adalah bahwa
Imam Agung kita itu duduk di tempat yang paling terhormat di samping
takhta Allah Yang Mahatinggi di surga. 2Di situ juga Dia melayani di dalam
✡ 7:20-21 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6; 7:17 * 7:22 Perantara Kata yang diterjemahkan ‘Perantara’
juga bisa diterjemahkan ‘Sponsor’ atau ‘Penjamin’. † 7:28 sangat sempurna dan tepat bagi kita
Secara harfiah, “sudah disempurnakan.” Dalam Ibr. 2:10-11 dan 5:8-9, Kristus disempurnakan
sesuai kehendak Allah melalui penderitaan. Di dalam pasal ini penulis Surat Ibrani menunjukkan
bahwaKristus tepat sebagai ImamAgungkita karena sumpahAllahdankarenaDia tidakmempunyai
keterbatasan dan kelemahan lain seperti setiap imam agung yang diangkat dari manusia sesuai
Hukum Taurat.
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pusat penyembahan yang mahakudus*— yaitu di dalam Kemah TUHAN
yang sejati. Kemah itu didirikan oleh Allah sendiri di surga— bukan kemah
lama yang dibuat oleh tanganmanusia.

3 Memang, setiap imam agung bertugas untuk mempersembahkan
bermacam-macam pemberian dan kurban kepada Allah. Begitu juga den-
gan Imam Agung kita: Dia harus mempunyai sesuatu untuk dipersem-
bahkan. 4 Kalau Yesus masih hidup di dunia ini, maka Dia tidak mungkin
diangkat menjadi imam. Karena sudah ada orang-orang dari suku lain
yang melayani semua persembahan sesuai dengan Hukum Taurat. 5 Tetapi
Rumah Allah duniawi di mana para imam duniawi melayani hanyalah
gambaran atau bayangan dari Kemah TUHAN yang sebenarnya di surga.
Perhatikanlah bahwa sebelum Musa membangun Kemah TUHAN yang
pertama Allahmenyuruhnya seperti ini,
“Kamu harus membuat semuanya persis sama dengan contoh yang sudah

Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung ini.”✡
6 Tetapi sekarang Yesus sudah diberikan pelayanan yang jauh lebih mulia
daripada pelayanan para imam duniawi itu, oleh karena Dia menjadi Per-
antara yang mengurus perjanjian yang baru antara Allah dan kita. Dan
perjanjian yang baru itu jauh lebihmulia dari perjanjian yang lama, karena
Allahmenjanjikan hal-hal yang lebih baik— seperti yang saya akan jelaskan
selanjutnya.

7Kalau perjanjian sebelumnya yang diadakanmelalui perantaraanMusa
sudah memuaskan, maka perjanjian yang kedua tidak perlu diadakan.
8-10 Tetapi Allah sendiri tidak puas dengan perjanjian yang lama itu, se-
hingga Dia berkata kepada umat Israel,
“Beginilah perkataan TUHAN: Pada hari yang akan datang,

Aku akanmenetapkan suatu perjanjian yang baru
dengan kalian bangsa Yehuda dan seluruh umat Israel.

Perjanjian yang baru ini tidak sama seperti yang dulu sudah Ku-tetapkan
dengan nenekmoyang kalian

ketika Akumengasihani mereka dan dengan tangan-Ku sendiri
membimbingmereka keluar dari Mesir.

Tetapi mereka tidak tetap hidup sesuai dengan semua peraturan dalam
perjanjian itu,

lalu Aku lepas tangan dari mereka.
Tetapi inilah perjanjian yang baru yang nanti akan Ku-tetapkan dengan

kalian umat Israel:
Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,

dan Aku akanmenuliskan hukum-Ku di dalam hati kalian.
Maka Aku akanmenjadi Allah kalian,

dan kalian akanmenjadi umat-Ku.
11Olehkarena itu, nanti kalian tidak lagi perlu salingmengingatkan saudara

seiman
seperti ini, ‘Kenallah TUHAN.’

Karena kalian semua— besar kecil, akan sungguh-sungguhmengenal Aku.
12 Karena dengan belas kasihan yang besar Aku akan mengampuni semua

kejahatan kalian
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kalian.”✡

* 8:2 tempat penyembahan yang mahakudus Secara harfiah, “(tempat-tempat) suci.” Kata yang
dipakai di sini berbeda dari yang dipakai untuk Ruang Kudus dan Ruang Mahakudus di Ibr. 9:3-4.
Karena bentuknya adalah jamak, maka ditafsirkan sebagai semua kompleks Rumah Allah surgawi.
✡ 8:5 Kel. 25:40 ✡ 8:12 Yer. 31:31-34
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13 Jadi, karena Allah berbicara tentang suatu perjanjian yang baru, maka
sudah jelas bahwa perjanjian yang diadakan dengan perantaraan Musa
itu sudah dianggap berlalu. Artinya perjanjian yang lama itu tidak akan
berlaku lagi.

9
Berbagai aturan mengenai cara menyembah Allah sesuai dengan perjan-

jian yang lama
1 Pada perjanjian yang pertama itu, ada berbagai aturan mengenai cara

menyembah Allah di dalam Kemah TUHAN yang duniawi. 2Kemah TUHAN
itu dibuat dengan dua ruangan. Ruangan yang pertama disebut Ruang
Kudus. Di dalam ruangan ini ada lampu dan meja. Dan setiap Hari
Sabat roti disediakan di atas meja itu di hadapan TUHAN. 3 Pintu Ruang
Kudus dibatasi oleh kain gorden. Di belakang ruangan yang pertama itu
ada pintu masuk ke ruangan yang kedua, dan pintu itu dibatasi oleh kain
gorden kedua. Ruangan yang kedua itu disebut Ruang Mahakudus. 4 Di
dalam ruangan yang kedua itu terdapat mezbah kecil yang terbuat dari
emas— yang digunakan untuk mempersembahkan kemenyan. Dan juga
ada Peti Perjanjian yang semuanya dilapisi dengan emas. Di dalam peti
itu tersimpan botol emas yang berisi makanan yang disebut manna.✡ Dan
di situ juga ada tongkat Harun yang pernah bertunas, dan dua lempengan
batu yang bertuliskan Kesepuluh Perintah Allah. Kedua lempengan itu
sebagai tanda bukti perjanjian dengan Allah yang pertama itu. 5 Di atas
peti itu adaduaukiranmalaikat penjaga saling berhadapan—dimana sayap
kedua malaikat itu terbuka lebar menaungi penutup peti itu. Kedua ukiran
malaikat itumelambangkankemuliaanAllah. Tutuppeti itu disebut Tempat
Pendamaian.* Tetapi sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan semua
hal itu secara terperinci.

6 Sesudah semua itu disiapkan seperti yang sudah saya jelaskan, tiap-tiap
hari para imam keluar masuk ke dalam Ruang Kudus untuk melaksanakan
tugas-tugas mereka. 7 Tetapi hanya imam agung saja yang boleh masuk ke
dalamRuangMahakudus, dan itu punhanya sekali setahun. Padawaktudia
masuk dia harus membawa darah dari dua ekor hewan untuk dipercikkan
pada Tempat Pendamaian itu. Darah hewan yang pertama dipercikkan
untuk dosanya sendiri, dan darah hewan yang kedua untuk dosa-dosa yang
tidak sengaja dilakukan oleh umat Israel. 8Melalui berbagai aturan itu Roh
Kudus menunjukkan bahwa jalan untuk masuk ke Ruang Mahakudus dan
langsung menghadap Allah belum terbuka. Selama ruangan yang pertama
masih ada, berarti kita sebagai orang biasa tidak bolehmasuk ke situ.

9 Ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan perbedaan antara cara
lama dengan cara baru. Dengan cara lama, pemberian sukarela dan kurban
pengampunan dosa memang dipersembahkan kepada Allah, tetapi semua
itu tidak bisa membuat hati nurani orang-orang yang membawa persem-
bahan itu bersih dengan sempurna. 10 Semua persembahan itu hanya
berupa aturan-aturan agama tentang makanan, minuman, dan berbagai
adat pembersihan. Semua itu hanyalah aturan tentang hal-hal jasmani,
dan hanya berlaku sampai Allahmemperbaiki semuanya dengan cara yang
baru.

Pelayanan Kristus yang sempurna dalamKemah TUHAN di surga
✡ 9:4 Kel. 16:4-36 * 9:5 Tempat Pendamaian Di situlah imam agung memercikkan darah hewan
untuk pengampunan dosa umat Israel.
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11 Jadi, sekarang Kristus sudahmenjadi ImamAgung bagi kita. Semua hal
yang baik yang Allah janjikan bagi kita, kita terima melalui Dia. Ruang Ma-
hakudus dimana Diamelayani adalah ruang yang surgawi dan sempurna—
bukan kemah duniawi yang dibuat oleh tangan manusia. 12 Dan ketika
KristusmasukkeRuangMahakudus itu, Dia tidakmembawadarahkambing
jantan atau anak sapi jantan seperti imam agung dengan cara lama. Tetapi
Dia membawa darah-Nya sendiri untuk membayar tebusan bagi kita sekali
saja untuk selamanya.

13 Dengan cara lama, darah kurban kambing atau sapi jantan diper-
cikkan kepada para penyembah untuk membersihkan tubuh mereka dari
kenajisan. Atau dalam upacara penyucian setiap penyembah dipercikkan
dengan cairan air murni yang dicampur dengan abu dari kurban bakaran
seekor sapi betina yang muda.✡ 14 Tetapi dengan cara baru, jauh lebih
ampuh lagi darah Kristus— yangmelalui Roh Allah, Roh yang hidup selama-
lamanya, mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban! Darah-Nya
yang sangat sempurna itu menyucikan diri kita seutuhnya, sehingga kita
tidak mau lagi melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang mem-
bawa kita kepada kematian rohani.† Dengan begitu kita sungguh-sungguh
bebas untukmelayani Allah yang hidup.

15 Jadi dengan perjanjian yang baru itu, Kristus adalah Perantara antara
kita dengan Allah. Dengan begitu, kita yang sudah dipanggil oleh Allah bisa
menerima semua berkat yang sudah dijanjikan-Nya— yaitu berkat-berkat
yang tahan untuk selama-lamanya. Kita seperti mewarisi berkat-berkat itu.
DanKristus layak sebagai Perantara karenakematian-Nyamembayarharga
penebusan manusia— yang diperlukan karena siapa pun tidak diampuni
dengan sempurna melalui bermacam-macam kurban persembahan yang
dilakukan dengan cara perjanjian yang lama.

16Dan oleh karena kematian Kristus, perjanjian yang baru dengan Allah
itu mulai berlaku secara wajar— yaitu seperti kesepakatan yang dibuat
dalam suatu surat warisan. Caranya seperti ini: Suatu surat warisan hanya
bisa berlaku apabila pemberi surat warisan itu sudah terbukti mening-
gal. 17 Karena surat warisan menjadi sah kalau pemberi surat itu sudah
meninggal. Kalau orang itumasih hidup, tentu saja surat itu belumberlaku.
18 Begitu juga dengan perjanjian Allah yang pertama dengan umat Israel
disahkan dengan darah hewan. 19Karena sesudah Musa memberitahukan
semua perintah dari Hukum Taurat kepada seluruh umat Israel, lalu dia
mencampurkan darah beberapa ekor sapi jantan dan kambing dengan air.
Lalu dia menggunakan tali wol merah yang sudah diikat kepada ranting
tanaman hisop sebagai alat percik. Dan dengan alat itu dia memercikkan
cairan berdarah itu pada Kitab Taurat dan kepada seluruh umat 20 sambil
berkata, “Darah ini menjadi tanda bahwa perjanjian dengan Allah sudah
sah, dan kita wajib mengikuti perjanjian ini.”✡ 21 Dan dengan cara yang
sama, Musa juga memercikkan darah itu pada Kemah TUHAN dan pada
semua alat yang digunakan dalam ibadah. 22 Dan boleh dikatakan bahwa
menurut Hukum Taurat, hampir semua hal harus disucikan dengan darah
hewan kurban, dan dosa tidak diampuni tanpa darah hewan kurban.

23-24 Ingatlah bahwa Kemah Suci di dunia yang disucikan seperti itu
hanyalah gambaran atau bayangan dari yang sesungguhnya di surga. Jadi,
kalau kemah duniawi yang dibuat dengan tanganmanusia harus disucikan
dengan darah hewan, tentu kemah yang sesungguhnya harus disucikan
✡ 9:13 Bil. 19:9, 17-18 † 9:14 perbuatan … kematian rohani Lihat catatan di Ibr. 6:1. ✡ 9:20 Kel.
24:8
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dengan persembahan yang jauh lebihmulia dari darah kurban hewan. Dan
itulah yang terjadi ketikaKristusmasukdengandarah-Nya sendiri keRuang
Mahakudus yang sebenarnya! Maka Dia masih berada di sana sebagai
Perantara bagi kita di hadapan Allah.

25-26 Kristus bukan seperti imam agung duniawi— yang terpaksa mema-
suki Ruang Mahakudus setiap tahun dengan membawa darah yang bukan
darahnya sendiri. Kalau Kristus seperti itu, berarti Dia harus menderita
dan mempersembahkan diri-Nya berulang kali sejak penciptaan dunia.
Tetapi menurut kehendak Allah, Kristus sudah datang ke dunia ini satu
kali saja untuk mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban untuk
menghapus dosa. Dan dengan demikian di zaman sekarang ini begitu
banyak nubuatan para nabi menjadi nyata!

27Memang Allah sudah menentukan bahwa kita manusia hidup matinya
hanya satu kali saja, dan sesudah itu kita diadili. 28Begitu juga Kristus mati
sebagai kurban satu kali saja untuk menanggung semua dosa kita. Tetapi
ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya, Dia tidak akan berurusan
lagi dengan dosa. Itulah saatnya kita semua yang sangat merindukan
kedatangan-Nya akanmenerima keselamatan yang kita harapkan itu!

10
KurbanKristus saja yangmemenuhi kehendakAllah dan yangmenyucikan

kita dengan sempurna
1 Jadi, cara menyembah Allah yang tertulis di dalam Hukum Taurat

hanyalah gambaranataubayangandari hal-hal baik yangAllah rencanakan
untukmenyatakan kepada umat-Nya pada waktu yang sudah Dia tetapkan.
Cara menyembah Allah yang lama itu tidak menunjukkan kehendak Allah
yang sesungguhnya. Karena dengan cara lama itu, walaupun setiap tahun
selaludipersembahkankurbanhewan,namunkurban-kurban itu tidakbisa
membersihkan hati nurani para penyembah dengan sempurna. 2 Kalau
hati nurani para penyembah itu benar-benar sudah dibersihkan melalui
kurban hewan tersebut, pasti mereka tidak akan merasa tertuduh lagi
dengan dosa-dosa mereka. Kalau demikian pasti mereka juga merasa tidak
lagi perlu mempersembahkan hewan kurban. 3 Melainkan yang terjadi
adalahbahwakurban-kurban itumembuatmereka teringat akandosa-dosa
mereka setiap kali mereka mempersembahkannya. 4Karena persembahan
darah sapi jantan dan kambing jantan sebenarnya tidak bisa menghapus
dosamanusia.

5 Karena itulah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia berkata
kepada Allah,
“Engkau tidakmenginginkan kurban dan persembahan,

tetapi Engkau sudah menyediakan tubuh bagi-Ku untuk melayani En-
gkau sepenuhnya.

6 Engkau tidak berkenan kepada kurban-kurban untuk menghapuskan
dosa—

biarpun ketika semua bagian dari persembahan hewan itu dibakar
sampai habis.

7Karena itu Aku berkata, ‘Ya Allah, Aku siap!
Seperti yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Kitab Suci,
Aku sudah datang untukmelaksanakan kehendak-Mu.’ ”✡

8 Pertama dalam kutipan di atas Kristus berkata bahwa Allah tidak
menginginkan dan tidak berkenan kepada ‘kurban dan persembahan’, dan
✡ 10:7 Mzm. 40:7-9
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semua jenis ‘kurban untuk menghapuskan dosa’— termasuk juga kurban
di mana ‘hewan itu dibakar sampai habis’. Tetapi justru itulah yang
diperintahkan di dalam Hukum Taurat. 9 Lalu Dia berkata, “Ya Allah, Aku
siap! Aku sudah datang untuk melaksanakan kehendak-Mu.” Jadi, dengan
berkata begitu, Kristusmembatalkan cara yang lama untukmenghapuskan
dosa dan membuat cara yang baru. 10Karena yang Allah kehendaki adalah
dengan satu kali saja mengurbankan tubuh Kristus Yesus, selamanya kita
dikuduskan.

11 Dengan cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di
depan mezbah di dalam Rumah TUHAN dan berulang kali melakukan
aturan-aturan agama dan memberikan berbagai jenis kurban yang sama
sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa. 12 Sedangkan Imam Agung
kita Kristus mempersembahkan satu kurban saja yang berlaku untuk sela-
manya, lalu Dia duduk di tempat yang paling terhormat di samping Allah.
13 Dan sekarang Dia menantikan “saatnya Allah membuat semua musuh-
Nya tunduk kepada-Nya.”✡ 14 Jadi, denganmempersembahkan satu kurban
saja, Kristus sudah menyucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk
selamanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin
dikuduskan-Nya.

15Dan RohKudus jugamengatakan hal yang sama kepada kita dalam ayat
yang sudah saya kutip. Karena dulu Dia berkata,
16 “Demikianlah perkataan TUHAN:

Inilah perjanjian yang baru yangnanti akanKu-tetapkandengan kalian
umat Israel:

Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,
dan Aku akanmenulis hukum-Ku di dalam hati kalian.”✡

17Kemudian Dia berkata,
“Aku tidak akanmengingat dosa-dosa dan kejahatan kalian lagi.”✡
18 Jadi, kalau semuanya itu sudah diampuni, maka tidak perlu lagi mem-
persembahkan kurban untukmenghapus dosa.

Datanglah dengan bebas kepada Allah dalam doa
19 Karena itulah Saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh

masuk ke pusat penyembahan yang mahakudus di surga tanpa rasa takut!
20 Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain
gorden, dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh Perantara kita
Yesus. Dan Tubuh-Nya sendiri adalah pintu masuk bagi kita— yaitu pintu
yanghidup. 21Dansekarang, olehkarena ImamAgungkitamemerintahatas
semua umat Allah, 22marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa
kita masing-masing— tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempur-
nakan, dan dengan percaya penuh kepada-Nya. Karena secara rohani, hati
kita sudah dipercik dengan cairan yang menyucikan hati nurani kita dari
beban dosa dan perasaan bersalah. Dan secara rohani, tubuh kita sudah
dibersihkandenganair yangmurni. 23Marilahkitaberpegang teguhkepada
kepercayaan kita itu— yaitu segala sesuatu yang kita harapkan dan akui!
Karena Dia sangat setia untukmemenuhi segala sesuatu yang Dia janjikan.

Marilah kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Allah dan tetap setia
kepada-Nya

24Oleh karena itu,marilah kita semuaberpikir bagaimana kita bisa saling
mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan
✡ 10:13 Mzm. 110:1; Ibr. 1:13 ✡ 10:16 Yer. 31:33; Ibr. 8:10 ✡ 10:17 Yer. 31:34; Ibr. 8:12
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hal-hal yang baik. 25 Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama
dalam persekutuan kita— seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian
orang dari kita. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap
rajin berkumpul dan lebih rajin lagi, karena kita menyadari bahwa hari
kedatangan Kristus semakin dekat.

26Karena kalau kita terus dan sengaja berbuat dosa sesudah kita mener-
ima berita benar tentang semua yangKristus sudah lakukan bagi kita,maka
tidak ada lagi kurban yang bisamenghapus dosa tersebut. 27Siapa di antara
kita yang hidup seperti itu, dia hanya tinggalmenunggu Allahmenjatuhkan
hukuman terakhir yang mengerikan— saat Dia menghakimi semua yang
memusuhi-Nya lalu membuang mereka ke dalam api yang menyala-nyala
yang sudah disediakan untuk membinasakan mereka. 28 Sebagai contoh,
ingatlah apa yang dilakukan dengan cara lama: Siapa saja yang melanggar
HukumMusa dibunuh tanpa belas kasihan berdasarkan kesaksian dua atau
tiga orang saksi mata. 29 Jadi coba bayangkan, orang yang menghina Anak
Allahpantas dihukum! Orang-orang semacam itumengakui dirinya sebagai
pengikut Kristus, tetapi mereka terus saja hidup di dalam dosa. Mereka
menganggap murahan darah Yesus yang menguduskan kita— yaitu darah
yang sudahDia curahkan untukmembuat sah perjanjian yang baru dengan
Allah. Dan dengan demikian mereka menghina Roh Allah— yaitu Roh-Nya
yang menyampaikan Kabar Baik tentang kebaikan hati Allah kepada kita.
30Orang yang seperti itu pasti tidak akan lepas dari hukuman, karena kita
sudah tahu siapa Allah yang sebenarnya. Dialah yang berkata,
“Akulah yang berhak untukmembalas kejahatan. Biarlah Aku sendiri yang

membalas.”
Dan lagi TUHAN berkata,
“Aku, TUHAN, akanmengadili umat-Ku.”✡
31 Berjaga-jagalah dengan takut! Jangan sampai kamu mendapat kemara-
han Allah yang hidup!

32 Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak lupa akan apa
yang terjadi ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk menge-
nal Kristus. Biarpun kalian sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian
tetap berdiri dengan kuat. 33 Ada di antara kalian yang dihina di depan
umum, atau pun dipukuli. Dan ada juga yang menolong saudara-saudari
kita yang dianiaya seperti itu. 34 Dan waktu saudara-saudari kita seiman
dipenjarakan, kalian turut merasakan penderitaan mereka— seolah-olah
kamusendiri yangdipenjarakan. Bahkanadadiantarakalianyangdianiaya
sampai barang-barang kalian pun dirampas. Dalam keadaan seperti itu
juga, kalian tetapbersukacita, karenakalian tahubahwakalianmempunyai
harta surgawi yang terjamin dan yang tahan untuk selama-lamanya.

35 Jadi, tetaplah berani dan janganlah ada siapa pun di antara kalian
yangmelepaskan keyakinannya kepadaKristus— yang sudah kalian pegang
teguh sampai sekarang. Karena keyakinanmu itu akanmenghasilkan upah
yang besar. 36 Yang penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar dalam
kesusahan, supaya kita tetapmelakukan kehendak Allah. Dengan demikian
kita akanmenerima semua yang dijanjikanAllah kepada kita. 37Karena ada
tertulis di dalam Kitab Suci,
“Hanya sedikit lagi waktunya, Dia yang datang itu

akan tiba dan tidak akanmenunda waktunya lagi.
38 Orang yang benar di hadapan-Ku akan hidup selamanya karena dia

percaya penuh kepada-Ku.
✡ 10:30 Ul. 32:36
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Tetapi Aku tidak akan berkenan kepada orang yangmeninggalkan Aku
ketika dia mengalami kesusahan.”*

39 Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang ‘mening-
galkan’ TUHAN lalu dibinasakan. Tetapi kita adalah orang yang ‘percaya
penuh’ kepada-Nya dan diselamatkan.

11
Pahlawan-pahlawan iman

1Dengan ‘percaya penuh’ artinya yakin kepadaAllah bahwa apa yang kita
harapkan pasti akan kita terima— biarpun kita belummelihatnya. 2Karena
denganpercayapenuh, nenekmoyangkitamenjadi berkenandimataAllah.

3Denganpercayapenuhkitamengerti bahwadenganperkataan-Nya saja,
Allahmenciptakan segala sesuatu yang adadi bumidandi langit. Jadi segala
sesuatu yang bisa kita lihat diciptakan dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat.

4Oleh karenaHabel percaya penuhkepadaAllah, diamempersembahkan
kurban yang lebih baik dari kurban yang dipersembahkan oleh Kain.
Karena itu Allah berkenan kepada Habel dan menerima dia sebagai orang
benar. Jadi biarpun Habel sudah lama mati, tetapi karena kepercayaannya
itu, dia masihmenjadi teladan bagi kita.

5Begitu juga denganHenok: Karena dengan percaya penuh, dia terangkat
ke surga tanpa mengalami kematian. Seperti yang tertulis di dalam Kitab
Suci, “Tiba-tiba dia menghilang, karena dia diangkat oleh Allah.”✡ Karena
sebelum dia terangkat, dia terkenal sebagai orang yang hidupnya selalu
menyenangkan hati Allah. 6 Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak
mungkin menyenangkan hati-Nya. Karena setiap orang yang mau datang
kepada-Nya harus percaya bahwaAllah itu benar-benar ada dan bahwaDia
memberkati setiap orang yang sungguh-sungguhmencari Dia.

7 Contoh lain adalah Nuh: Dia percaya penuh ketika Allah member-
itahukan tentang hal-hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena
Nuh percaya dan menghormati Allah, dia membangun sebuah kapal untuk
menyelamatkan keluarganya. Dan karena dengan percaya sepenuhnyalah
dia membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu
salah, dan Allahmenerima dia sebagai orang benar.

8 Dan kepercayaan Abraham adalah contoh juga: Dia percaya penuh
kepada Allah ketika dia disuruh pergi ke negeri lain— yaitu negeri yang
Allah janjikan akan diwariskan kepadanya dan keturunannya. Lalu dengan
percaya penuh dia berangkat walaupun dia belum tahu ke mana dia harus
pergi. 9Oleh karena dia percaya penuh, dia bertahan hidup sebagai orang
asing di negeri yang Allah janjikan sebagai miliknya. Abraham, Isak, dan
Yakub tinggal di sana di dalam kemah-kemah saja. Danmereka sama-sama
mewarisi perjanjian yang sama. 10 Sudah jelas bahwa Abraham sedang
menanti-nantikankota yangdirencanakandandibangunolehAllah, supaya
dia menjadi penduduk kota itu— yaitu kota yang fondasinya tidak akan
pernah goncang.

11 Kepercayaan Abraham juga menjadi teladan ketika Sara akan
melahirkan Isak. Biarpun mereka sudah tua dan Sara mandul, tetapi
Allah membuat Sara bisa mengandung, sehingga mereka mendapatkan
keturunan. Hal ini terjadi karena Abraham percaya penuh bahwa Allah
* 10:38 kutipan Penulis Surat Ibranimengutip Hab. 2:3-4. Ayat 38a juga dikutip oleh Rasul Paulus di
Rom. 1:17 dan Gal. 3:11, tetapi penulis Surat Ibrani mengutip dari Septuaginta yang menambah kata
‘Aku’. ✡ 11:5 Kej. 5:24
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setia dan akan menepati janji-Nya. 12 Jadi, karena satu orang saja— yaitu
Abraham, percaya sepenuhnya ketika dia sudah tua danhampirmati, tetapi
“keturunannya tidak terhitung banyaknya— seperti bintang-bintang di
langit atau pasir di pantai.”

13Semua orang yang disebutkan itu percaya penuh sampai mati. Biarpun
mereka belum melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka, tetapi
mereka seperti sudah melihat bayangannya dari jauh dan menyambut hal-
hal itu dengan penuh percaya. Lalu mereka sadar dan mengakui bahwa
mereka hanya seperti tamu dan pendatang saja di bumi ini. 14 Dengan
berkata seperti itu, jelaslah bahwa mereka menantikan suatu tanah air
yang akan menjadi milik mereka sendiri. 15 Yang mereka katakan itu
bukan tentang negeri yang sudahmereka tinggalkan. Karena kalaumereka
merindukan negeri itu, maka mereka mempunyai banyak kesempatan un-
tuk kembali ke situ. 16Yangmereka rindukan adalah suatu negeri yang jauh
lebih baik dari negeri itu— yaitu negeri surga. Jadi Allah sudahmenyiapkan
sebuah kota untukmereka, dan Dia senang disebut Allahmereka.

17Abraham jugamenjadi contoh ketika kepercayaannya diuji oleh Allah—
yaitu ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan Isak. Abraham
percaya penuh, lalu dengan relamengurbankan anak satu-satunya (melalui
Sara)— biarpun Abraham sudah menerima janji-janji Allah, 18 termasuk
janji ini:
“Hanya keturunan Isak sajalah yang akan merupakan keturunanmu di

hadapan-Ku.”✡
19 Biarpun begitu dia rela mengurbankan Isak, karena dia percaya penuh
bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian. Dan
sesungguhnya, waktu Allah berkata, “Jangan bunuh,” Abraham seperti
menerima Isak hidup kembali dari kematian.

20Dan Isak jugapercayapenuhbahwaAllahakanmenepati janji-janji-Nya
di masa yang akan datang. Karena itu dia mengingatkan janji-janji tersebut
ketika dia memberkati Yakub dan Esau. 21 Dan Yakub juga percaya penuh
ketika dia sudah tua sekali dan hampir mati, waktu dia meletakkan tan-
gannya pada kedua anak laki-laki Yusuf dan memberkati mereka. Lalu dia
memuji Allah dengan bersandar di ujung tongkatnya. 22 Begitu juga Yusuf,
dia percaya penuh. Ketika dia hampir mati, dia mengingatkan keluarga
Israel tentang janji Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dan
dia berpesan supaya di kemudian hari mayatnya juga ikut dibawa keluar.

23 Orang tua Musa juga sebagai contoh orang yang percaya: Mereka
percaya penuh kepada Allah, dan karena itu mereka tidak takut melanggar
perintah raja. Sesudah Musa lahir, mereka menyembunyikannya selama
tiga bulan. Mereka menyadari bahwa Allah sudah memberikan anak yang
luar biasa kepadamereka.

24 Lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh:
Karena sesudah dewasa, dia menolak disebut anak dari putri Raja Firaun.
25Dia pikir lebih baik disiksa dan susah bersamaumatAllah daripada hidup
bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Dia menyadari bahwa hidup
bersenang-senang seperti itu hanya sementara saja. 26 Dengan percaya
penuh dia menantikan masa depan— ketika Kristus akan datang untuk
menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu dia menganggap jauh lebih
berharga menderita aniaya demi kepentingan Kristus daripada mendap-
atkan seluruhkekayaanMesir. Diamerasa jauh lebihbaikmenantikanupah
✡ 11:18 Kej. 21:12; Rom. 9:7
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yang akan diberikan Allah kepadanya. 27Dan karena Musa percaya penuh
kepada Allah, dia berani meninggalkan Mesir. Dia tidak takut terhadap
kemarahan Firaun, tetapi dengan mata tetap tertuju ke depan, dia berjalan
seperti melihat Allah yang tidak kelihatan itu. 28 Dan juga karena percaya
penuh dia mengadakan Hari Paskah yang pertama dengan memercikkan
darah pada setiap pintu rumah umat Israel, sehingga setiap rumah orang
Israel terhindar dari malaikat yang akanmembunuh anak-anak sulung.

29 Umat Israel juga sebagai contoh umat yang percaya penuh: Karena
percayanya itu mereka bisa menyeberangi Laut Merah— seperti melewati
tanah yang kering. Tetapi para tentara Mesir tenggelam ketika mencoba
menyeberanginya.

30 Mereka percaya penuh. Karena itu, sesudah mereka berjalan men-
gelilingi tembok Yeriko dari luar selama tujuh hari, tembok kota itu runtuh.

31 Dan karena Rahab si pelacur percaya penuh kepada Allah, maka dia
menerima dan menolong dua orang mata-mata Israel yang memata-matai
daerah mereka. Oleh karena itu dia tidak ikut binasa bersama seluruh
penduduk kota itu yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

32 Dan masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan! Tetapi tidak cukup
waktu untuk menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud,
Samuel, dan para nabi. 33Mereka juga percaya penuh. Karena itu mereka
diberi kuasa untuk merampas daerah-daerah kekuasaan raja-raja bangsa
lain, danyang laindi antaramerekadiberi kuasauntukmemerintahdengan
adil atas musuh-musuh mereka, dan ada yang menerima apa yang Allah
janjikan kepada mereka, dan yang lainnya dilindungi-Nya sehingga tidak
dimakan singa. 34 Beberapa orang lain di antara mereka terhindar dari
bahaya api yang besar,* dan yang lain terhindar dari perang, dan ada yang
lemah sekali tetapi diberi kekuatan yang luar biasa. Ada juga di antara
mereka yang menjadi pahlawan dalam perang. Dan pernah terjadi hanya
sedikit saja tentara Israel, tetapi sudahmengalahkan pasukan-pasukan ten-
tara musuh, lalu musuh-musuh itu melarikan diri. 35 Juga, karena mereka
percaya penuh kepadaAllah, beberapa perempuanmengalami keajaiban di
mana anggota keluargamereka hidup kembali dari kematian.
Tetapi ada juga contoh orang-orang lain yang percaya penuh: Ada yang

terus disiksa dalam penjara. Orang yang menyiksa setiap mereka berkata,
“Hina allahmu dan kami akan membebaskanmu!” Tetapi mereka menolak
untuk dibebaskan, karenamereka percaya penuhbahwa sebagai hasil kese-
tiaanmereka,mereka pasti akan dihidupkan kembali dari kematian kepada
suatu kehidupan yang jauh lebih baik. 36 Dan ada juga di antara mereka
yang tetap bertahan ketika kepercayaan mereka diuji— walaupun mereka
diejek dan dipukuli habis-habisan, atau ditinggalkan dalam penjara dalam
keadaan terikat dengan rantai besi. 37-38 Dari antara orang-orang percaya
itu, ada yang dilempari batu sampaimati, ada juga yang tubuhnya dipotong
dua dengan gergaji, dan ada yang dibunuh dengan pedang. Dan dari antara
mereka, ada yang sangatmiskin sehinggamereka tidakmempunyai tempat
tinggal dan hanya mempunyai pakaian di badan yang terbuat dari kulit
dombaataukambing. Merekakekuranganmakanan, dibuatmenderita, dan
terus disiksa. Orang-orang seperti itu terlalu baik untuk tinggal di dalam
dunia ini! Sehinggamereka hidupmengembara saja— baik di padang gurun

* 11:34 terhindar dari bahaya api besar Secara harfiah, “memadamkan kuasa api.” TSI mener-
jemahkan sesuai dengan tafsiran bahwa kata-kata inimerupakan gaya bahasa tentang cerita Sadrak,
Mesak, dan Abednego dalam Dan. 3.
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atau gunung-gunung, dan terpaksa tinggal di dalam gua-gua maupun di
dalam lubang-lubang di bawah tanah.

39 Sekarang, orang-orang itu menjadi contoh yang baik bagi kita, karena
sudah terbukti bahwa mereka percaya penuh kepada Allah. Biarpun
merekamati sebelummenerima apa yang sudah Allah janjikan, Allah tetap
senang kepada mereka karena kepercayaan mereka. 40 Karena rencana
Allah bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk kita juga. Allah mene-
tapkan bahwa lebih baik mereka menunggu kita, dan ketika kepercayaan
kita sudah selesai diuji dan disempurnakan, barulah kita semua menerima
berkat yang luar biasa yang disediakan bagi kita!

12
Caranya bertahan dalam pertandingan iman

1 Oleh karena semua itu, Saudara-saudari, marilah kita ingat dan
mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului
kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang! Jadi, marilah kita
lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita
dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani, dan
marilahkita terus berjuangmencapai tujuankita. 2Dalampertandingan ini,
biarlah mata kita terus memandang ke depan— yaitu kepada Yesus. Dialah
Raja dan Pahlawan Iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menye-
lesaikan pertandingan yang diberikan kepada-Nya dengan sempurna. Dia
rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena
Dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk
Dia di kemudian hari. Sekarang Dia sudah duduk menantikan kita di
tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah. 3Karena itu, biarlah
kita selalu merenungkan teladan Yesus— yang berdiri teguh ketika orang-
orang berdosa menghina dan menganiaya Dia dengan sangat kejam. Kalau
kita meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan putus asa.
4Karenamemang, dalamperjuangankitamelawandosa, kita belumsampai
terbunuh.

5 Janganlah kita melupakan nasihat yang diberikan TUHAN— di mana
setiap kita Dia sebut “anak-Ku.” Kata-Nya,
“Anak-Ku, janganlah pandang enteng didikan-Ku.

Dan janganlah putus asa ketika Akumenegurmu.
6Karena Akumemberikan didikan kepada setiap anak yang Ku-kasihi,

dan Akumencambuki setiap orang yang Ku-terima sebagai anak.”✡
7 Jadi, waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi kita,

kita harus ingat bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anak-
Nya. Karena, kalau bapakmemberikan didikan kepada anaknya sendiri, itu
bukan hal yang aneh! 8 Kalau kamu tidak pernah dikoreksi oleh TUHAN,
berarti kamu bukan anak-Nya yang sah. Karena TUHANmengoreksi semua
anak-Nya. 9Memang, bapak kita yang ada di dunia ini pernah mengoreksi
kita. Sesudah itu, kita menghormati mereka. Jadi terlebih lagi marilah kita
tunduk kepada Allah sebagai Bapa rohani kita, karena kalau kita bertahan
dalam ujian, kita akanmasuk ke dalam hidup yang selama-lamanya. 10Dan
bapak-bapak kita yang di dunia ini mengoreksi kita masing-masing hanya
untuk sementara saja— sesuai dengan apa yangmereka anggap baik. Tetapi
waktu Bapa surgawi mengoreksi kita selalu tepat dan berguna, supaya kita
disucikan sebagaimana Dia suci. 11 Memang, setiap kali kita dikoreksi,
✡ 12:6 Ams. 3:11-12
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pengalaman itu tidak membuat kita senang, tetapi membuat kita sedih.
Tetapi sesudah kita dididik oleh pengalaman itu, hasilnya adalah kita hidup
lebih benar danmerasa tenang di mata Allah.

12 Jadi, oleh karena kita dipanggil untuk berlari dalam pertandingan ini,
kuatkanlah tangan kita yang lemah, dan jangan biarkan lutut kita gemetar.
13 Dan biarlah kaki kita tetap berlari lurus ke depan. Jangan belok ke kiri
atau ke kanan. Dengan demikian, kalau orang yang lemah atau pincang
mengikuti teladan kita, kakimereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi
semakin disembuhkan dan dikuatkan.

Janganlahmenolak kebaikan hati Allah
14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang! Berusahalah juga

untuk hidup kudus! Karena siapa yang tidak berusaha untuk hidup kudus
tidak akanmelihat TUHAN. 15Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pundi
antara kalian yang berhenti berpegang kepada kebaikan hati Allah. Karena
kalau ada orang yang seperti itu, dia akan menjadi seperti tanaman bera-
cun yang bisa meracuni orang-orang di antara kita, sehingga orang-orang
tertular dengan kenajisannya. 16Dan kalian juga harus berjaga-jaga supaya
tidak ada di antara kalian yang hidupnya cabul dan tidak menghormati
Allah seperti yang dilakukan Esau. Sebenarnya sebagai anak pertama,
dialahyangberhakmewarisi semuahartabendabapaknyaketikabapaknya
meninggal. Tetapi dia menjual semua hartanya itu hanya untuk satu piring
makanan saja. 17 Ingatlah yang terjadi kemudian: Ketika dia berubah piki-
ran danmaumenerima berkat dari bapaknya sebagai anak pertama, tetapi
bapaknyamenolakuntukmemberikanberkat itukepadanya. Walaupundia
menangis, dia tidak bisa mengubah apa yang sudah dilakukannya.

Perjanjian Allah yang lama menakutkan, tetapi perjanjian yang baru
menggembirakan

18Kita yang datang kepada Allah melalui Kristus dan sesuai dengan per-
janjian yang baru tidak seperti umat Israel yangmenerima perjanjian yang
lama. Mereka datang mendekati gunung duniawi— yaitu Gunung Sinai.
Mereka takut sekali karena tiba-tiba cuaca mendung, diliputi kegelapan,
diserang angin kencang, dan gunung itu sedang terbakar dengan api yang
menyala-nyala. 19 Lalu mereka mendengar bunyi terompet surgawi yang
nyaring dan suara Allah sendiri. Nenek moyang kita menjadi sangat takut
sehingga mereka meminta Musa supaya Allah tidak lagi berbicara secara
langsungkepadamereka. 20Karenamereka sangat takut sehingga tidakbisa
tahan terhadap perintah Allah— yaitu,
“Kalau seseorang atau seekor binatang pun menyentuh gunung ini, harus

dilempari dengan batu sampai mati.”✡ 21 Dan memang, apa yang
mereka lihat begitu menakutkan sampai Musa sendiri pun berkata,

“Saya sangat takut dan gemetar.”✡
22-23 Sebaliknya, secara rohani kita sudah datang kepada Allah melalui

perjanjian yang baru. Dan kita diantar oleh Kristus ke Bukit Sion yang
baru— yaitu Yerusalem surgawi dan tempat tinggal Allah yang hidup.
Kita disambut dengan sukacita sebagai warga kerajaan surga oleh ribuan
malaikat, karena kita datang melalui Anak Pertama Allah dan mewarisi
segala sesuatu bersama Dia. Kita jemaat dari Anak Allah, dan setiap nama
kita tertulis dalam buku kehidupan di surga. Kita diterima oleh Allah—
yaituDiayangakanmengadili semuaorang, dankita sekarangmasukdalam
persekutuan semua orang benar yang sudah mendahului kita dan sudah
✡ 12:20 Kel. 19:12-13 ✡ 12:21 Ul. 9:19
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dijadikan sempurna. 24Dan Yesus— yang adalah Perantara perjanjian yang
baru dari Allah, menerima kita! Secara rohani kita dipercik dengan darah
Yesus yang membersihkan hati nurani kita dari dosa. Darah Habel— yaitu
orangpertamauntukdibunuh, tidakmembawaberkat,melainkankutukan.
Tetapi darah Yesus membawa berkat besar!

25 Jadi Saudara-saudari, marilah kita masing-masing menjaga diri kita
supaya janganadadiantarakitayangmenolakuntukmendengarAllahyang
sedangberbicarakepada setiapkitadari surga. Karenakalaunenekmoyang
kita tidakmenghindar dari hukuman ketikamenerima pesan Allahmelalui
perantara manusia duniawi— yaitu Musa, pastilah kita pantas menerima
hukumanyang lebihberatkalaumenolakmendengarkanDiayangsekarang
berbicara kepada kita dari surga! 26 Pada waktu Allah berbicara kepada
nenekmoyang kita di Gunung Sinai, suara-Nyamembuat bumi berguncang.
Tetapi sekarang Dia sudah berjanji begini,
“Sekali lagi Aku akanmengguncangkan bumi, dan bukan hanya bumi tetapi

langit dan surga juga.”✡
27 Dengan menyebut “Sekali lagi,” sudah jelas bahwa Allah bermaksud
bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan yang bisa diguncangkan akan
binasa, supaya hal-hal yang tidak bisa diguncangkan akan tinggal tetap.

28 Jadi, Saudara-saudari, oleh karena kita sudah menjadi warga kerajaan
Allah yang tidak bisa diguncangkan, jadi hendaklah kita bersyukur kepada-
Nya. Dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia
denganpenuhrasa takutdanhormat. 29Karena tentangAllahkitaKitabSuci
menuliskan, Allah kita “bagaikan api yang menghanguskan segala sesuatu
yang tidak sempurna.”✡

13
Cara hidup yangmenyenangkan hati Allah

1 Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudari
seiman. 2 Ingatlah ini: Hendaklah tiap-tiap pintu rumah kalian sering
terbuka bagi siapa saja yang memerlukan tumpangan. Karena dengan
berbuat begitu— tanpa mereka sadari, pernah ada beberapa orang mener-
ima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka! 3 Dan janganlah
lupa berdoa dan menolong saudara-saudari kita seiman yang sekarang
dipenjarakan. Lakukanlah itu seperti kamu sendiri juga sedang menderita
bersama mereka di dalam penjara itu. Dan turutlah merasakan kesusahan
saudara-saudari kita seiman yang sedang dibuat menderita— seolah-olah
kamu sendiri jugamenderita sama seperti mereka.

4Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita masing-
masing sebagai sesuatu yang kudus, dan hendaklah hubungan suami-istri
dijaga supaya tetap murni. Karena Allah akan menghukum setiap orang
yang berbuat cabul atau zina. 5 Janganlah hidup kita dikuasai oleh uang.
Sebaliknya, hendaklah kita puas dengan apa yang kita punya, karena Allah
berkata,
“Aku tidak akan pernahmembiarkan kamu,

Aku tidak akan pernahmeninggalkan kamu sendirian.”✡
6 Jadi, seperti penulis Mazmur, dengan yakin kita bisa berkata,
“TUHAN adalah Penolong saya!

Saya tidak akan takut.
Orang yangmemusuhi saya tidak bisamelakukan apa-apa terhadap saya.”✡

✡ 12:26 Hag. 2:6 ✡ 12:29 Ul. 4:24; 9:3 ✡ 13:5 Ul. 31:6 ✡ 13:6 Mzm. 118:7
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7 Ingatlah para pemimpin kita yangmenyampaikan Firman Allah kepada
kita dan yang sudah mendahului kita ke surga. Renungkanlah cara hidup
mereka yang baik dan tirulah keyakinan mereka. 8 Kristus Yesus tidak
pernah berubah— dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.

9 Janganlah kita disesatkan oleh orang-orang yang membawa segala
macam ajaran lain. Lebih baik hatimu dikuatkan karena kamu bergantung
kepada kebaikan hati Allah saja daripada mengikuti mereka yang sibuk
dengan banyak peraturan tentang makanan. Karena dengan mengikuti
aturan-aturan semacam itu tidak ada orang yang pernah berhasil menjadi
sempurna di mata Allah.

10Dalam cara persembahan kurban yang lama, para imambisamemakan
dua bagian daging dari setiap kurban hewan. Sedangkan dalam cara baru
kita diberkati melalui mezbah surgawi, dan para imam yang melayani di
Rumah Allah yang di dunia ini tidak berhak makan apapun dari mezbah
itu. 11 Tetapi boleh dikatakan bahwa cara yang baru mirip dengan cara
yang lama. Karena dengan kurban pengampunan dosa, daging kurban
itu tidak ada yang dimakan oleh imam. Sesudah imam agung membawa
darah hewan tersebut ke dalam Ruang yang Mahakudus— yaitu darah
untuk pengampunan dosa, lalu semua bagian tubuh hewan itu dibakar
sampaimenjadidebudi tempat laindi luarperkemahanumat Israel—bukan
di atas mezbah di dalam Rumah TUHAN. 12 Demikian juga Yesus sudah
menderita di luar kota Yerusalem, supaya kita disucikan dengan darah-Nya
sendiri dan menjadi umat-Nya. 13 Karena itu, secara rohani marilah kita
pergi kepada Yesus di luar pagar kota.* Maksud saya, janganlah kita malu
untuk meninggalkan aturan-aturan Yahudi yang lama, dan marilah kita
menganggap sebagai suatu kehormatan kalau kita dihina karena mengikut
Yesus saja. 14 Karena di bumi ini, kita tidak mempunyai kota yang tetap
ada untuk selama-lamanya, tetapi kita menantikan Yerusalem yang baru.
15 Jadi, melalui Yesus, marilah kita selalumemberikan persembahan rohani
kepada Allah— yaitu melalui semua perkataan kita hendaklah kita memuji
Allah, dandenganberanimemberitakanbahwaYesus adalahPenguasakita.
16 Dan janganlah kita lupa melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-
orang lain dan saling menolong, karena itu juga merupakan persembahan
yangmenyenangkan hati Allah.

17 Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin kita yang
seiman. Karena Allah memberi tugas kepada mereka untuk berjaga-jaga
atas kehidupan rohani kita masing-masing, dan mereka tahu bahwa nanti
mereka akan memberi pertanggung-jawaban kepada Allah. Jadi hormat
dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka bisa melaksanakan tugas
merekadengan senanghati. Karenakalaumerekabekerja denganhati yang
sedih, hal itu pasti tidakmembawa berkat bagi kita.

18Tetaplahberdoauntuk sayadan semuaorangyangbekerjasamadengan
saya. Karena kami yakin bahwa hati nurani kami tidak bersalah, dan kami
selalu berusaha melakukan yang benar. 19Dan secara khusus saya mohon,
doakanlah saya supaya Allah segeramengutus saya kembali kepada kalian.

Doa berkat dan kata-kata terakhir
20-21Hendaklah Allah—
* 13:13 pagar kota Secara harfiah, “perkemahan.” Penulis Surat Ibrani menggunakan kata ini
sebagai gaya bahasa yang mengingatkan para pembaca tentang sejarah umat Israel sebelum Rumah
Allah berada di Yerusalem.
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yaituDia yang selalumenjagakitauntukhidupdenganperasaan tenang
dan yangmembangkitkan Penguasa kita Yesus dari kematian,

melengkapi segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk melakukan
kehendak-Nya.

Dan hendaklah Allahmelalui pertolongan Kristus Yesus—
yaitu Gembala Agung kita yangmembuat sah perjanjian yang baru dari
Allah

melalui persembahan darah-Nya sendiri,
memampukankalianuntukmelakukansegala sesuatuyangmenyenangkan

hati Allah.
Berilah kemuliaan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

22 Saudara-saudari, saya mohon supaya kalian sabar mendengarkan
nasihat-nasihat saya dalam surat ini ketika dibacakandalam jemaat, karena
surat saya ini tidak terlalu panjang. 23Sayamau kalian tahu bahwa saudara
kita, Timotius, sudah dibebaskan dari penjara. Kalau dia segera datang ke
sini, kami berdua akanmengunjungi kalian.

24 Sampaikan salam saya kepada semua pemimpin kalian dan kepada
semua saudara-saudari kita seiman— yaitu semua yang sudah disucikan
oleh Yesus. Dan semua saudara-saudari seiman di Italia mengirim salam
kepada kalian.

25Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.
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Surat Yakobus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya— yaitu kedua belas

suku umat Allah* yang sekarang tersebar di seluruh dunia:
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Penguasa kita Kristus

Yesus.

Berdiri teguh dalam keyakinan sambil berdoa untuk diberikan hikmat
2Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalianmasing-masing diuji lewat

berbagai kesusahan hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai
berkat yang membawa sukacita bagimu. 3Karena kamu tahu bahwa setiap
kali keyakinan kita diuji, hal itumembuat kita lebih dewasa untuk bertahan
dalam keyakinan kita itu. 4 Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan,
supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi, dengan tidak
kekurangan apa-apa secara rohani.

5Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamumerasa kekurangan hikmat,
mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangat murah hati kepada semua
orang, dan Dia tidak pernah tersinggung kalau kitameminta hal itu kepada-
Nya. Karena itu mintalah, dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan
kepadamu. 6 Tetapi ketika kamu berdoa untuk hal itu, percayalah penuh
dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikan hikmat yang
kamu perlukan itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang
ditiup oleh angin ke sana kemari. 7-8Orang seperti itu belum memutuskan
dalam hatinya kalau dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan
TUHAN atau tidak. Dia tidak bisa maju karena pikirannya selalu berubah-
ubah. Jadi orang yang seperti itu tidak usah berharap doanya akan dijawab
TUHAN!

Kedudukan tinggi yang sebenarnya
9 Saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai ke-

dudukan rendah, bersukacitalah! Karena Allah sudah memberikan
kedudukan yang tinggi kepadamu— yaitu sebagai warga kerajaan-Nya.
10 Sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan yang tinggi,
bersukacitalah kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan atau ke-
dudukanmu itu hanyalah sementara saja. Karena orang kaya digambarkan
seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. 11Karena pada pagi
hari ketikamatahari semakin tinggi dan panas, tanaman itumenjadi kering
dan bunganya segera rontok, dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga
yang akan terjadi kepada setiap orang kaya. Dia akan mati pada waktu dia
masih sibuk dengan segala usahanya.

Godaan bukan dari Allah
12 Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat

kesusahan hendaklah kamu bersukacita, karena kamu benar-benar akan
diberkati Allah! Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu

* 1:1 kedua belas suku umat Allah Dengan perkataan ini Yakobus menggambarkan bahwa para
pengikut Yesus adalah seperti kedua belas suku Israel yang tersebar dimana-mana. Kedua belas suku
Israel sudah tersebar akibat penganiayaan, dan begitu juga para pengikut Yesus.
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akan diberikan mahkota kemenangan† ketika kamu masuk surga untuk
hidup selama-lamanya— sesuai dengan janji Allah kepada kita semua yang
mengasihi-Nya. 13 Tetapi kalau kamu merasa tergoda untuk berdosa, jan-
ganlah kamu berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu.
KarenaAllah tidakmungkin tergodauntukberbuat kejahatan, danDia tidak
pernah memberi godaan kepada siapa pun. 14 Tetapi keinginan-keinginan
kita sendiri yang membuat kita tergoda, karena kita membiarkan diri kita
terseret sampai terjerat padakeinginankita sendiri. 15Lalu setiapkeinginan
jahat kita itu berkembang, jadi bisa digambarkan seperti binatang buas
yang bunting dan mau beranak. Sesudah berkembang, keinginan itu akan
menghasilkan dosa. Lalu dosa itu juga berkembang lagi sampai akhirnya
menghasilkanmaut.

16 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah berpikir salah tentang
hal ini: 17 Allah adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang
sempurna. Segalaberkat itu turundariAllahBapayangmenciptakansemua
benda penerang di langit. Tetapi Dia bukan seperti bulan— yang cahayanya
tidak tetap dan sering berubah-ubah. 18 Sebagai contoh pemberian yang
sempurna itu: Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru
melalui berita keselamatan yang benar dari Dia, supaya kita yang percaya
akan berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa.‡

Jadilah pelaku Firman Allah, jangan hanya pendengar saja
19 Saudara-saudari yang saya kasihi, ini penting! Hendaklah setiap kita

selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Dan tidak boleh cepat
marah. 20 Karena waktu kita bertindak dalam keadaan marah, pasti kita
tidak bertindak sesuai dengan kemauan Allah. 21Oleh karena itu, marilah
kita membuang segala sesuatu yang masih terdapat dalam hati kita yang
kotor, najis, atau jahat. Lalu dengan rendah hati, mari kita menerima
ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hati kita masing-masing—
yaitu Firman-Nya yang berkuasa untukmenyelamatkan kita.

22 Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku Firman-Nya. Janganlah kita
menipu diri kita sendiri dengan berpikir, “Bagi saya mendengar Firman-
Nya saja sudah cukup!” 23Karena siapa yanghanyamendengar ajaranAllah
tetapi tidak melakukannya, dia sama saja seperti orang yang mengamat-
amatimukanya sendiri pada cermin. 24Tetapi sesudahmengamat-amatinya
ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi dan lupa membersihkan
kotoran itu! 25Sedangkan siapa yangmendalami danmerenungkanHukum
TUHAN yang sempurna dan yang memberikan kebebasan§— bukan hanya
mendengar danmelupakannya dengan cepat tetapimenjadi pelakuHukum
TUHAN,dialahyangakandiberkatiAllahdalamsegalahal yangdia lakukan.
† 1:12 mahkota kemenangan Kata yang diterjemahkan ‘mahkota’ di sini bukan menunjukkan
mahkota seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— sepertimenjadi
tanda pemenang dalam pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda pendapat kalau
kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja yangmenunjukkanhadiah kehidupan yang selama-lamanya,
atau umat Allah benar-benar akan menerima mahkota seperti itu waktu masuk surga. Lihat juga
2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10. ‡ 1:18 umat kepunyaan Allah yang istimewa Secara harfiah,
“buahan yangpertama” atau “hasil (panen) yang pertama.” DalamPerjanjian Lama istilah ini dipakai
untuk hasil panen berupa gandum dan sayur yang diberikan sebagai ucapan syukur kepada Allah.
Dan anak pertama dari hewan atau pun anak sulung laki-laki memakai istilah yang sama. Anak
pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah, sedangkan setiap anak sulung laki-laki dari orang
Yahudi ditebusdenganpersembahanuang. LihatKel. 22:29, Im. 23:9-14; Ul. 26:1-11. § 1:25 Hukum
TUHAN … memberikan kebebasan Yang Yakobusmaksudkan dijelaskan di Yak. 2:8-13. Lihat juga Gal.
1:1, 13-14; 6:2; Rom. 13:10.
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26 Karena orang yang berpikir bahwa dia sudah hidup baik sesuai den-
gan peraturan agamanya, tetapi dia tidak menguasai lidahnya sendiri, dia
adalah orang yang hanya berpura-pura baik, yang sudah menipu dirinya
sendiri. Karena cara beragama semacam itu percuma saja. 27 Cara be-
ragama yang sempurna dan yang tidak bercela di mata Allah bisa terlihat
dalam hal seperti ini: Ketika kita memperhatikan penderitaan anak yatim
piatu atau janda dan menolong mereka, dan ketika kita tidak membiarkan
diri kita ternoda denganmengikuti keinginan-keinginan duniawi.

2
Mengasihi dan mengasihani semua orang tanpa pilih kasih karena ke-

dudukanmereka
1 Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Penguasa kita, Kristus

Yesus yang mulia, kita tidak boleh pilih kasih berdasarkan kedudukan
orang. 2 Sebagai contoh, ketika dua orang masuk ke dalam pertemuan
kalian— yang satu adalah orang kaya yang memakai pakaian yang sangat
bagus dan cincin emas yang besar, sedangkan yang kedua adalah orang
miskin yang berpakaian jelek. 3 Sering terjadi kalian memberi perhatian
khusus kepada orang yang berpakaian bagus itu dan berkata kepadanya,
“Silakan duduk di tempat yang baik ini.” Tetapi kepada orang miskin
itu kalian katakan, “Kamu berdiri di sana” atau, “Duduk di lantai di
dekat kaki saya.” 4 Tetapi dengan berbuat begitu, jelaslah bahwa kalian
merasa diri hebat untukmembeda-bedakan orang, walaupun hal itu masih
berdasarkan ukuran duniawi dan pikiran yang jahat!

5 Tetapi coba pikir, Saudara-saudari yang saya kasihi! Ternyata Allah
sudah memilih banyak orang miskin secara jasmani untuk menjadi kaya
secara rohani! Karena mereka percaya penuh kepada Kristus, dan melalui
percaya itulah mereka memperoleh hak untuk menjadi warga kerajaan
Allah— sesuai dengan janji-Nya kepada setiap kita yang mengasihi-Nya.
6 Karena itu siapa saja tidak pantas kita anggap hina! Dan apakah kalian
sudah lupa bahwa justru orang kayalah yang selalu menindas kita! Justru
merekalah yang selalu menyeret kita ke pengadilan untuk merampas hak
atau milik kita. 7 Dan merekalah yang suka menjelek-jelekkan nama baik
Yesus, yangmenjadikan kita milik-Nya.

8 Tetapi kalau setiap kalian menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh
Raja kita Yesus, maka kamu akan melakukan yang benar— yaitu perintah
yang tertulis di dalam Kitab Suci,
“Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡
9 Tetapi kalau kamu pilih kasih karena kedudukan orang, ternyata kamu
berdosa karenamelanggar HukumKasih itu.

10 Ingatlah bahwa kalau seorang bisa menaati seluruh Hukum Taurat,
lalu dia lupa melakukan satu peraturan kecil yang tertulis di dalamnya, dia
sudah menjadi pelanggar Hukum Taurat dan layak dihukum Allah. Karena
Hukum Taurat dianggap sebagai sesuatu yang utuh. 11 Sebagai contoh,
Allah menyuruh kita dalam Hukum Taurat, “Jangan berzina” dan “Jangan
membunuh.” Jadi, kalau kamu tidak berzina tetapi membunuh seseorang,
kamu sudah menjadi pelanggar Hukum Taurat— bukan hanya pelanggar
hukum tentangmembunuh itu.

✡ 2:8 Im. 19:18
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12 Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dan menjalani hidup kita
sebagai orang-orang yang Kristus akan adili sesuai dengan Hukum Kasih-
Nya—yaituHukumyangmemberikankebebasan.* 13KarenapadaHari Pen-
gadilan, siapa yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya
juga tidakakandikasihani olehTuhan. Tetapi kalaukitamenjadi orangyang
berbelas kasih, maka kita tidak perlu takut terhadap Hari Pengadilan!

Keyakinan kita dilengkapi dan dibuktikan lewat perbuatan baik
14 Saudara-saudari, kalau seseorang dari antara kita berkata, “Saya per-

caya penuh kepada Kristus,” tetapi dia tidak melakukan apa-apa yang
menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang percaya penuh kepada-
Nya, berarti ucapannya itu omong kosong saja. Kita diselamatkan tidak
hanya berdasarkan ucapan seperti itu! 15 Coba pikirkan contoh ini:
Ada saudara-saudari yang hari ini membutuhkan pakaian dan makanan.
16 Lalu kamu yang sudah berkelebihan dalam hal makanan dan pakaian
berkata kepadanya, “Selamat jalan! Semoga Allah memberi pakaian dan
makanan kepadamu”— tetapi kamu sama sekali tidak membagikan apa-
apa kepadanya, maka kata-katamu itu omong kosong saja. 17 Begitu juga
dengan hal percaya penuh: Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat
perbuatan, maka itu tidak ada artinya.

18 Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan berkata, “Tetapi
saya tidak seperti kamu! Sayapercayapenuh tanpaharusmembuktikannya
melalui perbuatan.” Tetapi saya menjawab orang seperti itu, “Bagaimana
saya bisa tahu kalau kepercayaanmu itu benar-benar ada atau omong
kosong saja kalau kamu sendiri tidak pernahmembuktikannya? Saya yakin
kita lebih baik membuktikan kepercayaan kita kepada Kristus lewat kasih
dalam perbuatan!” 19 Sebagai contoh, kamu mengatakan bahwa kamu
mempunyai kepercayaan karena kamu yakin bahwa hanya ada satu Allah.
Oh kamu sungguh hebat! Setan-setan pun percaya seperti kamu! Dan
mereka gemetar ketakutankarenamereka sudah tahubahwa ‘kepercayaan’
mereka itu tidakmampumenyelamatkanmereka dari neraka. 20 Janganlah
begitu bodoh! Kalau kamu masih memerlukan bukti bahwa kepercayaan
yang tidak ditunjukkan lewat perbuatan tidak ada artinya, pikirkanlah
contoh ini: 21Pasti nenekmoyang kita Abrahamditerima oleh Allah sebagai
orang benar karena perbuatannya— yaitu ketika Allahmelihat bahwaAbra-
ham sudah siap mengurbankan anaknya Isak di atas mezbah. 22 Jadi, kita
bisa melihat bahwa kepercayaan dan perbuatan Abraham bekerja sama.
Maksudnya, kepercayaannya dilengkapi karena ada perbuatan yang mem-
buktikannya. 23 Itulah yang dimaksudkan ayat Kitab Suci yangmengatakan,
“Abraham percaya kepada janji Allah, dan karena itu dia diterima Allah

sebagai orang benar.”✡
Karena itulah dalam Kitab Suci tertulis dia sebagai “Sahabat Allah.” 24 Jadi
jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah lewat perbuatan kita
juga— dan bukan hanya karena percaya. 25 Begitu juga dengan Rahab—
yaitu pelacur yangmenerima dua orangmata-mata yang diutus oleh Yosua.
Kepercayaannya menjadi nyata lewat perbuatannya ketika dia mengajak
mereka berdua pulang melalui jalan lain, dan karena itu dia diterima
sebagai perempuan yang benar dan diselamatkan.✡

* 2:12 Hukum… kebebasanLihat Yak. 1:25 serta catatannya. ✡ 2:23 Kej. 15:6; 2Taw. 20:7; Yes. 41:8
✡ 2:25 Yos. 2:1-21
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26Ketika seseorang tidakbernapas lagi, berarti dia sudahmati. Begitu juga
kalau mengaku percaya penuh kepada Kristus tetapi tidak menunjukkan
keyakinannya lewat perbuatan yang baik. Hal itu percuma saja!

3
Jagalah kata-katamu

1 Saudara-saudariku, sebaiknya janganlah banyak dari antara kalian
yang menjadi guru Firman TUHAN. Karena kalian tahu bahwa Allah akan
mengadili para guru Firman-Nya dengan ukuran yang lebih berat. 2 Tentu
setiap kita banyakmelakukan kesalahan! Tetapi kalau ada orang yang tidak
pernah mengatakan sesuatu yang salah, dia orang yang sempurna. Kalau
dia bisa melakukan hal itu, berarti dia mampu mengendalikan seluruh
tubuhnya. 3 Sebagai contoh, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kuda
kalau kita bisa menguasai mulutnya. Karena itulah kekang dipasang pada
mulut kuda. 4 Begitu juga dengan kapal. Kapal memang besar sekali
dan dibawa oleh angin yang keras, tetapi yang mengendalikan kapal besar
itu adalah kemudi kecil. Dan orang yang memegang kemudilah yang
menentukan ke mana kapal itu pergi. 5 Begitu juga dengan lidah kita.
Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisamemakai
lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari
kita! Biarpun kecil, tetapi bisa merusak banyak hal— sebagaimana hutan
yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. 6 Memang
pantas menggambarkan lidah sebagai api! Karena semua kejahatan dunia
ini seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun, kejahatan itu
menulardari situuntukmerusakseluruh tubuhkita. Lidahkita seperti lidah
api neraka! Maksud saya, iblis bisamenyalakan api besarmelalui lidah kita.
Danbagaikan satu lidah api bisamenjalar danmembakar hutan luas, begitu
pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah.

7Ternyatamanusia sudahbisamenjinakkanhampir setiap jenis binatang,
burung, binatang merayap, dan binatang laut, 8 tetapi tidak ada seorang
pun yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Lidah kita begitu liar dan
jahat, bagaikanularyangpenuhdenganracunyangmematikan. 9Lidahkita
terlalu cepatberbalikdarimemujiAllahBapakepadamengutukorang lain—
padahal orang lain itu adalah manusia yang sudah diciptakan oleh TUHAN
supaya mencerminkan sifat-sifat-Nya. 10 Berarti dengan mulut yang sama
kita memuji Allah dan mengutuk sesama kita. Saudara-saudariku, jangan-
lah kita seperti itu! 11Air tawar dan air asin tidak bisa keluar dari mata air
yang sama— bukan! 12 Juga Saudara-saudariku, pohon ara tidak mungkin
menghasilkan buah zaitun. Pohon anggur tidak bisa menghasilkan buah
ara. Dan air tawar tidakmengalir dari sumber air asin.

Sifat-sifat hikmat yang dari Allah
13 Siapa yang merasa dirinya pintar dan bijaksana, biarlah dia tunjukkan

melalui carahidupdanperbuatan yangbaik yangdilakukandengan rendah
hati. Kalau kamu bijak, kamu juga akan rendah hati. 14 Tetapi kalau dalam
hatimu masih ada iri hati, dendam, dan sikap mementingkan diri sendiri,
janganlah kamu berpikir, “Saya ini sangat bijaksana.” Karena ternyata
pikiranmu itu keliru, 15 dan kebijaksanaanmu bukan hikmat yang berasal
dari Allah. Kamu hanya mempunyai kebijaksanaan duniawi, yang berasal
dari keinginanmu sendiri dan dari roh-roh jahat. 16 Karena, kalau kamu
masih iri hati danmementingkandiri sendiri, berarti hidupmumasih kacau
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dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. 17 Sedangkan hikmat
yang benar-benar datang dari Allahmemimpin kita untuk hidup seperti ini:
Pertama-tama suci, selanjutnya berdamai dengan sesama,
lemah-lembut, dan terbuka untukmengikuti kemauan orang lain.
Hikmat jugamemimpinkitauntukmerasabelaskasihankepadasesamakita
dan tetap berbuat baik kepadamereka.
Hikmat dari Allah juga selalu jujur dan tidak pilih kasih.

18 Sungguh diberkati Allah orang yang bekerja untuk mendatangkan
damai! Dia itulah yang betul-betul berhikmat, dan hasil hikmat itu pasti
akanmenjadi nyata dalam hidup yang benar.

4
Janganlah bercabang hati, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Allah

1 Kenapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain?! Bukankah
semua itudisebabkanolehkeinginan-keinginankalianmasing-masing yang
saling berperang untuk menguasai dirimu? 2 Kamu mengingini sesuatu,
tetapi tidak bisa mendapatkannya. Lalu kamu iri hati kepada teman yang
mempunyainya, sampaikamusiapmelakukanapasajauntukmendapatkan
barang itu— seperti bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Karena
inilah kamu tidak mendapatkan barang itu: Kamu lupa memintanya dari
Allah dalam doa! 3 Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada
Allah, tetapi Dia tidakmenjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamumem-
intanya dengan alasan yang salah— karena kamu mau menggunakannya
untuk kesenangan dirimu sendiri.

4 Kamu sama seperti pelacur! Memang pelacur tidak mau setia kepada
satu laki-laki, dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada Allah! Se-
harusnya kamu tahu kalau bersahabat dengan hal-hal yang duniawi berarti
memusuhi Allah. Sekali lagi saya ulangi: Kamu yang mau bersahabat
dengan dunia ini, berarti kamumenjadikan dirimumusuhnya Allah. 5Atau
mungkin kamumenganggap ayat Kitab Suci yang berikut ini omong kosong
saja— kah? Ayat yang sayamaksudkan itu berkata,
“Roh Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk berdiam di dalam hidup

kita sungguh dengan cemburumerindukan supaya kita setia kepada-
Nya.”*

6Tetapi kenyataannya, kebaikan hati Allah semakin lebih besar kepada kita,
seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci,
“Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia baik hati kepada orang

yang rendah hati.”✡
7 Karena itu, taatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan

lari dari kamu. 8 Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat
kepadamu. Hei kamu orang berdosa, jangan lagi menggunakan tanganmu
untuk berbuat dosa! Murnikanlah hatimu kembali, oleh karena kamu
belum menetapkan kalau kamu tetap mengikut Allah atau mengikut arus
dunia ini. 9Bertobatlahsungguh-sungguhdenganhati yangsedih,menyesal,
dan menangis. Daripada bersenang-senang dan gembira, lebih baik kamu
meratap karena keadaan rohanimu.
* 4:5 Kutipan Bahasa Yunani tidak menunjukkan kalau ‘roh’ tersebut adalah Roh Allah atau roh
manusia. Kalau mengikuti tafsiran yang menganggap ‘roh’ tersebut adalah ‘roh manusia’, maka
kutipan Yakobus bisa diterjemahkan, “bahwa roh yang Allah buat berdiam di dalam setiap tubuh
manusia penuh dengan iri hati.” Dan persoalan dibuat menjadi lebih sulit karena kurang jelas ayat
mana dari PL yang Yakobus maksudkan, tetapi banyak penafsir memilih Kel. 20:3-5; 34:14. ✡ 4:6
Ams. 3:34
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10Rendahkanlah dirimu di hadapan TUHAN, maka Dia akanmengangkat
danmenolongmu.

Kamu tidak berhakmencela sesamamu
11 Saudara-saudari, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kamu

mencela sesamamu, hal itu sama seperti kamumengangkat dirimumenjadi
hakim. Maksud saya, ternyata kamu merasa diri kamu hebat— bukan saja
untuk menghakimi sesamamu, tetapi juga untuk berkata, “Hukum TUHAN
itu perlu diubah.” Bukan urusanmu untuk mengubah perintah TUHAN,
tetapi tugasmu adalah untuk menaati Hukum Kasih itu! 12Hanya ada satu
Hakim yang berhak menentukan Hukum bagi kita— yaitu Allah, bukan
kamu! Dialah yang berkuasa menyelamatkan ataumembinasakan. Karena
itu kamu tidak boleh lagi mencela sesamamu!

Hormati dan taatilah Allah dalam rencana-rencanamu
13 Hai Saudara-saudari yang berkata, “Hari ini atau besok kami akan

pergi ke suatu kota, lalu berdagang di sana selama satu tahun, dan pasti
kami akanmendapat uang yang banyak,”— 14padahal kamu tidak tahu apa-
apa tentang hidupmu besok! Hidupmu hanya seperti asap— sebentar ada,
sebentar lagi hilang. 15 Jadi sebaiknya kamu berkata seperti ini: “Kalau
TUHAN menghendakinya, kami akan hidup dan akan melakukan ini atau
itu.” 16 Tetapi dalam rencana yang tadi itu, ternyata kamu sombong dan
mengandalkan kekuatan sendiri. Semua kesombongan seperti itu adalah
salah.

17 Siapa yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak
melakukannya, maka dia berdosa.

5
Celakalah orang kaya

1Hei orang-orang kaya, celakalah kamu!* Menangislah dan merataplah,
karena Allah sudah siap menghukummu dengan kesusahan yang berat!
2 Waktu Allah mendatangkan hukuman itu atas kamu, sepertinya semua
kekayaanmu itu sudah menjadi sampah dan pakaianmu yang indah itu
sudah dimakan ngengat. 3 Hartamu yang terbuat dari emas dan perak
sudah tidak berharga lagi! Bahkan hartamu itu menjadi bukti di mata
Allah bahwa kamu tidak jujur! Kamumenimbun harta hanya untuk dirimu
sendiri saja tanpa peduli kepada sesamamu yang kekurangan. Jadi har-
tamu itu akan menjadi seperti penyakit yang akan menghancurkan dan
membakar tubuhmu sendiri seperti api. 4 Bukti ketidak-jujuranmu nyata
di mata TUHAN, karena upah orang-orang yang sudah beberapa bulan lalu
bekerjadi ladangmumasihadadi dalamdompetmu. Dan sekarangkeluhan-
keluhan mereka yang sudah menuai hasil ladangmu sudah didengarkan
oleh TUHAN YangMahakuasa.

5 Selama hidupmu di dunia ini, kamu sudah terbiasa dengan gaya
hidupmu yang mewah dan apa saja yang kamu inginkan harus tercapai.
Jadi akhirnya kamu sudah menjadi gemuk seperti hewan peliharaan yang

* 5:1 Ayat 1-6 Banyak penafsir berkata bahwadalambagian ini Yakobusmenulis tentang orang kaya
dengan cara yangmirip dengan yang dikatakan para nabi dalamPerjanjian Lama— yaitu diamenulis
teguran keras dan menyampaikan hukuman Allah atas orang-orang yang belum menjadi pengikut
Kristus dan yang tidak menerima surat ini. Yakobus menulis dengan cara itu untuk menghibur
orang-orang miskin yang menerima surat ini dan sebagai peringatan kepada para pengikut Kristen
supaya menggunakan kekayaannya untuk menolong sesama. Bandingkan dengan Yes. 13:1-22 dan
Amos 1:3–2:3.
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siap dipotong untuk pesta makan. Hari besar untuk kamu dipotong sudah
tiba! 6Allahmelihatwaktu kamumenggunakankuasamuuntukmenginjak-
injak hak orang-orang yang tidak sanggup melawanmu. Lewat ketidak-
jujuranmu, kamu seperti sudahmembunuhmereka! Celakalah kamu!

Bersabarlah dan bertahan dalam keyakinan
7 Jadi Saudara-saudari, karena Allah mengetahui segala kesusahan kita,

bersabarlah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai contoh, pikirkan-
lah para petani yang dengan begitu sabar menantikan turunnya hujan
sesudah musim tanam dan sebelum musim panen. 8 Demikian jugalah
kalian masing-masing: Sabarlah dan kuatkanlah hatimu, karena Tuhan
segera datang.

9 Saudara-saudari, janganlah kita saling mencari dan saling mem-
bicarakan kesalahan dan kelemahan saudara-saudari kita. Lihat! Ke-
datangan Hakim yang adil Kristus sudah dekat, dan Dia akan menjatuhkan
hukuman yang lebih berat kepada mereka yang suka melakukan hal yang
seperti itu.✡

10Saudara-saudari,marilah kitameneladani para nabi yang diutus Tuhan
untuk menyampaikan berita-Nya kepada nenek moyang orang Yahudi.
Mereka tetap bersabar, biarpun mereka sering dianiaya dan banyak
menderita. 11 Ingatlah bahwa sekarang kita sangat menghormati mereka
karenamereka bertahan dalam penderitaan itu. Antara lain, Ayubmenjadi
contoh orang yang terus kuat. Dan kalian sudah tahu bagaimana akhirnya
Allahmemberkati dia, karena Tuhan penuh dengan belas kasihan dan baik
hati.

Menghormati Allah dalam perkataan dan janji
12Saudara-saudari, hal ini sangat penting: Waktu kamumengatakan sesu-

atu atau berjanji tentang sesuatu, janganlah menguatkan perkataan atau
janjimu itu dengan bersumpah atas nama apapun. Jadi jangan menyebut
surga atau bumi sebagai saksi atas sumpahmu. Kalau hal yang dibicarakan
itu benar, cukup kamu katakan saja, “Ya, itu benar.” Kalau hal itu salah,
katakan saja, “Itu tidak benar.” Karena setiap kali kamu berkata sesu-
atu dengan sumpah, TUHAN akan mengadili kamu kalau apa yang kamu
sumpahkan itu tidak benar.✡

Memuliakan Allah dalam segala keadaan, dan khususnyawaktu sakit
13 Siapa di antara kita yang menderita, hendaklah dia berdoa. Siapa di

antara kita yang bersukacita, hendaklah dia bernyanyi memuji TUHAN.
14 Siapa di antara kita yang sakit, hendaklah dia memanggil para pe-
natua jemaat, supaya mereka mendoakannya dan mengoleskan minyak†
kepadanyasebagaiperingatanbahwamerekasudahmemohonTuhanYesus
untuk menyembuhkannya. 15 Dan apabila doa mereka didasari oleh per-
caya penuh bahwa Tuhan Yesus sedang menyembuhkan dia, maka Tuhan
akan menjawabnya.✡ Tuhan akan menguatkan dan menyembuhkannya.
Dan kalau penyakitnya disebabkan karena dosa-dosanya, atas doa mereka
✡ 5:9 Mat. 7:1 ✡ 5:12 Mat. 5:33-37 † 5:14 minyak Kata yang Yakobus tulis bisa diterjemahkan
‘minyak’ atau ‘minyak zaitun’. Pada zaman Yakobus tidak ada banyak pilihan minyak, dan minyak
zaitun dipakai untuk bahan bakar lampu,memasakmakanan, sebagai obat luka, mengoles ke kepala
atau badan untuk persiapan pesta, mengurapi raja atau nabi, dan pada ayat ini sebagai peringatan
akan doa para penatua dan bahwa Allah hadir dan bekerja. ✡ 5:15 Mat. 7:7-11; 21:22; Yak. 1:6
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bersama, orang itu akan diampuni Tuhan.‡ 16 Karena itu saya mendorong
supaya setiapkita salingmengakui dosadankelemahankita supayabisa sal-
ing mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan.
Karenadoaorangbenar sangatberkuasadanbesarpengaruhnya. 17Sebagai
contohnya, Elia adalahorangbiasa yang samaseperti kita. Tetapi diaberdoa
dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, dan ternyata hujan
tidak turun di negeri itu selama tiga tahun enam bulan! 18 Lalu ketika Elia
berdoa lagi meminta hujan, lalu hujan pun turun, dan tanaman di ladang
tumbuh kembali.

19-20 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah hal ini: Kalau ternyata
salah satu dari antara kita sudah mengikuti jalan sesat, tetapi saudara
atau saudari yang lain memimpin dia kembali kepada ajaran dan cara
hidup yang benar, berarti saudara atau saudari itu yang mengasihani dan
yang memimpin dia kembali sudah menyelamatkan dia dari neraka dan
membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahannya yang banyak itu
diampuni.✡

‡ 5:15 kalau penyakitnya disebabkan … Ayat ini tidak boleh dipakai untuk berkata bahwa semua
penyakit datang akibat dosa si penderita. Ingatlah cerita Ayub dan Paulus di 2 Kor. 12:7-10. Tetapi
ayat ini berkata ‘kalau’, karena memang ada sebagian penyakit yang disebabkan dosa kita sendiri.
✡ 5:19-20 Mat. 18:15; Gal. 6:1-2; 1Ptr. 4:8
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Surat Petrus yang pertama
1Kepada yang kekasih umat pilihan Allah:
Salam dari Petrus, rasul Kristus Yesus.
Saya menulis surat ini secara khusus untuk kalian yang karena per-

caya kepada Yesus sudah dianiaya sehingga kalian terpaksa meninggalkan
daerah Yahudi. Jadi sekarang kalian tinggal sebagai pendatang di beberapa
provinsi di kerajaan Romawi— yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia,
dan Bitinia. 2 Sejak semula sesuai dengan rencana Allah Bapa, Dia sudah
memilih kalian, supaya kalian disucikanmelalui pekerjaan RohKudus. Dan
secara rohani melalui Roh Kudus dan melalui darah* Kristus Yesus kalian
sudah diberi tandamenjadimilik Allah. Dan oleh karena itu kalianmenjadi
orang-orang yang taat kepada Allah.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian masing-masing dan

menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya.
Harapan kita di dalam Yesus yang hidup

3 Terpujilah Allah, Bapa dari Penguasa kita Kristus Yesus! Oleh karena
belas kasihan-Nya yang luar biasa, Dia memberikan hidup yang baru
kepada kita melalui Anak-Nya yang sudah hidup kembali dari kematian—
sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan Yesus yang sudah
hidup kembali. 4 Dan harapan kita adalah untuk menerima semua berkat
yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anak-Nya. Semua berkat itu
tersimpan di surga, dan tidak bisa rusak atau busuk, dan keindahannya
tidak akan hilang. 5 Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka
Allah dengan kuasa-Nya yang besar, terus menjaga kalian sampai kalian
mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan yang sudah
siap dinyatakan kepada kita pada hari terakhir.

6 Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita, walaupun
sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena
dalam kehendak TUHAN, kita sedang mengalami berbagai macam kesuli-
tan. 7 Dengan demikian TUHAN mengizinkan kita diuji, untuk mem-
buktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus, atau tidak.
Keyakinan kita itu bisa dibandingkan dengan emas, yang juga diuji dan
dimurnikan dengan membakarnya di dalam api. Padahal emas juga tidak
bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih berharga
dari emas, karena itulah yang akan membuat kita menerima hormat, pu-
jian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri-Nya pada hari
terakhir. 8Kalianmemang belum pernahmelihat Yesus, tetapi kalian sudah
mengasihi Dia. Biarpun kalian tidak bisa melihat Dia sekarang, tetapi
kalian tetap percaya kepada-Nya. Oleh sebab itulah kalian merasa sangat
bersukacita sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apa pun. Dan
perasaan sukacita kalian itu penuh dengan kemuliaan yang berasal dari
surga. 9 Kalian bergembira karena sudah jelas bahwa kita yang percaya
kepada Kristus Yesus akan mencapai apa yang kita harapkan— yaitu kita
mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

10 Pada zaman dulu nabi-nabi sudah berusaha dengan tekun dan teliti
untuk lebih mengerti bagaimana caranya manusia diselamatkan. Biarpun
mereka tidak mengerti sepenuhnya, mereka masih terus menyampaikan

* 1:2 melalui darah … diberi tanda … Secara harfiah, “dipercik dengan darah.”
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berita keselamatan yang dari Allah itu— bahwa kita diselamatkan hanya
oleh karena kebaikan hati Allah. 11 Nabi-nabi itu memang ingin menge-
tahui, “Siapa Raja Penyelamat yang akan datang itu?” Dan, “Kapan hal-
hal itu akan terjadi?” Mereka bertanya-tanya tentang berita nubuat yang
disampaikanolehRohKristusyangadadidalamdirimereka, “KetikaKristus
datang nanti, kenapa Dia ditetapkan untuk banyak menderita sebelum Dia
dimuliakan?” 12 Tetapi Roh Kristus hanya menjawab bahwa berita tentang
rencana Allah itu bukan untuk diri mereka sendiri. Tetapi sebenarnya
mereka bekerja untuk melayani kita, untuk membuktikan kebenaran yang
sudah kita dengar melalui Kabar Baik. Sekarang Roh Kudus sudah dikirim
dari surga, dan dengan kuasa Roh-Nya, Kabar Baik itu sudah disampaikan
kepada kita, termasuk berita tentang rencana Allah. Bahkan para malaikat
di surga pun inginmengetahui lebih dalam tentang hal-hal itu.

Panggilan untuk hidup suci
13-14 Jadi, bersiaplah! Berjaga-jagalah dan kuasailah diri kalian masing-

masing. Dan taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Allah Bapa, yang
akan menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita ketika Kristus Yesus
menyatakan diri-Nya kepada kita. Jadi hendaklah kita hidup sebagai
anak-anak Bapa yang taat kepada-Nya. Jangan kita mundur lagi untuk
memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama. Pada waktu kita hidup
seperti itu, kita belum mengenal Allah. 15 Tetapi sekarang hendaklah kita
suci dalam segala kelakuan kita, sama seperti Allah yang sudah memanggil
kita adalah suci. 16Karenaada tertulis di dalamFirmanTUHAN, “Hendaklah
kalian hidup suci, karena Aku suci.”✡

17 Sebaiknya kita ingat bahwa Dia yang kita sebut ‘Bapa’ pada saat kita
berdoa tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita se-
mua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi hendaklah kita
hidup dengan hormat dan takut kepada-Nya selama kita hidup sebagai
pendatang di dunia ini. 18Karena kita tahu bahwa Allah sudah membayar
lunas untuk membebaskan kita dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita
warisi dari nenek moyang kita. Dan bayarannya tidak memakai barang-
barang dari dunia ini— seperti emas dan perak. Karena semuanya itu bisa
rusak. 19 Tetapi bayaran yang dipakai untuk membebaskan kita jauh lebih
berharga— yaitu darahKristus, yang sudahdipersembahkan seperti kurban
domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. 20 Tugas Kristus itu sudah
ditentukan oleh Allah sebelum dunia ini diciptakan, tetapi baru saja Dia
menunjukkan diri-Nya supaya kita bisa diselamatkan. Kedatangan Kristus
itu menunjukkan bahwa akhir zaman dari dunia ini sudah mulai. 21 Jadi
melalui Kristus kita percaya kepada Allah, yang sudah menghidupkan Dia
dari kematian dan memberikan kemuliaan kepada-Nya. Karena itulah kita
percaya danmenaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah.

22Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar,
kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk
saling mengasihi dengan hati yang tulus kepada sesama saudara-saudari
seiman kita. Jadi marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh
dan dengan sepenuhhati. 23Karena kita sudahmenjadimanusia yang baru.
Kita sudah dilahirkan kembali karena sudah menerima Firman Allah, dan
Firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Firman Allah tidak mungkin
binasa, tetapi tetap berlaku sampai selama-lamanya. 24 Hal itu sesuai
dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci:
✡ 1:16 Im. 11:44, 45; 19:2; 20:7
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“Setiapmanusia seperti rumput saja,
yang cepat layu lalu mati.

Dan kemuliaanmanusia itu adalah seperti bunga-bunga tanaman liar,
yang cepat rontok dan hilang.

25Tetapi Firman Allah tetap berlaku untuk selama-lamanya.”✡
Dan tentu saja Kabar Baik yang sudah diberitakan kepada kalian termasuk
Firman Allah yang ‘tetap berlaku’ itu!

2
Yesus bagaikan batu fondasi yang terutama bagi kita

1 Karena itu, lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Jangan
kalian berbohong, jangan berpura-pura bahwa kamu lebih baik dari orang
lain, jangan iri hati, dan jangan membicarakan tentang kesalahan orang
lain. 2-3 Sebagaimana bayi yang baru lahir yang selalu haus akan air susu
murni dari ibunya, begitu juga kalian hendaklah selalu haus akan pelajaran
rohani yang benar— yaitu yang terdapat dalam Firman Allah. Karena
dalam FirmanAllah dikatakan seperti ini, “Kalian sendiri sudahmerasakan
kebaikan TUHAN.”✡ Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani
sampai pada hari Allahmenyelamatkan kita dari dunia ini.

4Karena kita sekarang semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Biarpun
manusia menganggap Dia tidak berguna, Allah sangat menghargai Dia,
dan memilih Dia untuk menjadi seperti batu fondasi yang terutama dalam
Rumah Allah. Bagi kita, Dia sudah menjadi batu fondasi yang hidup. 5Dan
setiap kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain yang Allah pakai
untuk membangun Rumah-Nya, sampai kita menjadi tempat tinggal Roh
Allah sendiri. Dan di dalam Rumah-Nya itu, kita menjadi imam-imam
yang melayani Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa
persembahan-persembahan rohani kepada-Nya, yang Allah terima karena
kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 6Hal ini sesuai dengan apa yang
tertulis dalam Firman TUHAN,
“Lihatlah, Akumemilih sebuah batu yang sangat Aku hargai,

yang Aku letakkan sebagai batu fondasi di Rumah-Ku di Yerusalem.*
Semua orang yang percaya kepada-Nya tidak akanmerasa kecewa.”✡
7 Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, Dia sangat berharga. Tetapi bagi
semua orang yang tidak percaya, terjadilah kepada mereka seperti Firman
Allah ini:
“Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan

sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.”✡
8Dan ada ayat lain yangmengatakan,
“Batu itu akanmenyebabkan banyak orang jatuh,

seperti ketika seseorang yang sedang berjalan terkena sesuatu sehingga
dia jatuh.”✡

Mereka jatuh karena tidakmaupercaya danmengikuti FirmanAllah. Itulah
yang sudah ditentukan Allah bagi mereka.

9Tetapi kita sudah dipilih Allahmenjadi umat-Nya yang istimewa, bangsa
yang suci, dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung.
Semuahal ituAllahperbuat bagi kita supayakitamengabarkanhal-hal yang
luar biasa yang sudah dilakukan-Nya— khususnya ketika Dia memanggil

✡ 1:25 Yes. 40:6-8 ✡ 2:2-3 Mzm. 34:9 * 2:6 Yerusalem Petrus memakai nama lain untuk
Yerusalem— yaitu Sion. ✡ 2:6 Yes. 28:16 ✡ 2:7 Mzm. 118:22 ✡ 2:8 Yes. 8:14-15
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kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya yang luar biasa.
10 JadikitalahyangdimaksudkanolehayatFirmanAllahyang tertulisbegini,
“Dulu kalian bukanmilik Allah,

tetapi sekarang kalian sudahmenjadi milik-Nya yang istimewa.
Dulu Allah tidakmengasihani kalian,

tetapi sekarang kalian sudahmenjadi orang-orang yang Dia kasihani.”✡
Hidup sebagai warga kerajaan Allah

11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini seperti pendatang dan orang
yang tidak menetap di dunia ini. Karena itu saya mohon supaya kalian
masing-masing tidakmengikuti keinginan-keinginan badanimu yang jahat.
Keinginan-keinginan itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita.
12Karena sekarang kita berada di antara orang-orang yang belummengenal
Allah, dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu
menunjukkan kelakuan baik kita kepada mereka, dan akhirnya mereka
bisa sadar dan bertobat. Dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika
merekamelihat Dia pada hari terakhir.

13Supaya nama baik Penguasa kita Kristus Yesus tidak tercoreng, hendak-
lah kita taat kepada semua penguasa pemerintah di dunia ini— baik kepada
kepalanegara sebagai penguasa tertinggi 14dan jugakepadawakil-wakilnya
yang dia tugaskan untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan
menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15 Karena kemauan Allah
untuk kita adalah supaya melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita
akanmenutupmulut orang-orangyangkurangbijaksana, yang sukamenye-
barkan fitnah. 16Harap diingat bahwa sebelum kita dibebaskan oleh Yesus,
kita hidup seperti budak iblis. Janganlah sampai kita berpikir: “Sekarang
saya sudah bebas dan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, jadi tidak
apa-apa kalau saya berbuat dosa.” Sebaliknya, kita harus menganggap diri
kita adalah hamba kepunyaan Allah. 17 Jadi kita harusmenghormati semua
orang, mengasihi saudara-saudari seiman, hidup dengan rasa hormat dan
takut kepadaAllah, danhormat kepadakepalanegarakita yangadadi dunia
ini.

Penderitaan Kristus sebagai contoh untuk kita ikuti
18 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang-orang kaya dan bek-

erja sebagai budak mereka, hendaklah kalian mengikuti kemauan mereka
dengan penuh rasa hormat— bukan saja pada waktu mereka bersikap
baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap kejam. 19 Kalau kamu
tidak bersalah lalu dipukul oleh tuanmu, hendaklah kamu diam saja dan
ingatlah bahwa TUHAN Allah juga melihat hal itu. Dengan begitu TUHAN
akan memberkati kamu. 20 Tetapi kalau kamu sudah salah dan dihukum,
jangan harap TUHAN memberkati kamu— biarpun kamu hanya diam saja.
Kamulah yang bersalah— bukan?! Tetapi kalau kamu dibuat susah padahal
kamu melayani dengan baik dan kamu bertahan dengan sabar, Allah akan
memberkati kamu. 21Untuk itulah Allah memanggil kamu! Karena Kristus
sendiri yang sudah menderita bagi kita. Dan Dialah yang menjadi contoh
bagi kita, supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti Dia.
22 “Dia tidak pernah berbuat dosa,

dan tidak ada seorang pun yang pernahmendengarkan Diamenipu.”✡
23Padawaktu Kristus dihina, Dia tidakmembalas denganmenghina. Waktu
Dia menderita, Dia tidak berkata, “Awas, Aku juga akan balas.” Tetapi Dia
hanya menyerahkan diri-Nya kepada Allah, karena Dia tahu bahwa Allah
✡ 2:10 Hos. 2:23 ✡ 2:22 Yes. 53:9



1 Petrus 2:24 723 1 Petrus 3:11

adalahhakimyangadil. 24Yesus sudahmenanggungdosa-dosakitadi dalam
tubuh-Nya sendiri di kayu salib, supaya secara rohani kita mati terhadap
kuasa dosa, dan hidup kembali menjadi manusia baru yang hidup benar
di hadapan Allah. Jadi melalui luka-luka Yesus, kita sudah disembuhkan.
25Dulu kita hidup seperti domba yang tersesat. Tetapi sekarang kita sudah
kembali kepada Gembala yangmemelihara hidup kita!

3
Tentang hidup suami dan istri

1Begitu juga setiapkalian istri-istri hendaklahkamu taat kepadakemauan
suamimu. Dengan berbuat seperti itu, apabila ada suami yang belum
percaya kepada ajaran Kristus, dengan melihat cara hidupmu saja dia
bisa menjadi percaya. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya,
2 karena setiap hari kamu bersaksi kepadanya lewat kelakuanmu yang
murni atas dasar hormat kepada Allah. 3 Janganlah kecantikanmu hanya
cantik luar saja, seperti menghias rambut, memakai perhiasan emas, atau
pakaian yang indah. 4 Tetapi biarlah kecantikanmu merupakan hal-hal
yang tidak kelihatan juga— yaitu kecantikan yang keluar dari dalamhatimu.
Maksudnya hati yang lemah lembut dan tenang. Dan sampai kamumenjadi
tua, kecantikan seperti itu tidak akan hilang dan sangat berharga di mata
Allah. 5Begitulah cara yang dipakai oleh perempuan-perempuan yang suci
pada zaman dulu untukmenjadikan diri mereka cantik: Mereka bersandar
kepada Allah dan taat kepada kemauan suami mereka masing-masing.
6 Sebagai contoh, Sara mengikuti kemauan Abraham dan memanggil dia
“Tuan.” Kalian masing-masing juga akan menjadi putri Sara, kalau kamu
terus berbuat baik dan tidak takut kepada ancaman apa pun dari suamimu
atau orang lain.

7 Begitu juga, para suami, hendaklah kalian masing-masing hidup baik
dengan istrimu, dan menyadari bahwa secara jasmani perempuan lebih
lemah dari laki-laki. Dan kamu juga harus menghormati istrimu, dengan
mengingat bahwadia juga— lewat kebaikanhati Allah,mewarisi hidupyang
selama-lamanya. Kalaukamu tidakmenghormati istrimu,makadoa-doamu
tidak akan didengar dan tidak akan dijawab oleh Allah.

Menderita karena berbuat benar
8 Jadi kesimpulannya, hendaklahkalianhidupdengan satu tujuan, rendah

hati, saling mengasihi, saling mengasihani, dan saling berbaik hati sebagai
saudara-saudari seiman. 9 Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu,
janganlahmembalasnyadengankejahatan. Ketika orang lainmenghinamu,
janganlah membalasnya dengan balik menghina dia. Tetapi berdoalah
supaya Allah memberkati dia. Karena justru untuk itulah kita dipanggil
menjadimilik Allah yang istimewa: Supaya padawaktu kamu dibuat susah,
kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu kamu juga akan
diberkati olehAllahdi kemudianhari. 10KarenadalamFirmanAllah tertulis
seperti ini,
“Kalau kamu inginmenikmati hidup ini

danmengalami banyak hari yang penuh berkat,
kamu harus menjaga lidahmu supaya tidak berkata tipu,

dan supaya tidak berbicara yang jahat tentang orang lain.
11Kamu juga harus berhenti melakukan hal-hal yang jahat,

dan berusahamelakukan hal-hal yang baik.
Hendaklah kamumencari jalan lurus,
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supaya kamu boleh hidup damai dengan orang lain.
12Karenamata TUHAN selalu tertuju kepada orang yang hidupnya benar,

dan telinga TUHAN selalu terbuka untukmendengarkan doamereka,
tetapi tertutup untuk doa orang-orang yangmelakukan kejahatan.”✡

13Kalau kamu selalu bersemangat dan setia berbuat baik seperti itu, tidak
adayangakanmembuatkamususah. 14Tetapi kalaukamumasihmenderita
karena melakukan hal-hal yang benar, ingatlah bahwa TUHAN pasti akan
memberkatimu. Dan ingatlah Firman TUHAN ini: “Janganlah kamumerasa
takut kepada mereka yang mengancam kamu. Jangan merasa kuatir.”✡
15Dalamkeadaan itu, tinggikanlahKristus sebagaiPenguasapenuhdidalam
hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian selalu siap menjawab orang-orang
yang bertanya, “Kenapa kamu masih berharap kepada Yesus?” 16 Tetapi
hendaklahkamumenjawabdengan lemah-lembutdandengan rasahormat.
Dan jagalah supaya hatimu tetap bersih. Dengan demikian, orang-orang
itu yangmenceritakan hal-hal yang tidak benar tentang kamu akanmerasa
malu sendiri ketikamerekamelihat bukti bahwamemangkelakuanmubaik
karena kamumelayani Kristus.

17Karena itu ingatlah: Kita tidak perlumalumenderita karena kita hanya
melakukan hal-hal yang baik saja— kalau hal itu terjadi sesuai dengan
kemauanAllah. Tetapi kalaukitamenderita karenamelakukanhal-hal yang
jahat, seharusnya kita malu.

18 Karena Kristus adalah teladan bagi kita. Dia sendiri menderita ketika
Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah menggantikan kita
yang bersalah. Hal ini Dia lakukan untuk mendamaikan kita dengan Allah.
Tetapi sesudah Dia mati dibunuh secara jasmani, Roh Allah menghidupkan
Dia kembali. 19Dan dengan kuasa dari Roh Allah Dia turun ke dunia orang
mati, untuk menyampaikan berita dari Allah kepada roh-roh yang sudah
lama terpenjarakan. 20 Yaitu roh-roh dari mereka yang tidak taat kepada
Allah pada zaman Nuh, walaupun Allah menunggu dengan sabar supaya
mereka bertobat waktu Nuh sedang membuat kapal besar itu. Akhirnya
tidakbanyak—hanyadelapanorang saja yangmasukkedalamkapal itu dan
dibawa dengan selamat melewati air banjir itu. 21Air banjir itu menggam-
barkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukan untuk membersihkan
kotoran dari tubuh kita. Tetapi waktu kita dibaptis, kita diselamatkan
karena dengan hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, “Sekarang saya
mau ikut Kristus Yesus.” Lalu secara rohani kita ikut dikuburkan dan
dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus. 22 Tetapi sekarang Yesus
sudah naik ke surga, dan di sana Dia sedang memerintah bersama dengan
Allah.* Dan Allah sudah membuat semua malaikat, para penguasa, dan
semua pemerintah untuk taat kepada Yesus.

4
Nasihat supaya hidupmemuliakan Allah

1 Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika Dia
hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Karena itu hendaklah
kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran
Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah
memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. 2Dengan begitu, sisa waktumu
untuk hidup di dunia ini, kamu tidak hidup sesuai dengan keinginan secara

✡ 3:12 Mzm. 34:13-17 ✡ 3:14 Yes. 8:12 * 3:22 memerintahbersamadenganAllahSecaraharfiah,
“adalah di sebelah kanan Allah.”
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manusia duniawi lagi, tetapi menurut kehendak Allah. 3 Karena sebelum
mengikut Yesus, sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan hidup
secara manusia duniawi yang tidak mengenal Allah! Jadi kita tidak perlu
lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabu-
lan, dan mengikuti semua keinginan badani, mabuk-mabukan, mengikuti
pesta seks dan pesta mabuk-mabukan, dan membuat hal-hal yang kotor
sekali dalam penyembahan berhala.

4Orang-orang yangmasihmengejar keinginannya ke sana kemarimerasa
heran tentang kita dan berpikir, “Kenapa mereka tidak ikut kita lagi?”
Oleh karena itu, orang-orang itu menghina kita. 5 Tetapi tidak lama lagi,
mereka masing-masing harus memberi pertanggung jawaban atas keja-
hatan mereka. Karena sekarang Allah sudah siap mengadili semua orang—
baikyang sudahmatimaupunyangmasihhidup. 6Karena itulahKabarBaik
disampaikan oleh Kristus kepada roh-roh itu di dalam dunia orang mati.
Biarlah hal itu menjadi peringatan untuk kita semua: Allah akanmengadili
semuamanusia sesuai dengan perbuatan kitamasing-masing. Tetapi Kabar
Baik disampaikan supaya kita bisa hidup bersama Allah selama-lamanya.

Caramemakai kemampuan yang kita terima dari Allah
7 Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah

kita menguasai diri dan menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap untuk
berdoa. 8 Tetapi hal yang paling penting dari semuanya— yaitu kita harus
sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena sifat saling mengasihi men-
dorong kita untuk salingmemaafkan. 9Dankalau saudara seimankita perlu
tempat untukmenginap, saya harap kalian selalu bersediamenerimanya di
rumahmu tanpa bersungut-sungut.

10 Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah mener-
ima kemampuan yang berbeda-beda dari Roh Allah. Dan semua kemam-
puan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi kita masing-masing
bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. 11 Jadi
kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar Firman TUHAN
ataumenyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini,
“Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku, tetapi dari
Allah.” Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara
lain, hendaklahkamuberpikir, “Akubisamelayani hanyakarenaAllah yang
memberikan kemampuan kepadaku.” Dengan melakukan itu, Allah akan
dimuliakanmelalui segala sesuatu yang kita kerjakan, karena Kristus Yesus
memberikan kemampuan itu kepada kita. Dialah yang berkuasa danpantas
untuk dipuji sampai selama-lamanya! Amin.

Menderita karenamenjadi pengikut Kristus
12 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget ketika kalian men-

galami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan
mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti
kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji kalau kita sungguh-sungguh
percaya kepada Kristus, dan untuk membuktikan apakah kita setia atau
tidak kepada-Nya. Jadi, jangan kita berpikir bahwa kesusahan yang kita
alami adalah sesuatu yang luar biasa. 13Tetapi hendaklah kita bergembira,
karena kalau kita ikut mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami,
itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia. Dengan begitu,
pastilah kita akan sangat bersukacita pada waktu Dia datang kembali un-
tuk menyatakan kemuliaan-Nya! 14 Jadi kalau ada orang yang menghina
kamu karena mengikut Kristus, biarlah kamu merasa bahwa kamu sudah
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diberkati oleh Allah. Karena hinaan orang itu sudah menjadi tanda bukti
bahwakemuliaan dari RohAllah ada bersamadengan kamu. 15Tetapi kalau
kamu menderita karena menjadi pembunuh, pencuri, penjahat, atau pun
karena mencampuri urusan orang lain, kamu seharusnya malu. 16 Tetapi
kalau kamu menderita karena kamu seorang Kristen, janganlah merasa
malu. Sebaliknya hendaklah kamu memuji Allah karena orang sudah
menyebut kamu sebagai pengikut Kristus. 17 Karena kita hidup dalam
masa di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita— yaitu
umat-Nya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi lebih dulu. Hal ini
terjadi karenamelalui penderitaanlah, kita disempurnakan. Dengan begitu
pastilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kabar Baik tentang
Kristus akan kena hukuman yang jauh lebih berat dari penderitaan yang
kita alami sekarang. 18 Seperti yang tertulis dalam Firman Allah,
“Tidak gampang bagi orang baik untuk diselamatkan.

Apa lagi orang-orang yang berdosa dan yangmelawan Allah
pasti akan dibuang ke dalam api neraka.”✡

19 Karena itu, kalau Allah menghendaki kita untuk menderita, hendaklah
kita tetap melakukan yang baik dan menyerahkan diri kita kepada Allah
dengan berpikir seperti ini, “Pencipta kita selalu setia untuk melakukan
semua tepat seperti yang Dia janjikan kepada kita.”

5
Nasihat kepada para penatua

1 Saya mau menyampaikan pesan ini kepada para penatua di antara
kalian: Saya menjadi saksi mata dari semua penderitaan Kristus, dan saya
jugadipilih sebagai penatua. Jadi sayabersamadengankalianakan ikut am-
bil bagian dalam kemuliaan yang akan Kristus nyatakan kepada kita waktu
Dia datang kembali. Karena itu saya minta kepada kalian masing-masing:
2Gembalakanlah kawanandombayangdipercayakanAllah kepadamuden-
gan senang hati— bukan karena terpaksa. Dan janganmengambil tanggung
jawab ini untuk mencari keuntungan. Tetapi kerjakanlah pelayanan ini
karena sungguh-sungguh mau melayani Allah. 3 Jangan kamu mengang-
gap diri sebagai raja atas kawanan domba yang sudah Allah percayakan
kepadamu, tetapi jadilah teladan bagimereka. 4Lalu padawaktu Raja kita—
yaituGembalaAgungdatang, kitamasing-masing akandiberimahkota. Dan
mahkota itu akan mencerminkan kemuliaan Kristus, dan keindahannya
tidak bisa hilang.

Memberi dorongan-dorongan terakhir
5 Ini juga yang saya mau sampaikan kepada para pemuda: Hendaklah

kalian taat kepada para penatua. Tunjukkanlah sifat rendah hati kepada
semua anggota yang lain, karena,
“Allahmelawan orang-orang yang sombong,

tetapi Dia baik hati kepada orang-orang yang rendah hati.”✡
6 Karena itu, apa pun yang terjadi rendahkanlah hatimu di hadapan Allah
Yang Mahakuasa, maka pada waktu Dia berkenan, Dia akan meninggikan
kamu. 7 Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian
kuatir, karena Dia peduli terhadap kalian.

8 Berjaga-jagalah! Dan hendaklah kalian tetap menguasai diri. Karena
musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-aum dengan suara keras
sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dimakannya.
✡ 4:18 Ams. 11:31 ✡ 5:5 Ams. 3:34
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9 Dengan tetap percaya kepada Kristus, lawanlah dia! Karena kamu tahu
bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri teguh
ketikamerekamengalami penderitaan yang sama seperti yang kamualami.

10Memangpenderitaan yang kita alami sekarang ini, hanya untuk semen-
tara saja. Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil
kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya untuk
selama-lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja,
Dia sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan
semangat yang baru kepada kita. 11Dialah yang berkuasa sampai selama-
lamanya! Amin.

Salam terakhir
12 Saya menulis surat yang singkat ini kepada kalian dengan bantuan

Silas, yang saya anggap sebagai saudara seiman kita yang bisa dipercaya.
Maksud sayamenulis surat ini adalahuntukmenguatkanhati kaliandengan
meyakinkan bahwa Allah menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita
melalui apa saja yang kita alami. Jadi hendaklah kalian tetap berdiri teguh
dalam kebaikan hati Allah itu!

13 Jemaat di sini di kota Babel*— yang sama seperti kalian sudah dipilih
oleh Allah, mengirim salam kepada kalian. Salam juga dari Markus, yang
saya kasihi seperti anakku sendiri. 14Saudara-saudari, sebagai orang-orang
yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian satu sama lainmemberi salam
dengan penuh kasih.†
Kepada setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, doa saya, kalian akan

selalu hidup dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.

* 5:13 jemaat di kota Babel Secara harfiah, “Dia (perempuan) yang ada di Babel.” Petrus memakai
nama kota Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu mengingatkan
pembaca pertama ketika orang Israel dibuang ke negeri Babel. † 5:14 salam dengan penuh kasih
Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Petrus yang kedua
1 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian yang

sudah diberkati Allah sehingga kalian percaya penuh kepada Kristus Yesus
sama seperti kami. Dan oleh karena percaya itu kalian diberkati den-
gan berlimpah-limpah sama seperti kami— yaitu kita sudah diselamatkan
melalui apa yang Kristus Yesus buat untukmembenarkan kita. Dialah Allah
dan Penyelamat kita!*
Salamdari saya—Simonyang jugadisebutPetrus, rasuldanhambaKristus

Yesus.
2Karena kalian masing-masing sudah mengenal Allah dan Penguasa kita

Yesus, doa saya, Allah akan selalu sangat baik hati kepadamu dan men-
jagamu supaya hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya!

Cara kitamenjadi yakin akan panggilan kitamasing-masing
3Dengan kuasa-Nya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala

sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan
kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita
benar-benar mengenal Allah— yang sudah memanggil kita sesuai dengan
kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Dan juga melalui kuasa kemuliaan dan
kebaikan-Nya itu, Dia sudah menjanjikan banyak hal kepada kita— dengan
janji-janji yang berharga dan sangat besar. Karena melalui janji-janji Allah
itu kita menerima Roh Allah sendiri dan menjadi bersatu dengan Dia. Den-
ganbegitukita tidak terikat lagidengansegalamacamdosayangdisebabkan
oleh keinginan-keinginan kita yang jahat. Dosa itu sedangmenguasai dunia
ini seperti penyakit menular yangmematikan.

5Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita itu, janganlah
kita sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan kepada kita, tetapi mari-
lahkitamasing-masing sungguh-sungguhberusahauntukmenjalankanapa
yangkita percaya itu. Caranyaadalah—pertama, hidupdenganbaik. Kedua,
tambahkanlah pengetahuanmu tentang hidup yang bijaksana. 6 Ketiga,
belajarlah bagaimana caramenguasai diri. Keempat, belajarlah bagaimana
carabertahandalamkesusahan. Kelima, berusahalah semakinhidup sesuai
kemauan Allah. 7 Keenam, belajarlah bagaimana cara mengasihi saudara-
saudari seiman. Dan ketujuh, hendaklah kita nyatakan kasih kita kepada
semua orang melalui perbuatan. 8 Karena, kalau semua sifat itu ada pada
diri kita masing-masing dan kalau kita semakin bertumbuh dalam hal-hal
itu, maka kita akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal
Penguasa kita Kristus Yesus. Berarti kita tidak lagimenjadi pengikut Kristus
yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan kita
masing-masing. 9 Tetapi kalau saudara atau saudari seiman tidak memiliki
sifat-sifat itu— sepertinyamata rohaninya sudahkabur danhampirmenjadi
buta. Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama
sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus.

10 Oleh karena itu, Saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagi
melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas. Karena dengan begitu
kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan dipilih
oleh Allah. Karena kalau kamu tetap melakukan hal-hal itu, kamu pasti

* 1:1 Dialah Allah … Perjanjian Baru mengakui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus—
Ketiganya yang Esa, jadi Yesus juga layak disebut Allah. Lihat Yoh. 10:30; Rom. 9:5; 1Yoh. 5:20.
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tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu. 11 Dengan begitu waktu
kamumasuk ke dalamkerajaan yang selama-lamanya kamuakan disambut
dengan penuh sukacita oleh Penguasa dan Raja Penyelamat kita Kristus
Yesus.

Keyakinan kita berdasarkan Firman Allah
12Oleh karena itu, saya akan tetap mengingatkan kalian tentang hal-hal

tersebut, meskipun kalian sudah tahu dan berpegang teguh kepada ajaran
benar yang kita sudah terima dari Allah. 13 Selama sayamasih hidup dalam
tubuh ini— yang seperti tenda sementara saja, saya merasa bertanggung
jawab untuk terus mengingatkan kalian akan hal-hal itu. 14 Karena saya
tahu bahwa tidak lama lagi saya akanmati— seperti yang sudah dinyatakan
oleh Tuhan kita Kristus Yesus kepada saya. 15Karena itulah saya akan selalu
berusaha keras supaya kalian selalu bisa mengingat kembali semua hal itu,
biarpun saya sudahmati.

16 Karena waktu kami memberitahukan kepada kalian tentang kuasa
Tuhan kita Kristus Yesus dan tentang kedatangan-Nya kembali ke dunia
ini, kami tidak seperti guru-guru palsu yangmenguatkan ajarannya dengan
menceritakan dongeng-dongeng karangan mereka sendiri untuk menipu
orang. Karena kami sendiri sudah melihat kebesaran Yesus. 17-18 Karena
kamilah yang hadir di atas gunung suci itu ketika Dia menerima hormat
dan kemuliaan dari Allah Bapa Yang Mahamulia. Yaitu ketika terdengar
suara Allah dari surga yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi.
Dialah yangmenyenangkan hati-Ku.”

19 Hal itu membuat kami lebih yakin kepada semua nubuatan yang dis-
ampaikan oleh para nabi tentang kedatangan-Nya kembali.† Oleh karena
itu, sebaiknya kita memperhatikan nubuatan-nubuatan itu dengan teliti.
Karena sampai Tuhan Yesus kembali, apa yang dikatakan oleh para nabi
seperti lampu yang bersinar menyinari dunia yang gelap ini. Kedatangan-
Nya akan seperti fajar yang baru terbit dalam dunia yang baru, dan waktu
itu Yesus akanmenyinari hati kita seperti bintang pagi. 20Yang penting kita
ingat adalah: Seluruh nubuatan yang tertulis dalamKitab Suci tidak berasal
dari pikiran nabi sendiri. 21 Karena mereka tidak pernah menyampaikan
nubuatan menurut kemauan mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka
nubuatkan, mereka sampaikan sesuai dengan apa yangmereka terima dari
Roh Allah.

2
Guru-guru palsu

1 Seperti pada zaman dulu nabi-nabi palsu juga muncul di tengah-tengah
umat Allah, sekarang juga begitu: Guru-guru palsu pasti akanmuncul di an-
tarakalian. Merekaakanmengajarajaran-ajaranyangsangatmenyesatkan,
dan mereka bahkan akanmenyangkal Tuhan Yesus yang sudahmati untuk
membebaskan mereka. Dengan begitu mereka segera akan mendatangkan
kebinasaan atas dirimereka sendiri. 2Banyak saudara-saudari seiman yang
akan tersesat dan mengikuti cara hidup mereka— yaitu cara hidup yang
† 1:19 tentang kedatangan-Nya kembali Secara harfiah, “perkataan nubuat.” Karena
‘perkataan/logos’ tunggal, para penafsir berbeda pendapat tentang maksud Petrus. Banyak
berkata bahwa nubuatan yang dimaksudkan adalah semua nubuatan dalam Perjanjian Lama
tentang kedatangan Kristus kembali sebagai Raja Agung. Ada yang berkata bahwa maksudnya
adalah perkataan Allah di ayat 18. Dan ada yang berkata bahwa ‘perkataan (tunggal) nubuat’ bisa
berarti seluruh perkataan nabi di Perjanjian Lama atau pun seluruh Perjanjian Lama.
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dipimpinolehhawanafsu. Laluwaktuorang-orang lainyangbelumpercaya
kepada Kristus melihat hal itu, mereka akan menghina ajaran kita, karena
mereka akan berpikir bahwa ajaran sesat itu memang ajaran kita. 3Guru-
guru palsu itu sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik, mereka akan
berusahamenipu kalian untukmendapatkan uang. Sejak dulu, Allah sudah
menyiapkan hukuman bagi mereka, dan Dia tidak tidur. Dia melihat semua
yangmereka lakukan, dan pasti akanmembinasakanmereka.

4 Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi ampun kepada
malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi mereka dipenjarakan di dalam ju-
rangyang gelapdi dalamneraka, supayadiadili padaHari Pengadilan. 5Dan
bukti kedua, Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh ketika Dia
mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh dan tujuh orang
lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar,
sedangkanmereka yang binasa adalah orang yangmenolak untuk bertobat
danmelayani Allah. 6Bukti yang ketiga: Allahmenghukumkota Sodomdan
Gomoradenganmenghanguskansemua isinya sampaimenjadi abu. Biarlah
kejadian itumenjadi peringatanbagi kita, supaya kita tidakmencontoh cara
hidup mereka yang tidak menghormati Allah. 7-8 Perhatikan bahwa Allah
menyelamatkan Lot. Karena Lot memang orang yang benar, tetapi setiap
hari diamenderita karenamelihat danmendengar tentangperbuatanhawa
nafsubejat yangdilakukanolehpendudukkeduakota itu. Jadi selamaorang
benar ituhidupdi antaramereka, hatinyahancurkarenaperbuatanmereka
yang begitu jahat.

9 Jadi dari ketiga contoh itu, jelaslah bahwa TUHAN Allah pasti akan
menyelamatkan orang-orang yang melayani-Nya dari kesusahan. Dan
tentu saja orang-orang yang jahat akan dipenjarakan sampai tibawaktunya
mereka dihukum pada Hari Pengadilan— 10 khususnya mereka yang terus
menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya sehingga mereka ternoda,
jugamenganggap rendah para pemimpin jemaat.
Guru-guru palsu seperti itu juga sombong dan membanggakan diri sam-

pai tidak takut untuk menghina baik para pemimpin jemaat maupun para
malaikat kepala di surga! 11 Padahal para malaikat, walaupun mereka
lebih berkuasa daripada semua manusia, tidak menghina guru-guru palsu
itu di hadapan TUHAN. 12 Tetapi guru-guru palsu itu menghina apa saja
yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak berakal— sama seperti binatang
yang bertindak hanya berdasarkan naluri. Dan mereka juga sama seperti
binatang yang kena jerat dan dibinasakan. Begitu juga guru-guru palsu itu
akan dibinasakan. 13 Itulah upah yang akan mereka terima atas perbuatan
mereka yang jahat.
Waspadalah! Mereka senang bergabung dengan kita supaya mereka

bisa mempengaruhi kita dengan ajaran sesat mereka. Dan mereka ingin
masuk ke antara kita dan ikut dalam pesta perjamuan kita. Tetapi kalau
mereka ikut, mereka sangat mencemarkan persekutuan kita. Hal yang
paling menggembirakanmereka adalah— ketika sambil makan danminum
denganrakusdalampestaperjamuan,merekamenyusupkedalamperseku-
tuan kita dan dengan licik mempengaruhi kita. 14 Pikiran mereka penuh
dengan hawa nafsu untuk berbuat zina dan tidak pernah bosanmelakukan
kejahatan. Mereka suka merayu dan menjerat saudara-saudari kita yang
barupercaya. Danhatimerekapenuhkeserakahan, sehinggamerekapintar
menipu orang untukmendapatkan uang. Allah siapmenghukummereka!
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15 Mereka tersesat dan sudah meninggalkan jalan yang benar. Mereka
sudah mengikuti jalan yang dulu ditempuh Bileam— anak Beor. Maksud
saya, sama seperti dia,mereka juga senang sekali denganuang yangmereka
terima dari hasil perbuatan jahat. 16Tetapi Bileam langsung ditegur karena
dosanya itu, waktu Allah membuat keledainya berbicara dengan bahasa
manusia. Karena ituBileamdilarangkeras olehAllah supaya janganbekerja
sebagai dukun gila yangmata duitan.

17 Guru-guru palsu itu sangat tidak berguna. Bagi orang yang haus
secara rohani, mereka seperti sungai yang kering. Atau bagi petani yang
mengharapkan hujan, mereka seperti awan yang ditiup angin keras, se-
hingga tidak jadi hujan. Mereka tidak akan pernah terlepas dari hukuman
Allah yang sudah disediakan bagi mereka di tempat yang sangat gelap!
18-19Mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka supaya kedengarannya
seperti ilmu yang tinggi, tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Mereka
mengajar seperti ini, “Sekarang Allah sudah membebaskan kita, jadi Dia
tidak akanmenghukum kita kalau kitamengikuti berbagai keinginan hawa
nafsu yang berasal dari badan kita.” Dengan ajaran seperti itu mereka
menjebak saudara-saudari kita yang baru sajameninggalkan hidupmereka
yang penuh dosa. Karena guru-guru palsu itu berkata, “Marilah kita hidup
bebas,” tetapi hasil ajaran seperti itu bukan kebebasan, tetapi perbudakan.
Karena mereka sendiri pun adalah budak dosa. Siapa saja yang dikuasai
dosa, dia sudahmenjadi budak dosa.

20 Kasihan sekali! Karena apabila seseorang sudah mulai luput dari
berbagai kejahatan dunia karena dia baru mengenal Penguasa dan Juruse-
lamat kita Kristus Yesus, lalu kalau dia terjerat lagi dan dikuasai oleh dosa,
berarti keadaannya lebih parah daripada ketika dia hidup sebelum percaya
kepada Yesus. 21 Karena lebih baik kalau kita belum pernah mengetahui
ajaran tentang bagaimana kita dibenarkan Allah dan dimampukan untuk
hidup suci, daripada kita sudah mengetahui ajaran itu tetapi menolaknya.
22 Karena orang itu akan seperti anjing dan babi dalam kedua peribahasa
ini: “Anjing yangmuntahakanmemakanmuntahnya lagi.”✡ Dan “Babi yang
sudah dimandikan dengan bersih akan kembali mandi lumpur di dalam
kolam lumpur.”

3
Yesus pasti kembali

1 Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah surat saya yang kedua yang
saya tulis kepada kalian. Lewat kedua surat ini, saya berusaha menolong
kalian supaya kalian berpikir secara jujur, dan supayamengingatkan kalian
2 kepada berita yang sudah disampaikan oleh para nabi yang diutus Allah,
dan juga tentang apa yang diperintahkan oleh Penguasa dan Juruselamat
kita— yang disampaikan kepada kalian oleh semua kami yang diutus-Nya.*

3Dan inilah hal yang sangat penting bagi kalian: Pada hari-hari terakhir
akan muncul banyak orang yang akan suka mengejek dan menertawakan
ajaran yang benar. Mereka adalah orang yang suka mengikuti bermacam-
macam keinginan mereka. 4 Mereka akan mengatakan, “Kristus sudah
berjanji akan datang kembali. Di manakah Dia? Nenek moyang kita

✡ 2:22 Ams. 26:11 * 3:2 semua kami yang diutus-Nya Secara harfiah, “para rasul kalian”
bisa juga diterjemahkan berdasarkan arti ‘rasul’ yang lebih luas— yaitu ‘utusan-utusan Kristus yang
menyampaikan berita itu kepada kalian’.
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sudah mati, tetapi segala sesuatu masih berjalan seperti biasa sejak pen-
ciptaan.” 5 Dengan berkata begitu, mereka sengaja melupakan kenyataan
bahwa melalui perkataan Allah saja, langit dan bumi diciptakan, dan darat
dikumpulkan di tengah-tengah air. Dan air itu menjadi alat yang dipakai
TUHAN. 6 Kemudian, dengan menggunakan air lagi, Allah membinasakan
dunia pertama dengan banjir yang besar. 7 Tetapi Allah siap menggunakan
perkataan-Nya dengan cara yang dahsyat seperti itu lagi! Yaitu Dia akan
menjatuhkan hukuman atas langit dan bumi yang sekarang dengan meng-
gunakan api, yang pada Hari Pengadilan akanmembinasakan semua orang
yangmelawan-Nya.

8 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akan hal
ini: Hitunganwaktubagi TUHANdanbagimanusia tidak sama. Bagi TUHAN
seribu tahun sama seperti satu hari bagi manusia, dan sebaliknya bagi
TUHAN satu hari sama seperti seribu tahun bagi manusia. 9 Janganlah
kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, “Ternyata TUHAN
menunda-nunda terus untuk menepati janji-Nya! Dan sampai sekarang
kenapa Yesus belum datang kembali?” Jawaban yang benar untuk setiap
orangyangberkata seperti itu adalah: TUHANsabar terhadapkamu, karena
Dia tidak mau kamu ikut binasa. TUHAN masih memberi kesempatan
kepada setiap orang untuk bertobat.

10 Tetapi seperti pencuri yang datang pada waktu yang tidak disangka-
sangka, begitulah hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dia akan datang
secara tiba-tiba. Langit dan bumi yang besar ini akan lenyap, benda-benda
di langit akan terbakar, dan juga bumi dan segala sesuatu disiapkan untuk
HariPengadilan—dimanasegalaperbuatanmanusia tidakadayang tersem-
bunyi. 11 Jadi, kalau segala sesuatu akan hancur dan terbuka dengan cara
yang demikian, tentu kita harus berusaha hidup semakin suci dan sesuai
kemauanAllah! 12Sementarakitamenanti-nantikanwaktuyangditentukan
Allah itu, hendaklahkitaberjuangsupaya lebihbanyak lagi orangsiapuntuk
menyambut Tuhan Yesus. Biarpun langit akan dibinasakan dengan api dan
semuabenda langit akanmeleburkarenapanasnya, 13kita tidakperlu takut.
Karena sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan
bumi yang baru, yang akan menjadi tempat tinggal bagi kita yang sudah
dibenarkan Allah.

14 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena kita menantikan
hal-hal itu, marilah kita berusaha sebisanya untuk hidup tidak berdosa,
tidak ternoda, dan siap bertemu dengan Tuhan Yesus.† 15 Dan hendaklah
hari demi hari kita anggap sebagai bukti kesabaran TUHANAllah— dimana
Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak orang supaya menikmati
berbagai berkat keselamatan. Saudara kita yang terkasih, Paulus, juga
menulis seperti ini kepada kalian, sesuai dengan hikmat yang diberikan
TUHAN kepadanya. 16 Dalam semua suratnya dia membicarakan tentang
hal-hal ini. Dan dalam surat-suratnya itu juga terdapat beberapa hal yang
sulit dimengerti. Dan bagian-bagian yang sulit itulah yang disalah-artikan
oleh orang-orang yang belum mempelajarinya secara mendalam dan suka
mengubahapayangmerekapercayai. Laluapayangmereka salahmengerti
itu mereka ajarkan kepada orang lain— seperti yang mereka lakukan den-
gan bagian-bagian lain dari Kitab Suci. Akibatnya mereka sendirilah yang
mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 17 Jadi Saudara-saudari yang
† 3:14 siap bertemu dengan Tuhan Secara harfiah “dalam damai.” TSI menerjemahkan “siap
bertemu dengan Tuhan” untukmenunjukkan bahwa arti yang dimaksud adalah “keadaan berdamai
dengan Tuhan.”
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saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian
berhati-hati! Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang
yang hidupnya tidak sesuai dengan Firman TUHAN, sehingga kalian tidak
percaya penuh lagi kepada ajaran benar yang dulu kalian sudah pegang
dengan teguh. 18 Tetapi hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa
dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu dan semakin mengenal
Penguasa dan Juruselamat kita Kristus Yesus. Doa saya, Dia saja yang akan
selalu dimuliakan— sekarang dan selama-lamanya. Amin.
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Surat Yohanes yang pertama
1 Kami ingin memberitakan kepada kalian tentang Dia yang disebut

Firman—* yaitu Dia yang memberikan hidup kepada kita dan yang sudah
ada sebelum dunia diciptakan. Kami sudah mendengar dan melihat Dia
denganmata kami sendiri. Dan sungguh, kami sudahmelihat Dia— bahkan
kami sudah memegang Dia dengan tangan kami sendiri. 2 Benar, Dia yang
memberikan hidup itu sudah dinyatakan kepada kami, dan kami menda-
pat banyak kesempatan untuk melihat Dia. Sekarang kami bersaksi dan
memberitakankepadakalian tentangDiayangmemberihidupyangselama-
lamanya— yaitu Dia yang dari sejak semula sudah tinggal bersama Allah
Bapa dan yang sudah dinyatakan oleh Bapa kepada kami. 3 Jadi, apa yang
sudah kami lihat dan dengar, itulah yang kami beritakan kepada kalian,
supaya kalian berhubungan dekat dengan kami dalam persekutuan kita.
Danbukansajakita salingberhubungan, tetapikitaberhubungandekat juga
dengan Bapa dan Anak-Nya— yaitu Kristus Yesus. 4 Oleh karena itu, kami
menulis surat ini kepada kalian, supaya melalui hubungan yang dekat itu
sukacita kita semua akan sempurna.

Allahmengampuni dosa kita
5 Dan inilah berita yang sudah kami dengar dari Anak Allah dan yang

sedang kami beritakan kepada kalian: Allah itu seperti terang, dan sama
sekali tidak ada kegelapan di dalam Dia. 6 Jadi kalau kita berkata bahwa
kita dengan Allah mempunyai hubungan yang erat, padahal kita masih
hidup seperti orang yang tinggal di dalamkegelapan, berarti kita berbohong
dan tidak menjalankan ajaran benar dari Allah. 7 Tetapi, kalau kita hidup
di dalam terang sama seperti Allah hidup di dalam terang, kita dengan
saudara-saudari seiman kita akan tetap mempunyai hubungan yang erat,
dan darah Yesus†— yang adalah Anak Allah, tetap menyucikan kita dari
setiap dosa kita.

8 Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya tidak berdosa,” berarti
dia tidak menerima ajaran yang benar dari Allah dan dia sudah menipu
dirinya sendiri. 9 Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah,
maka sesuai dengan janji-Nya, Allah yang sangat adil dan setia itu pasti
mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat
yang sudah kita lakukan. 10 Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya
tidakpernahberbuatdosa,”berarti samasajadiamenganggapAllah sebagai
Pembohong, dan ternyata ajaran yang benar dari Allah tidak mendapat
tempat di dalam hatinya.

2
Yesus Pembela kita

1 Anak-anak saya yang saya kasihi, saya menulis surat ini kepada kalian
supaya setiap kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada di antara kita
yangberbuat dosa, kitamempunyai Pembela yangmembelakitadi hadapan
Bapa— yaitu Kristus Yesus, yang selalu melakukan yang adil. 2Yesus sendiri
* 1:1 Firman Firmanmenerjemahkan “logos” dalam bahasa Yunani. Logos juga bisa diterjemahkan
‘perkataan’. Yohanes memakai kata itu sebagai gelar atau nama lain untuk Kristus sendiri, karena
melalui Raja Penyelamat, Allah berkomunikasi dengan manusia mengenai diri-Nya. † 1:7 darah
Yesus menggambarkan pengurbanan Yesus di kayu salib.
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menyerahkandiri-Nyasebagaikurbanperdamaianyangmenghapus semua
dosa kita masing-masing, sehingga Allah tidak marah lagi kepada kita. Dan
kurbanperdamaian-Nya itu tidakhanyauntukpengampunandosakita saja,
tetapi kurban-Nya sudah cukup untuk pengampunan setiap orang di dunia
yang percaya kepada-Nya.*

3 Dan inilah tandanya kita benar-benar mengenal Allah— yaitu kita
menaati perintah-perintah-Nya. 4 Tetapi kalau seseorang berkata, “Saya
mengenal Allah,” padahal orang itu tidak menaati perintah-perintah Allah,
berarti dia pembohong. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar dari
Allah belum mendapat tempat di dalam hatinya. 5 Tetapi semakin kita
menaati ajaranAllah, semakin ternyata bahwakitamengasihi Allah dengan
sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa kita benar-benar sudah
bersatu dengan Dia.✡ 6 Kalau seseorang berkata bahwa dia hidup bersatu
dengan Allah, hendaklah dia hidup seperti Kristus sendiri sudah hidup.

Salingmengasihi sesama saudara-saudari seiman
7Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang sedang saya tuliskan kepada

kalian bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah lama. Karena perintah
yangsaya tekankandi sini adalahajaranyangsudahpernahkitadengardari
sejak semula. 8Tetapiyangsaya tuliskankepadakalianbisadikatakanperin-
tah baru, karena benar-benar nyata di dalam hidup Kristus dan nyata juga
di dalam hidup kita. Karena itu jelaslah bahwa kegelapan sedang lenyap,
dan sekarang terang yang benar bersinar di dalam hidup kita. 9Kalau ada
seseorang di antara kita yang berkata, “Saya hidup di dalam terang,” tetapi
dia membenci saudaranya seiman, sebenarnya dia masih terus hidup di
dalam kegelapan. 10 Sedangkan orang yang mengasihi saudaranya seiman,
tentu dia hidup di dalam terang. Dan orang yang seperti itu tidak akan
membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. 11 Tetapi orang yang membenci
saudara seiman, dia seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan dan
tidak tahu ke mana dia pergi. Karena kegelapan itu sudah membuatnya
tidak bisa melihat apa-apa.
12Kepada kalian— yaitu semua anak saya,† sayamenuliskan surat ini untuk

mengingatkan setiap kalian
bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kristus.

13Kepada kalian yang sudah dewasa secara rohani,‡ saya tuliskan ini untuk
mengingatkan kalian

bahwa kalian sudah mengenal Anak Allah— yang sudah ada dari sejak
semula.

Kepada kalian yang belum dewasa secara rohani,§ saya tuliskan ini untuk
mengingatkan kalian

bahwa kalian sudahmengalahkan si jahat— yaitu iblis.
14 Jadi anak-anak saya, tujuan surat ini adalah untuk mengingatkan kalian

kembali
bahwa kalian sudahmengenal Allah Bapa.

* 2:2 pengampunan … Secara harfiah, “pengampunan setiap orang di dunia.” Kalau diterjemahkan
secara harfiah, pembaca bisa berpikir bahwa semua orang di dunia sudah mendapat pengampunan
biarpun menjadi pengikut Kristus atau tidak. TSI menerjemahkan sesuai tekanan Yohanes di 1Yoh.
5:9-13, Yoh. 3:16, dan 1Yoh. 3:23. ✡ 2:5 Yoh. 15:1-7; 1Yoh. 4:13-17 † 2:12 semua anak saya Di sini
dan ayat 14, secara harfiah, “anak-anak kecil.” Kebanyakan ahli tafsir berkata bahwa, seperti pada
ayat 2:1, Yohanesmemanggil seluruh jemaat sebagai anaknya, karena dia sudah tua dan juga sebagai
pemimpin. ‡ 2:13 dewasa secara rohaniDi sini danayat 14, secaraharfiah, “bapak-bapak.” § 2:13
belum dewasa secara rohani Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “pemuda-pemuda.”
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Dan untuk kalian yang sudah dewasa secara rohani, jangan lupa
bahwa kalian sudahmengenal Dia yang sudah ada dari sejak semula.

Dan untuk kalian yang belum dewasa secara rohani, jangan lupa
bahwa kalian kuat karena Firman Allah hidup di dalam hati kalian,
dan dengan demikian kalian sudahmengalahkan iblis.

15 Janganlah kita mencintai kejahatan yang ada di dunia ini atau hal
apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau seseorang mencintai hal-hal
duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. 16 Karena
segala sesuatu yang berasal dari dunia inimenjauhkan kita dari Allah. Sifat-
sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita,
keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata, dan perasaan
sombong karena apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu tidak berasal dari
Allah, tetapi dari dunia ini. 17 Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu
yangadadi dalamnyayangdiinginkanolehmanusia sedangmenujukepada
kebinasaan. Tetapi orang-orangyangmelakukankehendakAllahakan tetap
hidup selama-lamanya.

Janganmengikuti ajaran guru-guru palsu
18 Anak-anak saya, kita sudah memasuki akhir zaman. Kalian sudah

mendengar bahwa si antikristus* akan muncul. Jadi tidak heran kalau
sekarang sudah muncul banyak guru-guru palsu yang sebenarnya adalah
utusan antikristus. Dari situlah kita tahu dengan jelas bahwa kita sudah
memasuki akhir zaman. 19Guru-guru palsu itumemang pernahmenyamar
sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk anggota
kita. Kalau mereka benar-benar termasuk anggota kita, tentu mereka tetap
bersama kita. Tetapi ketika mereka meninggalkan kita, hal itu membuk-
tikan bahwamereka sebenarnya tidak termasuk anggota kita.

20Tetapi kita sudahmenerima pengurapan RohAllah yang diberikan oleh
Yang Mahakudus.† Karena itu kita semua bisa membedakan ajaran benar
dan palsu. 21 Saya tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian tidak
mengenal ajaran benar, tetapi justru karena kalian mengenalnya. Dan
kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran benar itu.

22Demikianlah kalian akan mengenal siapa guru palsu: Kalau ada orang
yang berkata, “Yesus bukanlah Kristus,”‡ berarti dia utusan antikristus. Dan
orang yang seperti itu juga menyangkal Allah Bapa maupun Anak-Nya.
23 Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak
mempunyai hubungan dengan Allah Bapa. Tetapi orang yang mengakui,
“Yesus adalah Anak Allah,” berarti dia mempunyai hubungan yang dekat
dengan Allah Bapa dan juga Anak-Nya.
* 2:18 antikristus Antikristus disebut sebagai “raja kejahatan” oleh Rasul Paulus di 2Tes. 2:3-12.
† 2:20 Yang Mahakudus Maksudnya Allah dan juga Kristus, karena Keduanya yang Esa biasa
disebutkan dalam pemberian Roh Allah. Lihat Luk. 24:49; Yoh. 14:16; 15:26; 16:7, 13-15; Kis. 1:4.
‡ 2:22 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “yang diurapi.” Dalam
bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut “Mesias.” Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata
‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak
zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi zaman itu juga
diurapi. Yesuspantasdisebut ‘YangDiurapi’karenaDiamempunyai jabatan sebagai nabi, RajaAgung,
dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur,
pada zaman Yesus secara umum orang Yahudi tahu arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang
Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan membebaskan bangsa
Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah,
danmemerintah 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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24Oleh karena itu, simpanlah baik-baik di dalam hati kalian ajaran yang
sudahkaliandengarpadawaktukalianmulai percaya, sehinggakalianakan
selalu bersatu dengan Anak dan Allah Bapa-Nya. 25 Dan inilah janji yang
sudah Yesus berikan kepada kita yang bersatu dengan-Nya: Kita akan hidup
selamanya.

26Saya tuliskan ini karenaadaorang-orangyang sedangberusahamenipu
kalian. 27 Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu
ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru
siapa pun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah.§ Karena Roh-Nya
itu selalu mengajarkan semua yang kita perlukan, dan ajaran-Nya selalu
benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi, sesuai dengan apa yang sudah
diajarkan oleh Roh-Nya kepada kita, tetaplah bersatu dengan Kristus.

28 Jadi sekarang anak-anak saya yang saya kasihi, tetaplah bersatu dengan
Kristus, supaya waktu Dia datang kembali, kita akan langsung menyambut
Dia tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. 29 Kita tahu bahwa Kristus
selalu melakukan yang benar. Karena itu, kita bisa mengenali orang-orang
yang sudahmenerima kelahiran baru dari Allah Bapa denganmenyaksikan
mereka tetap hidup benar.

3
Kita adalah anak-anak Allah

1 Ketahuilah, sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita sehingga kita
disebutanak-anakAllah! Memangkitaadalahanak-anak-Nya. Tetapiorang-
orang di dunia ini tidak bisa mengenal kedudukan kita sebagai anak-anak
Allah karenamereka tidakmengenal Kristus.* 2 Saudara-saudari yang saya
kasihi, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi keadaan kita
nanti belum jelas. Akan tetapi, kita tahu bahwa waktu Kristus datang kem-
bali, kita akanmenjadi samasepertiDia, karenakita akanmelihatDiadalam
keadaan yang sebenarnya. 3 Setiap orang yang mempunyai pengharapan
untuk melihat Kristus, menyucikan dirinya, sama seperti Kristus adalah
suci.

4 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar Hukum Allah. Karena
berdosa berarti melanggar Hukum Allah. 5 Dan saya mau supaya kalian
ingat kembali bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa manusia, dan
di dalam Dia tidak ada dosa. 6 Jadi, setiap orang yang hidup bersatu
dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Setiap orang yang
terus-menerus berbuat dosa, sebenarnyadia tidak pernahmengerti tentang
Kristus dan tidak pernahmengenal-Nya.

7 Karena itu anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah membiarkan
orang lainmenipukalianbahwakita yangbersatudenganKristus boleh saja
melakukan dosa. Kristus hidup dengan benar. Dan supaya menjadi seperti
Kristus, hendaklah kita melakukan yang benar. 8 Sedangkan iblis sudah
berbuat dosadari sejak semula. Dan siapayang terus-menerusberbuat dosa

§ 2:27 guru siapa pun … Secara harfiah, “kalian tidak perlu diajar oleh siapa pun.” TSI mener-
jemahkan sesuai tafsiran bahwa Yohanes menggunakan gaya bahasa jenis ‘hiperbola’— yang berarti
Yohanes melebih-lebihkan dari arti yang sebenarnya. Seluruh penafsir berkata bahwa maksud
Yohanes bukan bahwa umat Allah tidak perlu lagi mendengarkan ajaran atau khotbah para pendeta
atau guru jemaat. Sesuai tema dalam pasal ini, Yohanes bermaksud supaya kita tidakmendengarkan
guru-guru palsu yangmembawa ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Roh Allah.
Lihat Yoh. 16:12-15. * 3:1 Kristus Secara harfiah, “Dia”— juga bisa ditafsirkan sebagai ‘Allah’.
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adalahmilik kepunyaan iblis. Dan untukmenghancurkan segala perbuatan
iblis itulah Anak Allah sudah datang ke dalam dunia ini.

9 Siapa saja yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa, dia
sudah menjadi anak Allah! Dan setiap anak-Nya tidak mungkin terus
berbuat dosa, karena hidup baru yang diberikan Allah kepadanya ada di
dalam dirinya. Setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah
tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. 10 Dengan begitu nyatalah
perbedaan antara kita anak-anak Allah dengan anak-anak iblis: Anak-anak
iblis tidak melakukan yang benar dan tidak mungkin mengasihi kita yang
sudahmenjadi anak-anak Allah.

Hendaklah kita salingmengasihi
11 Inilah berita yang sudah kalian dengar dari sejak semula: Hendaklah

kita saling mengasihi. 12 Janganlah kita seperti Kain, yang menjadi anak
iblisdanmembunuhadiknya. Lalukenapadiamembunuhadiknya? Karena
Kainmelakukan yang jahat, sedangkan adiknyamelakukan yang benar.

13 Saudara-saudari, janganlah kita heran waktu orang-orang di dunia
ini membenci kita. 14 Kita tidak termasuk lagi kepada orang-orang yang
hidupnya mati secara rohani✡ tetapi termasuk kepada orang-orang yang
sudah dihidupkan secara rohani. Kita bisa mengetahui hal itu karena kita
mengasihi saudara-saudari kita. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita,
berarti hidup kita masih tetap mati secara rohani. 15 Siapa yang membenci
saudaranya sebenarnya adalah pembunuh. Dan tentu kita tahu bahwa
pembunuh belum dihidupkan secara rohani, dan oleh karena itu dia tidak
memiliki hidup yang selama-lamanya.

16 Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih: Kristus mengasihi kita
sampai mengurbankan diri-Nya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela
berkurban demi saudara-saudari kita. 17 Kalau ada seseorang di antara
kita yang mempunyai harta duniawi yang berkecukupan dan melihat
saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya ter-
hadap saudaranya itu, berarti kelahiran dari Allah yangmemampukan kita
untuk mengasihi sesama tidak ada di dalam hati orang itu. 18 Jadi anak-
anak saya yang saya kasihi, janganlah dengan mulut saja kita mengaku
bahwa kita mengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh
mengasihi sesama kita dengan perbuatan yang nyata.

19-20Nah, kalaukitamengasihi sesama, berarti kitabolehyakinbahwakita
hidup sesuai dengan ajaran benar dari Allah, dan hal ini akan menolong
kita waktu kita datang kepada Allah di dalam doa. Kadang-kadang kita
masihmerasa bersalah. Tetapi kalau ternyata kitamasihmengasihi sesama,
kita boleh tenangkan hati kita dengan kesadaran bahwa Allah lebih besar
dari hati kita, dan Dia mengetahui segala sesuatu. 21 Saudara-saudari
yang saya kasihi, kalau hati kita tidak merasa bersalah, kita boleh datang
kepada Allah dalam doa tanpa rasa takut, 22 karena ternyata kita menaati
perintah-perintah-Nya dan melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.
Waktu kita memohon kepada-Nya dalam keadaan seperti itu, kita akan
menerima jawaban doa kita. 23 Dan perintah-Nya yang inilah yang saya
tekankan: Hendaklah kita percaya kepada† Anak-Nya, Kristus Yesus dan
saling mengasihi— sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada
kita. 24 Kita yang terus taat kepada perintah-perintah Allah tetap bersatu
✡ 3:14 Ef. 2:1-3; Kol. 2:13-14 † 3:23 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai
dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadian Kristus
Yesus.
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dengan Allah, dan Allah tetap bersatu dengan kita. Dengan cara inilah kita
tahu bahwa kita masih bersatu dengan Allah: Yaitu kalau Roh-Nya yang
sudah diberikan-Nya kepada kita masih ada di dalam kita.

4
Janganlahmengikuti ajaran sesat

1Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada sese-
orang yang mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubuatannya
dari Roh Kudus. Tetapi terlebih dulu kalian harus menguji ajaran atau
nubuatannya itu untukmengetahui apakah itumemang dari RohAllah atau
roh lain. Karena di dalam dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu.
2-3 Inilah salah satu cara untuk menguji kalau di dalam diri seseorang ada
Roh Allah: Kalau orang itu mengaku, “Saya percaya bahwa Yesus adalah
Kristus* yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan
tubuh biasa,” berarti roh yang ada di dalam dia berasal dari Allah. Tetapi
orang yang tidak mengaku seperti itu, berarti roh yang ada di dalam dia
tidak berasal dari Allah. Orang itu adalah utusan antikristus.† Dan kalian
sudah tahu bahwa antikristus itu sedang datang dan sekarang sudah ada di
dalam dunia ini.

4 Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, kita berasal dari Allah, dan kita
sudah mengalahkan guru-guru palsu itu. Karena Roh yang ada di dalam
kita lebih besar dari roh antikristus‡ yang sekarang sudah ada di dunia
ini. 5 Guru-guru palsu itu berasal dari dunia ini. Dan karena itu, ajaran-
ajaran mereka sesuai dengan pikiran orang-orang duniawi. Jadi orang-
orang duniawi sajalah yang mendengarkan mereka. 6 Tetapi kita adalah
milik Allah. Jadi orang-orang yangmengenal Allah-lah yangmendengarkan
kita, sedangkan mereka yang bukan milik Allah tidak mendengarkan kita.
Dengan begitu kita bisamengetahui kalau seseorangmempunyai Roh Kebe-
naran— yaitu Roh Allah, atau roh yangmenyesatkan.

Kasih berasal dari Allah
7Saudara-saudari yang sayakasihi,marilahkita salingmengasihi. Karena

kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yangmengasihi sudahmenda-
pat kelahiran baru dari Allah dan mengenal Allah. 8Kalau seseorang tidak
mengasihi saudaranya seiman, berarti dia tidak mengenal Allah, karena
Allah mengasihi semua orang.§ 9 Dan inilah caranya Allah menyatakan
kasih-Nya kepada kita: Diamengutus Anak-Nya yang satu-satunya ke dalam
dunia ini supaya kita bisa menerima hidup yang selama-lamanya melalui
Anak-Nya. 10Maka nyatalah kasih yang luar biasa itu: Kasih yang luar biasa
bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-
Nya kepada kita— yaitu ketika Allah mengutus Anak-Nya untuk menjadi
kurban perdamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga
Allah tidakmarah lagi kepada kita.
* 4:2-3 Kristus Lihat catatan tentang nama jabatan Kristus dalam 1Yoh. 2:22. † 4:2-3 antikristus
Lihat catatan tentang antikristus dalam 1Yoh. 2:18. ‡ 4:4 roh antikristus Secara harfiah, “roh.”
Selain dari roh antikristus, ada juga yang menafsirkan bahwa ini menunjukkan iblis. § 4:8 ayat
8 Secara harfiah, bahasa Yunani menuliskan, “Siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah,
karena Allah adalah kasih.” TSI membuat obyek tersirat dalam frasa pertama (‘saudara/i seiman’)
menjadi tersurat, sesuai dengan tema bagian ini (1Yoh. 4:7—5:5). Perkataan ‘Allah adalah kasih’
merupakan idiom dalam bahasa Yunani. (Biasanya, kalau A=B, berarti B=A. Tetapi maksud idiom
tersebut, bukanlah ‘kasih’ sama dengan ‘Allah’.) Perkataan ‘Allah adalah kasih’ berbicara tentang
suatu sifat kepribadian Allah, sebagaimana kedua perkataan ini juga berbicara tentang sifat Allah:
‘Allah adalah terang’ (1Yoh. 1:5) dan ‘Allah adalah Roh’ (1Yoh 4:24).
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11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau Allah begitu mengasihi kita,
maka kita juga harus saling mengasihi. 12 Seorang pun belum pernah ada
yang melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, maka Allah hidup
bersatu dengan kita, dan kasih-Nya nyata dengan sempurnamelalui kita.

13Beginilahcaranyakitabisamengetahuikalaukitahidupbersatudengan
Allah dan Dia hidup bersatu dengan kita: Melalui Roh-Nya yang sudah
diberikan kepada kita. 14 Kami sendiri— yang sudah melihat dan menyak-
sikan Yesus, bersaksi kepada kalian bahwa hal ini benar: Allah Bapa sudah
mengutus Anak-Nya menjadi Raja Penyelamat bagi manusia di dunia ini.
15Siapa saja yangmengaku, “Saya percaya bahwaYesus adalahAnakAllah,”
maka Allah bersatu dengan dia, dan dia bersatu dengan Allah. 16 Jadi kita
sudahmengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allahmengasihi semuamanusia. Dankalaukita tetapmengasihi saudara-

saudari kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu
dengan kita. 17Waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin
nyata dan sempurnadi antara kita. Oleh karena itu kita tidak takut lagi akan
Hari Pengadilan, karena sudah terbukti bahwa kita hidup di dunia ini sama
seperti Kristus hidup. 18Kalau kasih dari Allah itu berada di dalamhati kita,
berarti kita tidak akan takut lagi kepada hukumanAllah. Karena kasih yang
sempurna menghilangkan ketakutan. Siapa yang masih takut diadili oleh
Allah, berarti dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang
yang takut seperti itu belummengalami kasih Allah yang sempurna itu.

19 Hendaklah kita saling mengasihi, karena Allah yang sudah terlebih
dahulu mengasihi kita. 20 Kalau seseorang berkata, “Saya mengasihi Al-
lah,” tetapi dia masih membenci saudaranya, maka dia adalah penipu.
Orang yang tidakmengasihi saudaranya yang kelihatan tidakmungkin bisa
mengasihi Allah yang tidak kelihatan. 21 Dan memang Allah yang sudah
memberikan perintah ini kepada kita: Siapa yang mengasihi Allah harus
mengasihi saudaranya juga.

5
Anak-anak Allahmenang atas kejahatan yang ada di dunia ini

1SetiaporangyangpercayabahwaYesusadalahKristus*berarti dia sudah
menerimakelahiranbarudariAllahBapa. Dan setiap orangyangmengasihi
Bapa, jugamengasihi setiapanggotakeluargaAllah—yaitu setiaporangyang
juga sudah menerima kelahiran baru dari Bapa. 2 Inilah caranya kita tahu
kalau kita benar-benar saling mengasihi satu sama lain sesama anak-anak
Allah: Kalau kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintah-Nya.
3Mengasihi Allah berarti kita menaati perintah-perintah-Nya. Dan hal itu
tidak sulit dilakukan, 4 karena setiap orang yang menerima kelahiran baru
dari Allah diberi kuasa untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dunia
ini. Dan yangmembuat kitamenang atas kejahatan dunia ini adalah bahwa
kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. 5 Siapa pun tidak ada yang bisa
mengalahkan kejahatan dunia ini kecuali kita yang percaya bahwa Yesus
adalah Anak Allah.

Penyelamat kita sudah datang ke dunia sebagai manusia dengan tubuh
biasa
* 5:1 Kristus Lihat catatan di 1Yoh. 2:22.
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6 Kristus Yesuslah satu-satunya yang sudah datang ke dunia ini dengan
menunjukkandua tandadariAllah—yaitu tandaairdan tandadarah.† Yesus
tidak hanya menunjukkan tanda air saja, tetapi tanda darah juga. Dan Roh
Kudus— yang selalu bisa dipercaya, juga bersaksi kepada kita bahwa Yesus
datang dari Allah sebagai manusia dengan tubuh biasa. 7 Jadi Allah sudah
memberikan tiga saksi yang benar‡ tentang Yesus— 8 yaitu Roh Kudus, air,
dan darah. Dan ketiganyamemberi kesaksian yang sama.

9-11 Coba pikir: Biasanya kita percaya kepada seseorang yang menyam-
paikan tentang suatu kejadian yang dia saksikan sendiri. Tetapi jauh lebih
hebat lagi kalau Yang memberi kesaksian kepada kita adalah Allah sendiri!
Karena hal-hal penting yang Allah akui secara terus terang tentang Anak-
Nya disimpulkan sebagai berikut: Allah sudah memberikan hidup yang
selama-lamanya kepada kita, dan hidup yang selama-lamanya itu hanya
diberikankepadaorang-orangyangbersatudenganAnak-Nya. Setiap orang
yang sudah percaya kepada Anak Allah yakin di dalam hatinya bahwa
hal-hal itu benar. Tetapi setiap orang yang tidak percaya kepada hal-hal
yang Allah akui itu, berarti dia berkata bahwa Allah adalah Pembohong,
karena dia menolak untuk mempercayai kesaksian Allah tentang Anak-
Nya. 12 Siapa mempunyai hubungan yang erat dengan Anak-Nya memiliki
hidup yang selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidakmempunyai hubungan
yang erat dengan Anak Allah, maka dia tidak memiliki hidup yang selama-
lamanya.

Keyakinan kita akan kehidupan yang selama-lamanya
13Saya sudahmenulis surat ini kepada kalian yang percaya kepada§Anak

Allah, supaya kalian tahu bahwa sekarang kalian sudah memiliki hidup
yang selama-lamanya. 14Dengan begitu kita tidak merasa takut lagi datang
ke hadapan Allah di dalam doa! Kalau apa yang kita minta sesuai dengan
kehendak-Nya, maka Allah akan mendengarkan dan menjawab doa kita.
15Dan kalau kita yakin bahwa Allah sedangmenjawab apa yang kita minta,
berarti kita boleh yakin bahwa kita sudahmenerima dari-Nya apa yang kita
minta itu.

16 Salah satu contoh adalah kalau kita melihat saudara seiman kita
berbuat dosa. (Maksud saya di sini, berbuat dosa yang tidakmengakibatkan
kematian yang selama-lamanya.*) Hendaklah kita berdoa kepada Allah su-
† 5:6 air, darah Ada yang menafsirkan bahwa maksud Yohanes adalah air baptisan waktu Yesus
dibaptis, dan darah yang tercurah pada waktu Dia mati disalibkan. Tetapi kemungkinan besar
Yohanes menunjukkan sesuatu yang menguatkan ajarannya di 1Yoh. 4:2-3 dan 2Yoh. 7. Ada dua
kemungkinan yang baik: 1) Yohanes bermaksud air yang keluar ketika Yesus dilahirkan dan darah
waktu Dia mati disalibkan. 2) Yohanes bermaksud air dan darah yang keluar ketika lambung Yesus
ditikam dengan tombak sesudah Dia mati disalibkan. Perhatikan tekanan yang Yohanes berikan
pada kejadian itu dalam Yoh. 19:34-37. Kedua hal itu membuktikan bahwa Yesus mempunyai tubuh
manusia biasa. Salah satu ajaran palsu pada zaman Yohanes adalah Yesus hanya kelihatan seperti
manusia tetapiDia tidakmempunyai tubuh sepertimanusiabiasa. ‡ 5:7 perbedaan salinanBanyak
terjemahan yang mengikuti KJV (1611) menambah “di dalam surga: Bapa, Firman dan Roh Kudus …”
Sudah pasti bahwa kata-kata itu tidak ditulis oleh Yohanes, dan itulah sebabnya sudah lama tidak
terdapat dalam teks Yunani UBS sekarang. Untuk informasi mengenai sejarah tambahan itu, lihat
catatan untuk ayat ini dalam NET. § 5:13 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.”
Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadian
Kristus Yesus. * 5:16 kematian yang selama-lamanya Secara harfiah, “kematian.” Di sini maksud
Yohanes hampir sama dengan “kematian tahap kedua” di Why. 20:6-14; 21:8— yaitu dilemparkan ke
dalam lautan api neraka. Walaupun digambarkan seperti kematian, sudah jelas dalam ajaran Yesus
bahwa orang-orang yangmasuk neraka tidak dibinasakan secara total danmasih sadar akan siksaan
mereka untuk selama-lamanya.
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payaAllahmenyelamatkansaudarakita itu, danAllahakanmemberikanke-
hidupan kepadanya. (Saya tekankan sekali lagi bahwa yang saya bicarakan
adalah tentang orang yang melakukan dosa yang tidak mengakibatkan
kematiankekal. Karenaada jenisdosayangmengakibatkankematiankekal.
Saya tidak meminta kita berdoa kepada Allah untuk orang yang berbuat
dosa yang seperti itu. 17 Semua perbuatan jahat adalah dosa, tetapi tidak
semua dosamengakibatkan kematian yang selama-lamanya.)

18Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru dari
Allah tidak bisa terus menerus berbuat dosa. Karena Yesus— Anak Allah
sendirilah, yang selalu melindungi kita, sehingga iblis tidak bisa berbuat
apa-apa terhadap kita.† 19 Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak
Allah, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis.

20 Kita tahu bahwa Anak Allah sudah datang. Dia sudah memberikan
pengertian kepada kita sehingga kita mengenal Allah yang benar. Dan kita
hidup bersatu dengan Allah karena kita bersatu dengan Anak-Nya— Kristus
Yesus. Dia juga Allah yang benar,‡ karena Dia selalu layak dipercaya dan
sumber hidup yang selama-lamanya.

21Anak-anak saya yang sayakasihi, jauhkanlahdiri kalianmasing-masing
dari segala berhala.

† 5:18 iblis Secara harfiah, “si jahat.” ‡ 5:20 Allah yang benar Perjanjian Baru mengakui Allah
Bapa, AllahAnak, danAllahRohKudus—KetiganyayangEsa, jadi Yesus juga layakdisebutAllah. Lihat
Yoh. 10:30; Rom. 9:5.



2 Yohanes 1 743 2 Yohanes 13

Surat Yohanes yang kedua
1 Kepada yang kekasih ibu— yang sudah dipilih oleh Allah dan kepada

anak-anakmu.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
Saya mengasihi kalian masing-masing sesuai dengan ajaran benar yang

kita terima dari Allah!† Bukan hanya saya, tetapi semua orang yang sudah
mengenal ajaran benar itu jugamengasihi kalian. 2 Itu terjadi karena ajaran
benar itu ada di dalam hati kita, dan akanmenyertai kita selama-lamanya.

3 Karena kita saling mengasihi dan hidup sesuai ajaran benar, Allah
Bapa dan Anak-Nya— yaitu Penguasa kita Kristus Yesus, akan selalu baik
hati kepada kita, mengasihani, dan menjaga kita sehingga hidup kita tetap
tenang dalam perlindungan Allah.

4 Saya sangat bersukacita karena saya sudahmenemukan beberapa anak
Ibu yang hidup sesuai dengan ajaran benar, seperti yang sudah diperin-
tahkan Bapa kepada kita. 5Dan sekarang saya mengatakan kepadamu, Ibu,
supaya kita semua salingmengasihi. Perintah ini bukan perintah baru yang
saya tulis bagimu. Perintah ini sudah ada pada kita sejak semula. 6Danyang
dimaksud dengan mengasihi adalah kita harus hidup menurut perintah-
perintahAllah. Dan inilahperintah-Nyayangsaya tegaskan: Hendaklahkita
hidup di dalam kasih— seperti yang sudah kita dengar sejak semula.

7Karena sekarang ini banyak guru palsu sudahmuncul di seluruh dunia.
Mereka tidak mengakui bahwa Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini
sebagai manusia dengan tubuh biasa. Siapa saja yang tidak mengakui hal
itu adalah gurupalsu danpengikut antikristus.‡ 8Karena itu, hendaklah kita
masing-masingmenjagadiri. Jangan sampai adayang tidakmenerimaupah
kemenangan yang sedang kita perjuangkan dan jangan sampai upahmu
dikurangi. 9 Karena kalau kamu mengikuti ajaran sesat dan tidak taat
kepada ajaran benar tentang Kristus, maka kamu sudah meninggalkan
Allah. Tetapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran benar itu, maka kamu
tetapmempunyai hubunganerat denganAllahBapadanAnak-Nya. 10Kalau
seseorang datang dengan membawa ajaran lain tentang Kristus, janganlah
terima dia di dalam rumahmu— bahkan janganmemberi salam kepadanya.
11Karena kalau kamumenerima dia, berarti kamu sudahmenjadi penolong
dalam pekerjaannya yang jahat itu.

12 Masih banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada kalian, tetapi
rasanya lebih baik saya tidakmenulisnya. Melainkan saya berharap datang
mengunjungi kalian, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Dengan
demikian kita sangat bersukacita. 13Anak-anak dari saudarimu seiman—§
yang juga sudah dipilih oleh Allah, mengirim salam kepadamu.
* 1:1 ibu … anak-anakmu Dengan menulis kepada seorang ‘ibu’, kemungkinan besar yang Yohanes
maksudkan adalah salah satu jemaat. Dan dengan menulis kepada ‘anak-anakmu’, yang Yohanes
maksudkanadalahpara anggota jemaat itu. PadawaktuYohanesmenulis surat ini, pemerintahRoma
sudah mulai menganiaya orang-orang percaya. Jadi, kemungkinan besar Yohanes sengaja membuat
tujuan surat ini kurang jelas, supaya kalau surat ini dibaca oleh musuh-musuh jemaat pengikut
Kristus, mereka tidak bisa menggunakan surat ini untuk menganiaya jemaat lagi. † 1:1 sesuai
ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan “kebenaran.” Maksudnya ajaran benar atau
Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua orang percaya. ‡ 1:7 antikristus
Seorang raja kejahatan yang akanmelawan Allah dan Kristus. Lihat 2Tes. 1-12. § 1:13 saudarimu
Saudari dari ‘ibu’ yang disebutkan dalam ayat 1, mungkinmaksudnya jemaat lain.
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Surat Yohanes yang ketiga
1 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Gayus— yang saya kasihi

sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
2 Saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala

hal dan sehat secara jasmani— sama seperti kehidupan rohanimu sehat.
3 Saya sangat bersukacita ketika beberapa dari saudara seiman datang, dan
merekamengatakan secara terbuka bahwa kamu setia dan terusmengikuti
ajaran benar. 4 Bagi saya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada
mendengarbahwakalian—yang sayaanggapsebagai anak-anaksaya, hidup
dengan setia kepada ajaran yang benar.

5 Saudara yang saya kasihi, kamu menunjukkan kesetiaan dengan se-
mua bantuan yang kamu berikan kepada saudara-saudara seiman kita,
walaupun mereka adalah orang yang tidak kamu kenal. 6 Mereka sudah
bersaksi di hadapan jemaat tentang bagaimana Saudaramengasihimereka.
Dan sekarang saya minta Saudara sekali lagi untuk menolong mereka den-
gan cara yangberkenankepadaAllah, supayamerekabisamelanjutkanper-
jalananmereka. 7Merekapergi untukmelayaniKristusdan tidakmenerima
bantuan apa pun dari orang yang tidak mengenal Allah. 8 Sebab itu, pantas
bagi kitauntukmenolongmereka. Apabila kitamenolongmereka, kita turut
ambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk mengabarkan ajaran yang
benar.

9 Saya sudah menulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes tidak mau
mendengarkan apa yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi orang
nomor satu di antara mereka. 10Oleh karena itu, waktu saya datang, saya
akanmenyatakanberbagai perbuatanyang sudahdia lakukan— yaitu cerita
palsu dan hal-hal jahat yang dia katakan tentang kami. Dia juga tidak mau
menerima saudara-saudara seiman yang datang ke tempat itu. Dan bukan
itu saja, dia bahkan melarang orang-orang yang mau menolong saudara-
saudara seiman itu. Dan kalau ada anggota jemaat yang masih melakukan
hal seperti itu, dia mengeluarkan orang-orang itu dari jemaat.

11 Saudara yang saya kasihi, janganlah kita mengikuti contoh yang jahat.
Tetapi marilah kita ikuti contoh yang baik. Orang yang biasanya berbuat
baik berasal dari Allah. Dan orang yang tetap berbuat jahat tidak pernah
mengenal Allah.

12 Semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang Demitrius.† Dan
sudah terbukti bahwa cara hidupnya sesuai dengan ajaran yang benar.
Kami sendiri juga bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Dan kamu tahu
bahwa apa yang kami katakan adalah benar.

13 Masih banyak hal lagi yang mau saya sampaikan kepadamu, tetapi
rasanya lebih baik saya tidak menulisnya. 14 Saya berharap segera men-
gunjungimu, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Doa saya, Allah
akan selalu menjagamu supaya hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya.
Teman-teman yang ada di sini mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah
salam kami kepada setiap teman yang ada di sana.
* 1:1 sesuai dengan ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan “dalam kebenaran.”
Maksudnya ajaran benar atau Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua orang
percaya. † 1:12 Demitrius Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang yang membawa surat ini
kepada Gayus.
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Surat Yudas
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian yang

sudah dipanggil dan yang sangat dikasihi oleh Allah, dan dipelihara oleh
Kristus Yesus.
Salam dari saya, Yudas— hamba Kristus Yesus, dan saya adalah saudaranya
Yakobus.*

2 Doa saya, Allah akan selalu mengasihani dan mengasihi, serta men-
jaga kalian masing-masing supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya!

Allah akanmenghukum orang-orang jahat
3Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sudah lama ingin dan berencana

menulis surat kepada kalian tentang keselamatan yang sama-sama kita
sudah terima. Tetapi sekarang saya merasa terdorong untuk menulis hal
yang lainkepadakalian: Sayamaumendorongkalian supayakalianmasing-
masing berjuangmempertahankan ajaran-ajaran benar tentang keyakinan
yang sudah disampaikan Allah kepada kita— yaitu umat-Nya yang sudah
disucikan-Nya. Semua ajaran itu benar untuk selama-lamanya, dan jan-
ganlah kita membiarkan seseorang mengubah ajaran kita itu! 4 Karena
ada guru-guru palsu yang dengan rahasia masuk ke tengah-tengah kita.
Merekalah orang yang Allah sejak dahulu sudah tetapkan untuk dihukum
karena kejahatanmereka, sesuai nubuatan para nabi dan seperti yang akan
saya jelaskan di bawah. Mereka melawan Allah dan menyalahgunakan
kebaikan hati Allah sebagai alasan untuk terus hidup sesuai hawa nafsu
mereka. Merekamenolakmengikut Kristus Yesus— yaitu Raja danPenguasa
hidup kita.

5Walaupun kalian sudah mengetahui cerita ini, saya mau mengingatkan
kalian bahwa meskipun Allah menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir,
tetapi sesudah itu mereka yang tidak percaya dibinasakan oleh-Nya. 6Dan
ingatlahmalaikat-malaikat yang sudahTUHAN turunkandari jabatan tinggi
mereka. Itu karenamerekameninggalkan tempat tugasmereka. Karena itu
Allah sudahmenahanmereka di dalam tempat yang paling gelap— di mana
mereka diikat dengan rantai yang tidak bisa dibuka untuk selama-lamanya.
Dia menahan mereka untuk dihakimi pada Hari Pengadilan yang hebat
itu. 7 Ingat juga Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar kedua tem-
pat itu. Penduduk kota-kota berkelakuan sama seperti malaikat-malaikat
itu, karena mereka banyak berzina dan sangat suka melakukan berbagai
macam dosa seks yang menjijikkan. Mereka menanggung hukuman api
yang akan menyala untuk selama-lamanya, dan hendaklah hal ini menjadi
peringatan bagi kita.

8Demikian juga guru-guru palsu itu. Merekamenganggap bahwamimpi-
mimpimereka adalahpimpinandari TUHAN.Danakibat itumerekamence-
markan tubuh mereka dengan dosa, dan mereka menolak pimpinan Allah
dan menghina penguasa-penguasa rohani. 9 Malaikat kepala Mikael pun
tidakmenghina seperti itu. PadawaktuMikael bertengkar dengan iblis ten-
tang siapa yang akan memiliki mayat Musa, Mikael tidak menyombongkan
* 1:1 Yudas … Yudas ini adalah saudara dari Yesus— sama seperti kakaknya Yakobus. Perhatikan
bahwa Yudas tidak membanggakan diri dengan langsung mengatakan bahwa dia adalah saudara
Yesus. Jadi penulis surat ini bukanlah Yudas yang mengkhianati Yesus, dan bukan murid Yesus yang
lain dengan nama yang sama.
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diri dan menyalahkan iblis dengan menggunakan kata-kata hinaan, tetapi
dia hanyamengatakan, “Biarlah TUHANmenghukum engkau!”

10 Tetapi guru-guru palsu itu menghina apa saja yang tidak mereka
mengerti. Danhal-hal yangmereka bisamengerti hanyalah hal yang dipela-
jari secara naluri— yaitu hal-hal yang juga diketahui oleh binatang-binatang
yang tidak berakal. Dan justru hal-hal itulah yang membinasakan mereka.
11Celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh Kain.✡ Mereka
tersesat karenagila uang seperti Bileam,✡danmerekamemberontak seperti
Korah,✡ sehinggamereka binasa.

12 Dengan berani mereka ikut dalam perjamuan kasih† kalian, namun
mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mencemarkan perjamuan
kalian itu. Mereka seperti awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup
angin. Mereka seperti pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah pada
musim buah, yang akar-akarnya dicabut dan akhirnya mati. 13 Seperti
ombak bahaya yang meninggalkan busa dan kotoran pada pantai, begitu
juga perbuatan-perbuatan mereka yang memalukan nanti akan kelihatan.
Mereka juga seperti bintang-bintang yang sudah meninggalkan tempat
mereka di angkasa dan yang berpindah tanpa aturan. Mereka tidak akan
luput dari hukuman Allah di tempat yang paling gelap, yang sudah disedi-
akan bagi mereka untuk selama-lamanya!

14 Henokh, keturunan Adam yang ketujuh, juga sudah bernubuat ten-
tang mereka, “Lihatlah, TUHAN sedang datang dengan beribu-ribu umat-
Nya yang sudah disucikan-Nya. 15 Sesudah itu Dia akan menghakimi
setiap orang, dan khususnya Dia akan menghukum semua orang jahat
yang melawan-Nya dengan kejahatan mereka. Dan Dia akan menghukum
mereka karena semua perkataanmereka yang jahat— di mana orang-orang
berdosa itu sudahmelawan Allah.”

16 Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan suka mencari-cari
kesalahan orang. Padahal mereka sendiri selalu mengikuti hawa nafsu
mereka. Mereka menyombongkan diri dan memuji-muji orang lain supaya
mendapat keuntungan untuk diri mereka sendiri.

Peringatan dan nasihat
17 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah yang dulu sudah dikatakan

kepada kita oleh rasul-rasul Penguasa kita Kristus Yesus. 18 Mereka su-
dah mengatakan kepada kalian, “Menjelang akhir zaman akan muncul
pengejek-pengejek yang melawan Allah dan hidup menurut hawa nafsu
mereka sendiri.” 19 Merekalah yang menimbulkan perpecahan di antara
kita. Mereka tidak memiliki Roh Kudus dan dikuasai oleh keinginan-
keinginan diri mereka sendiri.

20 Tetapi Saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kalian masing-
masing saling menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci
yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh
Kudus. 21 Jagalah dirimu supaya tetap menjalin hubungan kasih dengan
Allah, karena Penguasa kita Kristus Yesus sangat mengasihani kita. Dan
karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya di mana Kristus menun-
jukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang akanmembawa kita kepada
hidup yang selama-lamanya.
✡ 1:11 Kej. 4:1-15 ✡ 1:11 Bil. 22:1–25:18; Ul. 23:3-6 ✡ 1:11 Bil. 16:1-40 † 1:12 perjamuankasih
Adalah pertemuan jemaat yang khusus di manamerekamakan bersama danmerayakan Perjamuan
Kudus.
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22Tunjukkanlah belas kasihan dan kuatkanlah saudara-saudari kita yang
ragu-ragu. 23 Dan segeralah bertindak untuk menyelamatkan saudara-
saudari kita yang berdosa, karena hal itu seperti menarik mereka dari
dalam api neraka. Tetapi waktu kamu mengasihani dan berusaha men-
guatkan orang-orang seperti itu, kita harus ingat untuk tetap takut dan
hormat kepada TUHAN, dan bencilah perbuatan mereka yang menajiskan
karena keinginan-keinginan badani mereka yang jahat.

Pujian bagi Allah
24-25 Doa saya, Allah satu-satunya yang akan selalu dipuji! Dialah yang

berkuasa dan sanggupmenjaga kalianmasing-masing supaya kamu jangan
jatuh. Dan Dialah Penyelamat kita yang membuat kita layak masuk ke
hadapan kemuliaan-Nya— di mana kita sangat bersukacita karena tidak
ada lagi kesalahan pada kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kuasa,
dan kekuatan melalui Penguasa kita Kristus Yesus sebelum ada zaman,
sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin!
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Wahyu– Penglihatan Yohanes tentang
peristiwa-peristiwa yang akan datang

Kata pengantar oleh Yohanes
1 Buku ini isinya mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah ditetapkan

Allah untuk segera terjadi. Pertama sekali rencana-rencana-Nya itu diny-
atakan oleh Allah kepada Kristus Yesus, lalu Kristus mengutus salah satu
malaikat untuk menunjukkan semua itu melalui penglihatan kepada saya,
Yohanes— hamba Kristus. 2Dalambuku ini sayamenuliskan kesaksian saya
sendiri tentang semua yang diperlihatkannya itu kepada saya dan semua
pesan Allah yang disampaikan kepada saya oleh Kristus Yesus.

3 Diberkatilah setiap orang yang membacakan buku ini kepada orang
lain, dandiberkatilah juga semuaorangyangmendengarkan sertamemper-
hatikanbaik-baik semuayang tertulisdidalambuku ini! Karenawaktuyang
ditetapkan Allah untuk peristiwa-peristiwa itu terjadi sudah dekat.

4 Saya— Yohanes, mengirim salam kepada Saudara-saudari seiman yang
ada di ketujuh jemaat di provinsi Asia. Doa saya, Allah akan selalu baik hati
kepada kalian masing-masing dan menjagamu sehingga hidupmu tenang
dalam perlindungan-Nya. Karena segala berkat yang kita terima berasal
dariAllahyang sudahada sejakpenciptaan sampai sekarang, danyang terus

ada sampai masa yang akan datang,
dan dari Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya* berada di
hadapan takhta Allah,

5-6 dan dari Kristus Yesus, yang selalu bisa dipercaya dalam semua
kesaksian-Nya tentang Allah Bapa.

Dialah yang pertama sekali† mempunyai hidup yang selama-lamanya
sesudah kematian,

dan Dialah Raja Agung atas semua raja di dunia.
Doa saya, Kristus akan dimuliakan untuk selama-lamanya! Karena kasih-

Nya sangat luarbiasakepadakita sehinggaDiamenyerahkandiri-Nyauntuk
disalibkan, supaya melalui darah-Nya sendiri kita dibebaskan dari kuasa
dosa. Dengan demikian Dia sudah menjadikan kita warga kerajaan Allah
dan imam-imam✡ yang melayani Allah— Bapa-Nya, secara rohani. Biarlah
kemuliaan dan kuasa bagi Kristus Yesus sampai selama-lamanya! Amin!

7 Lihatlah, Yesus datang dengan dikelilingi awan-awan! Semua manusia
yang sudahmati akan dihidupkan kembali, dan setiap orang akanmenyak-
sikan kedatangan-Nya— termasukmereka yang sudahmenombakDia. Lalu
semua bangsa di bumi ini akan menangis dengan tangisan yang keras,

* 1:4 Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya Secara harfiah, “ketujuh roh.” Sangat banyak
penafsir berkata bahwa ‘ketujuh roh’ di sini adalah sama dengan ‘ketujuh Roh Allah’ yang terdapat
dalam Why. 3:1; 4:5 dan 5:6. Lihat catatan di Why. 3:1. † 1:5-6 pertama sekali Secara harfiah,
“Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman Allah karena anak sulung dalam
kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak sulung yang mewarisi segala sesuatu dari
bapaknya dan menjadi pemimpin semua anak yang lain. Berarti Yesus adalah yang pertama sekali
mempunyai hidup yang selama-lama sesudah kematian (Kol. 1:18; Why. 1:5), yang Terutama di atas
semua yang diciptakan (Mzm. 89:28; Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa di atas semua anak-anak lain yang
diangkatAllah (Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), danYangmerupakan jaminanbahwa semuapengikutKristus
akan dihidupkan kembali dari kematian (1Kor. 15:20). ✡ 1:5-6 1Ptr. 2:5; 2:9; Why. 5:10
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karenamereka tahu bahwa Dia datang untukmengadili mereka. Benar, hal
itulah yang akan terjadi! Amin!

8 Dan TUHAN Allah berkata, “Hanya Akulah yang layak disebut ‘Yang
Pertama dan Yang Terakhir.’‡ Dan Aku adalah Yang Mahakuasa yang sudah
ada dari sebelum penciptaan sampai sekarang, dan yang akan terus ada
sampai selama-lamanya.”

Caranya Kristusmenunjukkan diri-Nya kepada Yohanes
9Saya Yohanes adalah saudara seimankalian yang juga seringmengalami

penganiayaan seperti yang kalian sedang alami karena mengikut Yesus.
Oleh karena itulah kita belajar bertahan dalam kepercayaan kita kepada-
Nya dan menjadi sabar menanti saatnya Allah memerintah sebagai Raja
di dunia ini dengan nyata. Oleh karena saya memberitakan Firman Allah
dan bersaksi tentang Yesus, maka saya juga ditangkap lalu diasingkan
oleh pemerintah kerajaan Roma ke pulau Patmos.§ 10 Pada suatu Hari
Tuhan— yaitu hari Minggu, tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus, lalu tidak
jauh dari belakang saya, saya mendengar suara yang keras seperti bunyi
terompet 11 yang berkata, “Tuliskanlah semua hal yang akan diperlihatkan
kepadamu, lalu kirimkanlah bukunya itu kepada ketujuh jemaat di kota-
kota di provinsi Asia— yaitu Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis,
Filadelfia, dan Laodikia.”

12 Kemudian saya menoleh ke belakang untuk melihat Siapa yang
berbicara kepada saya. Lalu sayamelihat tujuh lampu yangmasing-masing
berdiri di atas satu meja khusus, dan semuanya terbuat dari emas. 13 Dan
di antara ketujuh lampu itu ada Seorang yang kelihatan seperti ‘manusia
biasa’— yaitu AnakManusia.* Dia memakai jubah yang panjangnya sampai
ke kaki. Dia juga memakai ikat pinggang yang terbuat dari emas dan
sangat lebar hingga sampai ke dada-Nya. 14Rambut-Nya putih seperti bulu
domba, atau seputih salju. Mata-Nya bersinar seperti nyala api. 15 Kaki-
Nya kelihatan seperti pijaran tembaga saat dimurnikan di dalam api yang
sangat panas. Suara-Nya keras seperti suara air terjun raksasa. 16 Tangan
kanan-Nyamemegang tujuh bintang. Lidah-Nya seperti pedang yang kedua
sisinya tajam— yang menggambarkan bahwa semua perkataan-Nya sangat
berkuasa. Dan wajah-Nya bersinar seperti sinar matahari pada waktu
tengah hari.

17Ketika sayamelihat-Nya, saya langsung tersungkur di hadapan-Nyadan
saya merasa seluruh kekuatan saya hilang— seperti mati mendadak. Lalu
Dia meletakkan tangan kanan-Nya pada saya dan berkata, “Jangan takut!
Akulah yang selalu ada— baik sebelumawalmula penciptaanmaupun sesu-
dah semua ciptaan hilang lenyap. 18 Akulah sumber kehidupan. Biarpun
Aku pernah mati, tetapi lihatlah! Aku hidup sekarang, dan hidup sampai
selama-selamanya! Akumemegang kunci kerajaanmaut, jadi Akuberkuasa
‡ 1:8 Yang Pertama dan Yang Terakhir Secara harfiah, “Alfa dan Omega”— yaitu huruf pertama
dan yang terakhir dalam abjad bahasa Yunani. Arti ‘Alfa dan Omega’ Yohanes sebutkan dalam
ayat ini. § 1:9 Patmos Sebuah pulau kecil di Laut Tengah yang digunakan oleh kerajaan Roma
sebagai tempat buangan orang-orang yang dianggapmembahayakan negara. Posisinya dekat negara
yang sekarang disebut Turki. * 1:13 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering
menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu
untukmengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam penglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti
‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja
atas semua yang ada.
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penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati, dan Aku juga berkuasa
menghidupkan kembali manusia yang sudahmati.

19 “Oleh karena itu, tuliskanlah semua hal yang akan diperlihatkan
kepadamu, karena semua penglihatan ini menggambarkan keadaan yang
terjadi sekarang dan juga peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari.
20 Sekarang Aku jelaskan arti dari kedua penglihatan tadi: Ketujuh bintang
yang kamu lihat di tangan kanan-Ku menggambarkan ketujuh pelayan
Tuhan† yang mewakili ketujuh jemaat di kota-kota tersebut, sedangkan
ketujuh lampu emasmenggambarkan ketujuh jemaat itu.”‡

2
Surat Yesus kepada jemaat di Efesus

1Lalu Yesus berkata kepada saya,
“Tuliskanlah hal-hal ini kepada pelayan Tuhan* yang mewakili jemaat

Tuhan di kota Efesus: Inilah pesan dari Aku yang memegang ketujuh
bintang di tangan kanan-Ku dan yang menjaga keadaan ketujuh lampu
emas itu:

2 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku perhatikan
kalian tetap berjuang untuk Aku dan bertahan dengan sabar. Aku senang
bahwa kalian mengusir dari jemaat orang-orang yang terlibat dengan
ajaran sesat. Dan pada waktu guru-guru palsu muncul dan mengaku
bahwamereka rasul yang Aku utus, kalianmenguji mereka dan akhirnya
kalian menyadari bahwa mereka pembohong. 3 Aku tahu kalian tetap
berdiri teguh sebagai pengikut-Ku. Dan ketika kalian dianiaya karena itu,
kalian terus bertahan dan tidak putus asa.

4 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian tidak
lagi mengasihi Aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu
kalian baru percaya kepada-Ku. 5 Sadarlah! Kalian sudah terlalu jauh
meninggalkan Aku. Karena itu bertobatlah! Dan kembalilah kepada cara
hidup kalian yang semula. Tetapi kalau kalian tidak bertobat, Aku akan
datang dan memindahkan lampu emasmu dari tempatnya di hadapan-
Ku.† 6 Tetapi Aku senang dengan kalian karena hal ini: Kalian membenci
cara hidup yang diajarkan oleh para pengikut Nikolaus.‡ Aku juga mem-
benci cara hidup yang jahat itu.

7 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang
Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!

† 1:20 pelayan Tuhan Kata ini dalam bahasa Yunani juga bisa diterjemahkan ‘malaikat’— seperti
dalam ayat Why. 1:1. Arti dasar dari ‘malaikat’ adalah ‘utusan’, dan dalam bahasa Yunani kata itu
sering juga dipakai untukutusanmanusia. ‡ 1:20 ketujuh jemaat ituAngka tujuhdi seluruhPengli-
hatan Yohanes mempunyai arti simbolis. Kemungkinan besar ketujuh jemaat ini menggambarkan
semua jemaat yang percaya kepada Kristus. Lihat juga Why. 3:1 dan catatannya. * 2:1 pelayan
Tuhan Lihat catatan di Why. 1:20. † 2:5 memindahkan lampu emasmu … Sesuai dengan Why.
1:20, lampuemasmenggambarkan jemaat. Jadi kalau lampu jemaatdipindahkandarihadapanYesus,
berarti mereka menerima hukuman berat sehingga tidak ada lagi jemaat di kota itu. ‡ 2:6 para
pengikut Nikolaus Tidak diketahui dengan persis apa yang diajarkan oleh kelompok Nikolaus. Tetapi
dalam buku ini ternyata Nikolaus adalah guru ajaran sesat yang mengajarkan bahwa orang-orang
Kristen boleh berbuat zina dan terlibat dalam pesta makan untuk berhala. (Why. 2:14-15; 2:20;
2:24) Kemungkinan ajaran sesat ini berasal dari ajaran palsu bernama Gnostik, karena mereka
mengajarkan bahwa apa yang tubuh jasmani lakukan tidak mencemarkan kehidupan rohani. Oleh
karena itulahmerekamerasa bebas melakukan dosa apa saja.
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“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalianmasing-masing yang
menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan hak
untukmakan buah dari pohon kehidupan yang ada di Taman Allah.”§
Surat Yesus kepada jemaat di Smirna
8 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota

Smirna: Inilah pesan dari Aku yang selalu ada— baik sebelum awal mula
penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. Juga Aku
sudah pernahmati tetapi hidup kembali.

9 “Aku tahu kalianmenderita aniaya dan jugamiskin, tetapi sebenarnya
kalian kaya! Dan Aku juga tahu bahwa kalian dituduhmelakukan hal-hal
yang jahat olehmereka yangmenyebut dirinyaorangYahudi. Tetapi sebe-
narnyamerekabukanorangYahudi, tetapi jemaat iblis. 10 Janganlah takut
terhadap penderitaan yang segera akan kalian alami. Karena iblis akan
mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi kalian sehingga beberapa
orang saudara-saudari dari antara kalian ditangkap dan dipenjarakan.
Memang iblis melakukan itu untuk menguji kesetiaan kalian kepada-
Ku. Dan kalian akan mengalami penderitaan yang berat selama sepuluh
hari.* Teruslah setia— sekalipun kamu harus mati! Lalu Aku akan
memberikanmahkota kemenangan† kepadamupadawaktu kamumasuk
surga untuk hidup selama-lamanya.

11 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalianmasing-masing yang
menang dalam peperangan rohani ini: Kamu tidak akan mengalami
kematian tahap kedua.”
Surat Yesus kepada jemaat di Pergamus
12 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Pergamus: Inilah pesan dari Aku yang siap berperang dengan sepenuh
kuasa perkataan-Ku— yang bagaikan pedang yang tajam kedua sisinya.

13 “Aku tahu bahwa kota kalian adalah pusat kejahatan, sehingga bisa
dikatakan bahwa iblis bertakhta di sana. Biarpun begitu kamu masing-
masing tetap setia kepada-Ku. Bahkan kamu tidak menyangkal bahwa
kamu adalah pengikut-Ku padawaktu saksi-Ku yang setia— yaitu Antipas,
dibunuh di kota kalian, yaitu kota yang sudah seperti ibukota kerajaan
iblis.

14 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Beberapa dari
antarakalianmengikuti ajaransesatyangduludiajarkanBileam. Ingatlah
bagaimanaBileammengajari Balak untukmembujuk orang Israel supaya
berbuat dosa— yaitu dengan ikut dalampestamakan untukmenghormati
berhaladanmelakukanpercabulan.✡ 15Hampir samadenganajaransesat
Bileam itu adalah orang-orang di antara kalian yang mengikuti ajaran

§ 2:7 TamanAllahTempat tamanadadi surga—yang jugadisebutYerusalemBaru. LihatWhy. 22:1-2.
* 2:10 sepuluh hari Seperti angka-angka lainnya dalam kitab Wahyu, kemungkinan besar jumlah
hari di sini tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan secara harfiah. Kemungkinan besar ‘sepuluh hari’
artinya ‘waktu yang tidak begitu lama’. † 2:10 mahkota kemenangan Kata yang diterjemahkan
‘mahkota’ di sini bukanmenunjukkanmahkota seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran
ranting pohon zaitun— seperti menjadi tanda pemenang dalam pertandingan olah raga pada zaman
itu. Penafsir berbeda pendapat kalau kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja yang menunjukkan
hadiah kehidupan yang selama-lamanya, atau umat Allah benar-benar akan menerima mahkota
seperti itu waktu masuk surga. Lihat juga Yak. 1:12; 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10. ✡ 2:14 Bil.
22:1–25:3; 31:16
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Nikolaus. 16 Jadi, bertobatlah! Kalau tidak, Aku akan datang kepada
kalian secara tiba-tiba dan menyerang siapa saja yang mengikuti ajaran
sesat itu dengan sepenuh kuasa perkataan-Ku. Kuasa perkataan-Ku itu
digambarkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam.

17 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalianmasing-masing yang
menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan ha-
diah untuk memakan sebagian dari manna yang tersembunyi.‡ Dan Aku
akan memberikan batu putih kepadamu, dan di atas batu putih itu akan
tertulis nama baru yang Aku berikan secara khusus kepadamu— yang
tidak akan dikenal oleh siapa pun, kecuali kamu sendiri.”

Surat Yesus kepada jemaat di Tiatira
18 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Tiatira: Inilah pesan dari Aku— Anak Allah. Akulah yang mempunyai
mata yang bersinar seperti nyala api, dan kaki-Ku bersinar seperti tem-
baga yangmengkilap saat dimurnikan di dalam api yang sangat panas.

19 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku tahu bahwa
kalian tetap saling mengasihi sesama saudara-saudarimu seiman. Aku
tahukamu tetap yakindan setia kepada-Ku, tetapmelayaniAku, dan tetap
bertahan dalam kesusahan. Bahkan dalam semua hal ini kalian sudah
lebih maju dan semakin mengalami peningkatan dari cara hidup kalian
yang semula ketika kalian baru percaya kepada-Ku.

20 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian terus
saja membiarkan perempuan yang bernama Isebel menyesatkan umat-
Ku. Dia mengakui dirinya sebagai nabi, tetapi lewat ajarannya dia
mengajak umat-Ku untuk melakukan percabulan dan ikut dalam pesta
makan untuk menghormati berhala. 21 Aku sudah memberikan cukup
banyak kesempatan supaya dia bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat
dari percabulannya. 22 Jadi, Aku akan menghukum dia dengan kesakitan
yang mengerikan, sehingga terpaksa dia hanya terbaring dan menderita
di tempat tidur di mana dia suka berzina. Dan semua laki-laki yang
sudah berzina dengan dia, kalau mereka tidak bertobat dari perbuatan
jahat yang diajarkan Isebel itu, mereka juga akan dihukum dengan cara
yang sama. 23BahkanAkuakanmembunuhbeberapa orangpengikutnya.
Dengan demikian semua jemaat akan tahu bahwa Akulah satu-satunya
yang mengetahui isi hati dan pikiran orang. Dan Akulah Dia yang akan
membalas kalian sesuai dengan perbuatan kalianmasing-masing.

24 “Tetapi bagi kalian yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajarannya—
yaitu kalian yang menolak mempelajari apa yang mereka sebut ‘ajaran
tingkat lanjut dari iblis’, Aku berkata kepada kalian: Aku tidak akan
menanggungkan beban lain kepada kalian. 25 Hanya tetaplah bertahan
dalam keyakinanmu kepada-Ku sampai Aku datang kembali.

‡ 2:17 manna yang tersembunyi Waktu kedua belas suku Israel keluar dari Mesir dan tinggal di
padang gurun selama empat puluh tahun, setiap pagi Allahmemberikanmakanan dari surga kepada
mereka. Makanan itu dinamakan ‘manna’. Allah menyuruhMusa untukmenyimpan sebotol manna
di dalam Peti Perjanjian. Tetapi lama-kelamaan botolmanna itu hilang dari Peti Perjanjian (1Raj. 8:9;
2Taw. 5:10), dan tidak tertulis dalamsejarah Israel apayang terjadi denganbotol itu. Tetapi ada tradisi
yangmuncul dimanamerekaberkatabahwasuatu saatnantiAllahakanmenunjukkankembali botol
danmanna itukepadamereka. Bagi kita sekarang,mannayang tersembunyi itumenunjukkanbahwa
kita benar-benar merupakan umat Allah, dan di surga kita tidak akan pernahmerasa lapar lagi.
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26-28 “Inilahhadiah yang akandiberikankepada setiap kalian yang tetap
taat kepada-Ku sampai hari terakhir dan yangmenangdalampeperangan
rohani ini: Seperti Aku menerima kuasa dari Bapa-Ku, kuasa itu jugalah
yang akan Ku-berikan kepadamu— yaitu ‘kuasa untuk memerintah atas
semua bangsa.’ Dan bersama-Ku kamu akan ‘memberikan hukuman
yang berat atas kesalahan dan kejahatan mereka.’ Kuasamu untuk
menghukum digambarkan seperti ‘tongkat besi yang dengan mudah
menghancurkan bejana yang terbuat dari keramik.’✡ Dan kepadamu juga
akan Ku-berikan sinar kemuliaan seperti bintang fajar yang bersinar di
timur.✡

29 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

3
Surat Yesus kepada jemaat di Sardis
1 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Sardis: Inilah pesan dari Aku yang mempunyai seluruh kekuatan Roh
Allah* dan yang memegang ketujuh bintang itu yang menggambarkan
ketujuh jemaat.

“Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai
pengikut-Ku yang setia dan rajin, tetapi sebenarnya secara rohani kamu
hampir mati. 2 Karena itu sadarlah dan bangkitlah dari kematianmu
itu! Dan kuatkanlah rohanimu yang sudah hampir mati itu supaya hidup
kembali! KarenaAku tahu—dihadapanAllah, semuapekerjaanmubelum
ada yang selesai sampai tuntas. 3Karena itu, ingatlah ajaran yang sudah
kamu dengar dan percayai dari sejak awal. Taatilah itu dan bertobatlah!
Kalau kalian menolak untuk menjaga rohanimu supaya hidup kembali,
maka Aku akan datang secara tiba-tiba dan menghukum kalian. Dan
sebelumnya kalian tidak akan tahu saatnya Aku akan datang, karena Aku
akan datang seperti pencuri.

4 “Tetapi hanya beberapa orang saja di antara kalian jemaat Sardis yang
tidak menodai diri mereka dengan melakukan kejahatan.† Setiap kamu
akan berjalan bersama-Ku dengan pakaian putih, karena kamu pantas
menerima kehormatan itu.

5 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing
yang menang dalam peperangan rohani ini: Pakaian putih itu akan
diberikan kepadamu. Dan namamu tidak akan Ku-hapus dari Buku
Kehidupan. Tetapi di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat
akan Ku-beritahukan bahwa kamu sudah terbukti setia kepada-Ku.

6 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang
Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”
Surat Yesus kepada jemaat di Filadelfia

✡ 2:26-28 Mzm. 2:7-9; Why. 12:5; 19:15 ✡ 2:26-28 Dan. 12:3; Why. 22:16 * 3:1
seluruh kekuatan Roh Allah Secara harfiah, “ketujuh Roh Allah.” Dalam Kitab Suci— dan khususnya
Penglihatan Yohanes, angka tujuh mempunyai arti simbolis. Yohanes memakai angka tujuh untuk
menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. Karena itu Roh Allah— yang memang
satu, bisa digambarkan sebagai tujuh. (Bandingkan Why. 1:5; 3:1; 4:5 dan 5:6.) Ada juga penafsir
yang berkata bahwa Yohanes berpikir tentang Yes. 11:2-5— di mana Yesaya bernubuat mengenai
ketujuh sifat Roh Kudus yang terlihat di dalam diri Kristus. † 3:4 tidak menodai diri mereka
… Secara harfiah, “tidak menodai jubahmu.” Dalam seluruh kitab Wahyu jubah bersih atau putih
menggambarkan kekudusan dalam cara hidup.
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7 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di
Filadelfia: Inilah pesan dari Aku— yaitu yang disebut ‘Yang Kudus’ dan
yang sangat layak dipercayai. Aku yang memegang ‘kunci Daud’,”✡ jadi
Akulah yang berhak menentukan siapa yang menerima hak menjadi
warga kerajaan Allah. Kalau Aku yang membuka pintu bagi seseorang,
siapa pun tidak bisa menghalanginya dengan menutup pintu itu. Dan
kalau Aku yang menutup pintu untuk seseorang, siapa pun tidak bisa
membuka pintu itu baginya.

8 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku tahu bahwa keku-
atan kalian untuk bertahan sangat terbatas, tetapi kalian tetapmengikuti
ajaran-Ku dan tidak menyangkal bahwa kalian adalah pengikut-Ku.
Karena itu, lihatlah! Aku sudah membuka pintu— yaitu kesempatan bagi
kalian, supaya kalian memberitakan tentang Aku, dan siapa pun tidak
bisa menutup pintu kesempatan itu. 9Dengarkanlah! Orang-orang yang
sekarang memusuhi kalian akan Ku-buat supaya mereka datang sujud
di hadapan kalian dan bertobat. Mereka itu adalah orang-orang yang
mengakuidirimereka sebagaipenganut agamaYahudi, tetapi sebenarnya
mereka adalah jemaat iblis. Tetapi Aku akan membuat mereka sadar
bahwaAkumengasihi kalian. 10Kalian sudahmenaati perintah-Ku untuk
bertahan dengan sabar sebagai pengikut-Ku. Oleh karena itu Aku pun
akan melindungi kalian dari masa kesusahan yang akan menimpa seisi
dunia untukmenguji semuamanusia yang tinggal di bumi.

11 “Aku akan segera datang! Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu
kepada-Ku sampai Aku datang, supaya dalam pertandingan untuk mem-
pertahankan keyakinanmu ini tidak ada orang yang bisa merampas
mahkota kemenangan kalian pada saat kalian sudah sangat dekat dengan
garis akhir!

12 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kamu masing-masing
yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu akan Ku-jadikan
seperti tiang besar di dalam Rumah Allah-Ku. Maksud-Ku, kamu berhak
tinggal di sana sampai selama-lamanya. Dan pada tubuhmu akan Ku-
tuliskan nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku— yaitu Yerusalem baru
yang akan turun dari surga. Juga akan Ku-tuliskan nama baru-Ku
padamu.‡

13 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”
Surat Yesus kepada jemaat di Laodikia
14 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Laodikia: Inilah pesan dari Aku yang juga disebut Yang Amin!§ Maksud-
Ku,AkulahSaksi yang sangat layakdipercaya—yang sudahmengajaryang
benar tentang Bapa-Ku. Melalui Akulah, Bapa-Ku menciptakan segala
sesuatu.

15 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing— bahwa secara rohani
kalian tidak dingin dan tidak panas. Biarlah kalian menjadi panas
atau dingin dan tidak hanya setengah hati saja mengikut Aku! 16 Jadi
kalian bisa digambarkan seperti makanan yang suam-suam kuku saja—

✡ 3:7 Yes. 22:22 ‡ 3:12 Ayat 12 Tulisan nama-nama tersebut pada tubuh para pemenang
menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi milik Allah dan Kristus untuk selama-lamanya, dan
mereka adalah warga kerajaan surga. § 3:14 Amin Amin berarti ‘sangat setuju’ atau ‘biarlah
terjadi’. Di sini Yesus menggunakan kata Amin sebagai nama lain untuk diri-Nya, dan arti dari nama
itu dijelaskan dalam kalimat yang berikut. Bandingkan dengan 2 Kor. 1:20.
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tidak dingin dan juga tidak panas. Maksud-Ku, kalian seperti makanan
yang sesudah Aku rasa, Ku-muntahkan dari mulut-Ku! 17 Karena kalian
masing-masing berpikir, ‘Saya sudah kaya. Harta yang saya kumpulkan
sudah cukup sehingga saya tidak akan mengalami kekurangan lagi.’
Tetapi kalian tidakmenyadari bahwa secara rohani kalian sangatmiskin,
tanpa harapan, melarat, buta, dan telanjang. 18 Jadi Aku menasihatkan
kalian supaya kalian menukar harta kekayaanmu itu dengan emas-Ku—
yaitu emas yang sudah dimurnikan dalam api, sehingga kalian benar-
benar menjadi kaya.✡ Dan pakailah hartamu itu untuk membeli pakaian
putih dari Aku, supaya nanti kamu tidak telanjang dan malu lagi. Dan
belilahminyakuntukdioleskanpadamatamu, sehinggamatahatimubisa
melihat dengan jelas.

19 “Hai anak-anak-Ku yang terkasih, Akulah yang menegur dan men-
goreksi kalian!✡ Karena itu nyalakanlah api semangatmu kembali dan
bertobatlah! 20Lihatlah! Aku seperti berdiri di depan pintu rumah kalian
masing-masing, mengetuknya, dan minta izin untuk masuk. Siapa saja
yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu hatinya bagi-Ku, Aku
akanmasuk. Lalu sebagai sahabat kita akan seringmakanbersama-sama.

21 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang
menang dalam peperangan rohani ini: Aku akan memberikan kuasa
kepadamu untuk memerintah bersama-Ku. Dan kamu akan duduk di
takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhta-Ku— sebagaimana Aku
yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar lalu duduk di
sebelah kanan Bapa-Ku.*

22 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

4
Yohanesmelihat takhta Allah dan penyembahan-Nya di surga

1 Lalu dalam penampakkan yang terus berlangsung itu saya melihat ke
atas ada sebuah pintu terbuka di surga, dan saya mendengar suara seperti
yang sebelumnya sekeras bunyi terompet yang berkata, “Naiklah kemari!
Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.”
2 Tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus dan saya seperti sudah tiba di surga di
mana saya melihat takhta Raja, dan Dia Yang Mahakuasa sedang duduk di
takhta itu! 3 Dia yang duduk di takhta itu kelihatan seperti batu permata
yangmengkilap denganwarnamerah, hijau, dan beberapawarna lain. Dan
takhta itu dikelilingi pelangi yang berkilap-kilap seperti batu permata.*

4 Di sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta lain, dan pada
takhta itududukduapuluhempatpemimpinyangmemakai jubahputihdan

✡ 3:18 Luk. 16:9 ✡ 3:19 Ibr. 12:5-11 * 3:21 takhta-takhta di sebelah … Secara harfiah, “duduk
bersama-Ku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun sudah menang lalu duduk bersama Bapa-Ku
di atas takhta-Nya.” Menurut bahasa Yunani, Yesus duduk bersama Bapa-Nya di takhta Bapa-Nya,
sedangkan Yesus juga mempunyai takhta dan banyak pemenang duduk bersama Yesus di takhta
Yesus. Ternyata Yohanesmenggunakan perkataan ‘duduk bersamadi takhta’ sebagaimetafora untuk
menggambarkanmemeganghakmemerintahbersama. Di ayat lain dalamFirmanAllah (sepertiMat.
19:28; 1 Kor. 6:2;Wah. 4:4) halmemerintah bersamaAllah juga disebut sebagai takhta-takhta (jamak)
sekeliling takhta-Nya. TSI menerjemahkan denganmenggunakan takhta yang jamak sesuai arti dari
metafora tersebut. * 4:3 ayat 3 Secara harfiah, dalamkalimat pertama Yohanesmenulis dua nama
batu permata— yaitu yaspis dan sardis. Dalam kalimat kedua, Yohanes menyebut permata bernama
zamrud yang berwarna-warni— seperti pelangi juga berwarna-warni.
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mahkota emas. 5Takhta Raja YangMahakuasa itumemancarkan sinar kilat
disertai bunyi-bunyi guntur dan gemuruh yang keras. Di hadapan takhta-
Nyaada tujuhoboryangmenyala—yangmenggambarkanseluruhkekuatan
Roh Allah.† 6Dan di hadapan takhta itu juga ada sesuatu seperti lautan kaca
yang bening bagaikan kristal.
Dekat sekali dengan keempat sisi takhta-Nya ada empat makhluk hidup

yang mempunyai banyak mata di seluruh badan mereka— baik di bagian
depan maupun di bagian belakang. 7Makhluk hidup yang pertama seperti
singa. Yang kedua seperti kerbau jantan. Makhluk hidup yang ketiga
mukanya sepertimukamanusia. Danyangkeempat seperti burung rajawali
dengan sayap terbuka lebar seperti sedang terbang. 8 Keempat makhluk
hidup itu masing-masing mempunyai enam sayap, dan seluruh badan
mereka mempunyai banyak mata— bahkan di bagian dalam sayapnya.
Siangmalammereka bernyanyi tanpa henti-hentinya,
“Kudus, kudus, kuduslah TUHAN Allah YangMahakuasa!

Dia yang sudah ada dari sejak penciptaan sampai sekarang,
dan yang terus ada sampai masa yang akan datang.”

9-10 Pada waktu kedua puluh empat pemimpin itu mendengar para
makhlukhidup itumenyanyikanpujian, hormat, danucapansyukurkepada
Dia yang hidup sampai selama-lamanya itu, mereka juga berulang-ulang
sujud menyembah di hadapan Dia yang duduk di takhta itu. Lalu mereka
menaruh mahkota mereka masing-masing di hadapan takhta-Nya sebagai
tanda bahwa segala kemuliaan sungguh hanyamilik-Nya saja. Danmereka
sambil bernyanyi,
11 “Ya TUHAN Allah kami.

Engkau layakmenerima pujian, hormat, dan kuasa!
Karena Engkaulah yangmenciptakan segala sesuatu.

Dan segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada
hanya karena kehendak-Mu.”

5
Anak Domba yang layakmembuka gulungan kitab tentang rencana Allah

1Kemudian sayamelihat sebuah gulungankitab di tangankananDia yang
duduk di atas takhta itu. Gulungan itu mempunyai tulisan di bagian luar
dan dalam, tetapi tidak bisa dibuka dan dibaca karena tertutup dengan
tujuh meterai yang terbuat dari lem lilin. 2 Dan saya melihat seorang
malaikat yang sangat kuat bertanya dengan suara keras, “Siapakah yang
layak melepaskan meterai-meterai gulungan kitab itu dan membukanya?”
3 Tetapi ternyata seorang pun tidak ada yang layak membukanya atau
melihat bagian dalamnya— baik yang ada di surga, maupun yang ada di
bumi, atau yang ada di bawah bumi. 4Maka saya menangis dengan sangat
sedih, karena tidak ada seorang pun yang layak untuk melakukan hal itu.
5Tetapi seorang dari kedua puluh empat pemimpin itu berkata kepada saya,
“Janganmenangis! Dia yang seperti singa dari suku Yehuda sudahmenang!
DialahRajaAgungketurunanDaud.* Dialahyang layakmelepaskanketujuh
meterai gulungan kitab itu danmembukanya!”

6Kemudian saya melihat seekor Anak Domba berdiri dekat takhta besar
itu dan dikelilingi oleh keempat makhluk hidup dan pemimpin-pemimpin
† 4:5 seluruh kekuatan Roh Allah Lihat catatan di Why. 3:1. * 5:5 Raja Agung keturunan Daud
Secaraharfiah, “akar/tunasDaud”—yaitu salahsatusebutanyangartinyaMesiasyangdijanjikanyang
berasal dari keturunan Raja Daud. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. Lihat juga Mrk. 10:47 dengan
catatannya.
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itu. Tetapi Anak Domba itu kelihatannya sudah pernah dibunuh. Dia juga
mempunyai tujuh tanduk— yang menggambarkan kuasa ilahi-Nya untuk
memerintah, dan tujuh mata— yang menggambarkan seluruh kekuatan
Roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. 7 Anak Domba itu datang dan
mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan Yang Mahakuasa yang
duduk di atas takhta itu. 8 Dan ketika Dia sudah mengambil gulungan
kitab itu, keempat makhluk hidup dan kedua puluh empat pemimpin itu
langsung tersungkur dan menyembah di hadapan-Nya. Mereka semua
memegang harpa masing-masing. Dan mereka juga memegang mangkuk
emas yang penuh dengan kemenyan— yangmenggambarkan doa-doa umat
Allah. 9Dan kepada-Nyamerekamenyanyikan nyanyian baru,
“Engkau layakmenerima gulungan kitab itu

danmelepaskanmeterai-meterainya!
Karena Engkau sudah dibunuh,

dan dengan darah-Mu sendiri Engkau sudah menebus mereka bagi
Allah

dari setiap suku, bahasa, bangsa, dan negara.
10 Juga Engkau sudahmenjadikanmereka warga kerajaan Allah

dan imam-imam yangmelayani Allah kita.
Dan Engkau menjadikan mereka raja-raja yang akan memerintah di
atas seluruh bumi.”

11Kemudian dalam penglihatan itu saya mendengar suara malaikat yang
tidak terhitungbanyaknya—beribu-ribubahkanberjuta-juta. Paramalaikat
itu mengelilingi para pemimpin itu, para pemimpin itu mengelilingi keem-
patmakhluk hidup itu, dan keempatmakhluk hidup itumengelilingi takhta
besar itu. 12Mereka bernyanyi dengan suara keras,
“Biarlah segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan

menjadi milik Anak Domba yang sudah dibunuh itu!
Dialah yang layakmenerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian!”

13Kemudian saya mendengar setiap makhluk hidup yang ada di surga, di
atas bumi, di bawah bumi, dan di laut— semua yang ada di segala tempat
berseru,
“Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa

sampai selama-lamanya
kepada Dia yang duduk di atas takhta

dan kepada Anak Domba itu.”
14Lalu keempatmakhlukhidup itu berseru, “Amin!” Danparapemimpin itu
langsung tersungkur danmenyembah Dia.

6
Anak Dombamelepaskan enammeterai

1 Kemudian saya melihat Dia yang disebut Anak Domba itu melepaskan
meterai yang pertama dari ketujuh meterai yang ada pada gulungan kitab
itu. Segera sesudah itu saya mendengar satu dari keempat makhluk hidup
itu berkata dengan suara seperti bunyi guntur, “Mari!” 2 Dan saya heran
melihat seekor kuda putih bergerak maju di hadapan mereka semua,
dan orang yang sedang menungganginya memegang busur. Kepadanya
diberikan satu mahkota. Kemudian dia berangkat ke bumi untuk men-
galahkan para musuhnya. 3 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai
yang kedua, kemudian saya mendengar makhluk yang kedua berkata,
“Mari!” 4 Lalu majulah seekor kuda lain. Kuda itu berwarna merah seperti
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nyala api. Kepada penunggang kuda itu diberikan kuasa untuk melenyap-
kan damai dari bumi, supaya manusia saling membunuh. Dan kepadanya
diberikan pedang yang besar.

5Dan ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang ketiga, kemudian
saya mendengar makhluk hidup yang ketiga berkata, “Mari!” Lalu majulah
seekor kuda hitam. Penunggang kuda itu memegang sebuah timbangan di
tangannya. 6 Kemudian saya mendengar suara yang kedengaran seperti
suara seorang manusia yang keluar dari tengah-tengah keempat makhluk
hidup itu. Suara itu berkata, “Aduh! Harga satu liter gandum atau tiga
liter gandumjenismurah* sudahnaikmasing-masingmenjadi samadengan
upah sehari seorang pekerja! Waduh, jangan sampai harga minyak dan
anggur ikut naik!”†

7Ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keempat, lalu makhluk
hidup yang keempat berkata, “Mari!” 8Danmajulah seekor kuda berwarna
pucat. Penunggang kuda itu menggambarkan kematian, dan ada seorang
yang kelihatan seperti hantu yang mengikuti dia— yang menggambarkan
kerajaan maut. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi—
yaitu kuasa untukmembunuhmanusia di bumi melalui perang, kelaparan,
penyakit, dan terkaman binatang-binatang buas.

9 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang kelima, kemudian di
bawah mezbah surgawi saya melihat banyak jiwa! Jiwa-jiwa itu adalah
mereka yang sudah dibunuh karena memberitakan Firman Allah dengan
setia. 10 Mereka sedang berseru-seru, “Ya TUHAN yang kudus dan benar,
kapan waktunya Engkau menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas
orang-orang di dunia yang sudah membunuh kami?” 11 Maka kepada
setiap jiwa itu diberikan jubah putih, dan mereka diberitahukan untuk
bersabar sebentar lagi. Karena masih ada lagi saudara-saudari seiman
mereka yang akandibunuh sepertimereka— yaitu orang-orang yang sedang
mencontoh mereka dalam pelayanan kepada Kristus. Hendaklah mereka
sabarmenunggu sampai— sesuai dengan rencana Allah, jumlah orang yang
mati terbunuh sudah tercapai.

12 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang keenam, terjadilah
gempa bumi yang hebat. Dan matahari menjadi hitam seperti pakaian
berkabung, dan bulan purnama menjadi merah seperti darah. 13 Bintang-
bintang di langit pun berjatuhan ke atas bumi— seperti buah-buah pohon
ara yang masih muda jatuh ke tanah ketika diguncangkan angin yang
kencang. 14Lalu langit terbelah dan tergulung— seperti sehelai kertas yang
digulung. Lalu setiap gunung dan pulau tergeser dari tempatnya.

15Kemudian semua orangmelarikan diri dan bersembunyi ke dalam gua-
gua dan celah-celah batu di gunung— termasuk raja-raja di bumi, orang-
orang terkemuka, para komandan tentara, orang-orang kaya, orang-orang
yangkuat, danorang-orang lainnya, baikbudakmaupunyangbukanbudak.
16Lalumereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, “Runtuh-
lah dan segeralah menimpa kami! Sembunyikanlah kami dari Dia yang
duduk di atas takhta itu dan dari kemarahan Dia yang disebut Anak Domba

* 6:6 gandum jenis murah Secara harfiah, “jelai.” † 6:6 Kutipan Kutipan ini dengan suara
manusia menggambarkan bahwa utusan Allah ini membawa hukuman berupa kerusakan ekonomi
dan pemasaran makanan sehingga terjadi kelaparan dan kesusahan. Ukuran yang secara harfiah
‘koiniks’ hampir sama ukurannya dengan liter. Maksud kalimat terakhir kurang jelas, sehingga ada
banyak tafsiran. Kata-kata itu juga bisa diterjemahkan, “Janganlahmerusak pohon zaitun dan pohon
anggur,” atau “Janganlahmenimbulkan kekuranganminyak zaitun dan air anggur.”
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itu! 17Karena hari yang paling mengerikan sudah tiba— di mana Allah dan
Anak Domba itu akan menghukum kita dengan melampiaskan kemarahan
Mereka! Sesudah itu pasti tidak ada lagi manusia yangmasih hidup!”

7
144.000 orang diberi tanda cap sebagai milik Allah

1 Sesudah kejadian itu saya melihat lagi empat malaikat berdiri pada
keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi— yaitu
timur, barat, utara, selatan, sehingga angin tidak bertiup di mana-mana—
baikdi darat, di laut,maupundipohon-pohon. 2Keempatmalaikat itu sudah
menerima kuasa dari Allah untukmerusak bumi dan laut. Tetapi kemudian
saya melihat malaikat lain yang muncul dari timur yang membawa sebuah
alat cap yang digunakan untuk memberi cap sebagai tanda milik Allah
yang hidup. Lalu malaikat lain itu berseru kepada keempat malaikat itu,
3“Janganlahmerusakbumi, laut, ataupohon-pohon sebelumkamimemberi
tanda cap pada dahi setiap orang yangmelayani Allah.”

4Kemudian sayamendengar bahwa jumlahmereka yang diberi tanda cap
itu 144.000 orang, yang berasal dari semua suku Israel.
5 Jadi ada 12.000 orang dari setiap suku, termasuk suku Yehuda, Ruben, Gad,
6Asyer, Naftali, Manasye,
7 Simeon, Lewi, Isakar,
8Zebulon, Yusuf, dan Benyamin.
Dari setiap suku itu 144.000 orang yang diberi tanda cap Allah.*

Kumpulan manusia dari setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa, yang
tidak terhitung banyaknya

9 Kemudian saya melihat orang yang jumlahnya banyak sekali sampai
tidak terhitung banyaknya— yang berasal dari setiap negara, bangsa, suku,
dan bahasa. Di hadapan takhta Allah dan di hadapan Anak Domba mereka
semua berdiri dengan memakai jubah putih dan memegang daun-daun
palem. 10 Mereka berseru-seru, “Terpujilah Engkau, ya Allah kami yang
duduk di takhta kerajaan-Mu! Kami selamat karena Engkau dan karena
Anak Domba yang Engkau utus!”

11 Para malaikat, kedua puluh empat pemimpin, dan keempat makhluk
hidup itu masih berdiri mengelilingi takhta Allah itu. Waktu mereka
mendengar pujian dari umat Allah yang sangat banyak itu, mereka se-
mua langsung tersungkur di hadapan takhta Allah dan menyembah-Nya.
12Mereka semua berseru-seru, “Amin! Bagi Allah segala pujian, kemuliaan,
hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan sampai selama-lamanya.
Amin!”

13 Kemudian salah satu dari para pemimpin itu bertanya kepada saya,
“Apakah kamu tahu siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari
manakahmereka datang?”

14 Sayamenjawabnya, “Tuan, saya tidak tahu. Tolong beritahu saya.”

* 7:8 setiap suku Daftar suku Israel— yang juga disebut Yakub, berbeda dari kedua belas suku yang
terdaftar dalam Perjanjian Lama. Di sini Lewi dan Yusuf menggantikan Dan dan Efraim. Dalam
Perjanjian Lama biasanya Lewi dan Yusuf tidak terhitung. Banyak penafsir berkata bahwa angka
12.000 dan 144.000 adalah angka simbolis— artinya bukan secara harfiah. Para penafsir berbeda
pendapat tentang nama-nama suku Israel di sini. Sebagian berkata bahwa daftar ini menunjukkan
orang Yahudi saja. Sedangkan yang lain berkata bahwa ini sebenarnya orang-orang dari suku mana
saja yangmenjadi umat Allahmelalui percaya kepada Kristus.
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Dan dia berkata kepada saya, “Mereka adalah orang-orang yang keluar
dari penganiayaan yang sangat berat itu. Mereka sudah membasuh jubah
mereka dengan darah Anak Domba, dan darah-Nya juga yang membuat
jubah mereka menjadi putih. 15 Karena itulah mereka berhak datang ke
hadapan takhta Allah, dan dengan semangat mereka beribadah kepada
Allah siang dan malam di sini di Rumah surgawi-Nya. Dan Dia yang duduk
di atas takhta kerajaan-Nya akan tetapmelindungi mereka. 16Mereka tidak
akan pernah lapar dan haus lagi. Dan biarpun pada tengah hari matahari
bersinar dengan panasnya, hal itu juga tidak akan mengganggu mereka
lagi.✡ 17Karena Anak Domba yang berada paling dekat dengan takhta Allah
itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke sumber air
yangmemberi hidup. DanAllahakan ‘menghapus semuaairmatadarimata
mereka.’ ”✡

8
Anak Dombamelepaskanmeterai yang ketujuh

1 Ketika Anak Domba melepaskan meterai terakhir dari gulungan buku
itu, tidak terdengar bunyi apa pun di surga selama kira-kira setengah jam.
2 Lalu saya melihat ketujuh malaikat yang terkenal* maju dan berdiri di
hadapan Allah. Dan kepadamereka diberikan tujuh terompet.

3Lalu salah satumalaikat lain datang dan berdiri di dekatmezbah emas—
tempat mempersembahkan kemenyan di hadapan Allah. Malaikat itu
memegang satu panci emas yang dipakai untukmembakar kemenyan. Dan
kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan kepada
Allah. Malaikat itu mencampurkan kemenyan dalam panci itu dengan api
yang dia ambil dari mezbah itu. Kemenyan itu dipersembahkan kepada
Allah untuk menggambarkan doa-doa dari seluruh umat-Nya. 4 Lalu dari
panci yang ada di tangan malaikat itu ada gumpalan asap kemenyan yang
naik ke hadapan Allah. Hal ini menggambarkan doa dari seluruh umat
Allah. 5 Sesudah itu malaikat itu mengisi panci itu lagi dengan api dari
mezbah, lalu dilemparkannya ke bumi! Maka terjadilah bunyi guntur yang
bergemuruh disertai kilat sambung-menyambung dan gempa bumi.

Ketujuhmalaikat itumeniup terompetnyamasing-masing
6 Sesudah itu ketujuh malaikat yang memegang ketujuh terompet itu

bersiap-siap untukmeniup terompetnyamasing-masing.
7Malaikat pertamameniup terompetnya, lalu terjadilah hujan es, dan api

bercampur darah menimpa bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi
dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan semua rumput hijau hangus terbakar.

8 Malaikat kedua meniup terompetnya, lalu sesuatu yang kelihatannya
seperti gunung besar yang sedang menyala dilemparkan ke dalam laut.
Maka sepertiga dari lautmenjadi darah, 9dan sepertiga darimakhluk hidup
yang ada di laut mati, dan sepertiga dari semua kapal juga hancur.

10 Malaikat ketiga meniup terompetnya, lalu satu bintang besar yang
menyala seperti obor jatuh dari langit. Bintang itu jatuhmenimpa sepertiga
dari jumlah sungai dan mata air di bumi. 11 Nama bintang itu adalah

✡ 7:16 Mzm. 121:6 ✡ 7:17 Yes. 25:8; Why. 21:4 * 8:2 ketujuhmalaikat … Menurut tradisi orang
Yahudi, ada tujuh malaikat yang selalu berdiri di hadapan TUHAN. Salah satu bernama Rafael, yang
disebut dalam buku Tobit 12:15. (Buku Tobit salah satu buku dalam Perjanjian Lama gereja Katolik.)
Dan yang satunya lagi adalah Gabriel (Luk. 1:19).
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Kepahitan.† Dan sepertiga dari semua air menjadi pahit sekali, dan banyak
orang yangmati karenaminum air pahit itu.

12Malaikat keempat meniup terompetnya, lalu segera bencana terlihat di
matahari, bulan, dan bintang-bintang. Oleh karena itu matahari bersinar
tidak lagi dua belas jam, tetapi hanya delapan jam saja. Begitu juga bulan
dan bintang-bintang bersinar menjadi sepertiga dari lamanya waktu bersi-
nar. Akibatnya kegelapan yang sangat gelap sering terjadi di bumi.

13 Lalu saya melihat sesuatu yang penting! Saya mendengar seekor
burung elang yang terbang di langit dan menyerukan pengumuman ini:
“Celaka! Celaka! Celakalah mereka yang hidup di bumi karena bunyi
terompet yang nanti akan ditiup oleh ketiga malaikat lain!”

9
1Ketika malaikat kelima meniup terompetnya, saya melihat satu bintang

yang sudah jatuh dari langit ke bumi. Tetapi bintang itu seperti malaikat,
dan kepadanya diberikan sebuah kunci yang bisa membuka lubang jurang
maut. 2Maka dia membuka pintu lubang jurangmaut itu, dan naiklah asap
dari lubang itu seperti asap perapian besar. Matahari dan langit menjadi
gelap karena asap yang keluar dari lubang itu.

3 Lalu belalang keluar dari asap itu ke bumi yang jumlahnya sangat
banyak sekali. Dan Allah memberikan kuasa kepada belalang-belalang itu
untuk menyakiti manusia dengan racunnya— seperti racun kalajengking.
4 Mereka dilarang merusak rumput, tumbuh-tumbuhan, atau pun pohon-
pohonan di bumi. Mereka hanya boleh menyakiti manusia yang tidak
mempunyaimeterai Allah pada dahimereka.✡ 5Belalang itu tidak diizinkan
untukmembunuh sebagianmanusia tersebut, tetapi hanya bolehmenyiksa
mereka selama limabulan— yaitu dengan siksaanyang rasanya sakit seperti
terkena racunkalajengking. 6Selama limabulan itu, orang-orangakan ingin
mati dan mencari jalan keluar dengan cara bunuh diri. Tetapi Allah akan
membuat kematian menjauh dari mereka, sehingga usaha bunuh diri yang
mereka lakukan gagal.

7 Belalang itu tampak seperti kuda yang sudah memakai perlengkapan
perang yang terbuat dari plat-plat besi. Di atas kepala mereka ada sesuatu
yang seperti mahkota emas. Muka belalang itu seperti muka manusia,
8 dengan rambut panjang seperti seorang perempuan. Tetapi gigi mereka
tajam seperti gigi singa. 9 Dada mereka seperti ditutupi dengan baju
besi. Bunyi sayap mereka seperti bunyi sangat banyak kereta perang yang
ditarik oleh kuda supaya lari dengan cepat menyerang musuh. 10 Ekor
belalang itu mengandung racun seperti racun sengat kalajengking. Ekor
belalang itu digunakan untukmenyiksamanusia selama lima bulan. 11Raja
yang memerintah para batalion belalang itu adalah penguasa jurang maut.
Dalam bahasa Ibrani namanya Abadon, dan dalam bahasa Yunani Apolion.
Kedua nama itu artinya ‘pembinasa’.

12 Itulah bencana yang pertamayang diumumkanoleh burung elang yang
sudah disebutkan itu.✡ Tetapi masih ada dua bencana lagi yang harus
terjadi.

13 Ketika malaikat yang keenam meniup terompetnya, saya mendengar
suara keluar dari mezbah emas yang di hadapan Allah itu. Mezbah itu
† 8:11 Kepahitan Secara harfiah, “Apsintus.” Apsintus adalah sejenis tanaman yang sangat pahit
dan dipakai sebagai obat. Tetapi menurut kebiasaan Apsintus juga dianggap racun. Di sini Apsintus
menggambarkan dukacita yang besar dan kerusakan alam yang meracuni manusia. ✡ 9:4 Why.
7:1-8 ✡ 9:12 Why. 8:13
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berbentuk segi empat dan di setiap sudutnya terdapat satu tanduk, dan
suara itu keluar dari salah satu tanduk itu. 14 Suara itu menyuruh malaikat
keenam yang baru saja meniup terompetnya, “Lepaskanlah keempat setan
yang terikat di dekat sungai Efrat yangbesar itu!”* 15Perintah itu terlaksana
tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Allah— tahun, bulan,
hari, bahkan jamnya. Maka setan-setan itu dilepaskan untuk menjalankan
tugasnya— yaitu untukmembunuh sepertiga umatmanusia di bumi. 16Dan
saya diberitahu jumlah tentara berkuda yang dipimpin oleh keempat setan
itu sebanyak dua ratus juta.

17 Dalam penglihatan saya itu, saya sempat melihat tentara berkuda itu.
Mereka memakai baju besi. Sebagian baju besi mereka berwarna merah
seperti nyala api, dan sebagian memakai warna biru tua, dan sebagian
lagi memakai warna kuning seperti belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti
kepala singa. Dan kuda-kuda itu berkuasa juga untuk mengeluarkan api,
asap hitam, dan asap belerang dari mulutnya. 18 Lalu sepertiga manusia di
bumi dibunuh oleh ketiga bencana yang keluar dari mulut kuda-kuda itu—
yaitu api, asap, dan belerang. 19Kekuatan kuda-kuda itu untuk membunuh
bukan saja karena apa yang keluar dari mulut mereka, tetapi juga karena
ekormereka seperti kepalaular yangbisamenggigit danmenyiksamanusia.

20Tetapi manusia lain yang tidak terbunuh oleh bencana besar itu masih
tidak mau bertobat dari penyembahan berhala. Mereka menolak berhenti
menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala buatan tangan mereka
sendiri. Mereka tetap memuji berhala mereka yang terbuat dari emas,
perak, tembaga, batu, dan kayu— yaitu benda yang tidak bisa melihat,
mendengar, atau berjalan. 21 Dan mereka juga tidak bertobat dari perbu-
atan jahat mereka yang lain— termasuk pembunuhan, penyihir, percabu-
lan, dan pencurian.

10
Malaikat yangmemberikan gulungan kitab kecil kepada Yohanes

1 Lalu saya melihat malaikat lain yang penuh kuasa turun dari surga.
Malaikat itu berjubahkan awan putih. Satu pelangimengelilingi kepalanya.
Mukanya bersinar seperti matahari, dan kakinya kelihatan seperti dua
tiang api. 2 Dia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka.
Kaki kanannya menginjak laut, sedangkan kaki kirinya menginjak bumi.
3Malaikat itu berseru dengan suara yang keras sekali— seperti suara singa
yang mengaum. Sesudah itu suara Yang Mahakuasa berbicara dari surga
seperti bunyi guntur.*

4 Baru saja saya mau menuliskan apa yang saya dengar, tetapi saya
mendengar suara yang lain dari surga yang berkata, “Jangan tuliskan apa
yang dikatakan oleh suara yang seperti bunyi guntur itu. Rahasiakanlah
itu.”
* 9:14 setan … Secara harfiah, “malaikat/pemberita.” Keempat malaikat ini tidak mungkin malaikat
yang masih melayani Allah karena mereka terikat. Kemungkinan besar malaikat-malaikat itu
adalah malaikat yang sebelum penciptaan dunia sudah ikut iblis memberontak terhadap Allah.
Kemungkinan besar juga keempat setan ini memimpin para batalion iblis yang digambarkan dalam
ayat 16-19. * 10:3 suara Yang Mahakuasa … Secara harfiah, “ketujuh guntur (mengeluarkan)
gemuruhnyamasing-masing.” Tidak terdapat informasi bahwa ada tradisi tentang “ketujuh guntur.”
Jadi kemungkinan besar ini adalah cara simbolis untuk mengatakan suara Allah sendiri. (Lihat Kel.
19:16; 19:19; 20:18; Mzm. 29:3-9; Ibr. 12:18-19.) Dan dari ayat 4, ternyata suara itu menggunakan
kata-kata yang dimengerti Yohanes. Lihat catatan tentang arti angka tujuh dalamWhy. 3:1.
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5 Lalu malaikat yang menginjak laut dan bumi itu mengangkat tangan
kanannya ke langit 6-7dan bersumpah seperti ini: “Demi Dia yang hidup se-
lamanya— yaitu TUHAN yang sudahmenciptakan segala sesuatu, termasuk
segala isi dari langit, bumi dan laut: Allah tidak akan menunda lagi untuk
melaksanakan apa yang sudah direncanakan-Nya! Tetapi ketika malaikat
yang ketujuh meniup terompetnya, apa saja yang dinubuatkan para nabi
dan para utusan Allah† akan segera terjadi, dan apa saja rencana Allah yang
masih dirahasiakan dari manusia akanmenjadi nyata.”

8 Kemudian suara yang tadi dari langit menyuruh saya, “Pergilah dan
ambillahgulungankitabyang terbukadari tanganmalaikat yangmenginjak
laut dan bumi itu.”

9 Maka saya pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, “Tolong
berikan gulungan kitab itu kepada saya.” Lalu malaikat itu berkata kepada
saya, “Ambillah ini danmakanlah. Kitab itu akan terasamanis sepertimadu
di dalam mulutmu, tetapi akan menjadi pahit di dalam perutmu.” 10 Lalu
ketika saya mengambil kitab kecil itu dari tangannya dan memakannya,
kitab itu manis seperti madu di dalam mulut saya, dan sesudah saya telan
perut saya menjadi pahit. 11 Kemudian malaikat itu berkata kepada saya,
“Kamu harus bernubuat lagi tentang banyak negara, bangsa, bahasa, dan
raja.”

11
Dua orang saksi akan bernubuat lalu dibunuh

1-2 Kemudian salah satu malaikat memberikan alat pengukur seperti
tongkat kepada saya dan berkata, “Pergilah ke Yerusalem dan ukurlah
Rumah Allah dan mezbahnya. Dan hitunglah jumlah mereka yang berib-
adah di situ. Tetapi jangan mengukur teras Rumah Allah yang di se-
belah luar. Karena tempat itu sudah diberikan sebagai tempat berdoa
kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan Allah sudah menentukan
bangsa-bangsa itu untuk menguasai Kota Suci (Yerusalem) dan menindas
penduduknya selama empat puluh dua bulan lamanya. 3 Dan Aku akan
memberi kuasa kepada dua orang saksi laki-laki yang akan bersaksi dan
bernubuat selama 1.260 hari.* Dan untukmenunjukkan kesedihanmereka
akan kejahatan manusia, mereka akan memakai kain kabung setiap hari.”
4 Kedua saksi itulah yang digambarkan dalam tulisan Nabi Zakaria— yaitu
keduapohonzaitundankedua lampubesar yangberdiri di hadapanTUHAN
yang adalah Raja Agung atas seluruh bumi.✡ 5 Kalau ada orang yang
mau menganiaya kedua saksi itu, maka keluarlah api dari mulut mereka
berdua dan menghanguskan orang-orang yang mau menganiaya mereka.
Cara itulah yang ditentukan Allah untuk menjatuhkan hukuman mati ter-
hadap semua orang yang mau menganiaya mereka berdua. 6Mereka juga
diberikan kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun selama
mereka bernubuat. Dan mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi
† 10:6-7 para nabi … utusan Allah Secara harfiah, “para nabi.” Beberapa kali dalam Wahyu TSI
menggunakan ‘para utusan-Nya’ atau ‘para utusan Allah yang bernubuat’ untuk membedakan para
pengikut Yesus yang sudah menerima kemampuan khusus untuk bernubuat dari para nabi zaman
Perjanjian Lama. * 11:3 empat puluh dua bulan dan 1.260 hari Empat puluh dua bulan sama
dengan 1.260 hari, sama juga dengan tiga setengah tahun (Why. 12:14). Jangka waktu itu juga
dipakai oleh Daniel (Dan. 7:25; 12:7). Sebaiknya kitamengerti bahwamaksudnya adalahwaktu yang
ditentukan Allah di mana kekuasaan kuasa gelap akan diizinkan menang atas umat Allah sebelum
akhir dunia. Melalui cara ini Roh Allah menunjukkan bahwa kita tidak diberikan informasi yang
sebenarnya tentang berapa lama keadaan ini akan berlangsung. ✡ 11:4 Zak. 4:1-14
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darah. Mereka juga diizinkan untukmenghukummanusia di dunia dengan
segala macam bencana. Mereka bisa membuat setiap bencana itu kapan
saja merekamau.

7 Tetapi pada waktu kedua saksi itu sudah menyelesaikan tugas yang
ditetapkan Allah bagi mereka, akan muncul binatang buas✡ dari jurang
maut yang akanmenyerangmereka. LaluAllah akanmembiarkanbinatang
itu mengalahkan dan membunuh mereka. 8Mayat mereka akan dibiarkan
begitu saja di tempat di mana mereka dibunuh di jalan raya kota besar—
yaitu kota dimana Penguasa dari kedua saksi itu disalibkan. Kejahatan kota
itu bisa digambarkan seperti Sodom. Dan secara rohani penduduk kota itu
seperti penduduk Mesir. 9-10 Lalu orang-orang dari setiap negara, bangsa,
suku, dan bahasa akan bersenang-senang dan berpesta serta salingmengir-
imkan hadiah karena kematian kedua nabi itu yang sudah menimbulkan
begitu banyak penderitaan atas seluruh penduduk bumi. Karena itu selama
tiga setengah hari mereka tidakmengizinkan keduamayat itu dikuburkan.

11 Tetapi sesudah tiga setengah hari, Allah memberikan napas hidup
kepada kedua saksi itu. Lalu mereka akan hidup kembali, dan semua orang
yang melihat keajaiban ini menjadi sangat takut. 12Kemudian kedua saksi
itu akan mendengar suara dari surga yang berseru, “Mari naiklah kemari!”
Lalu awanmenutupi mereka berdua dan terangkat ke surga. Sementara itu
orang-orang yang memusuhi mereka masih ada di situ dan menyaksikan
kejadian itu.

13Maka pada waktu itu akan terjadi gempa bumi yang hebat. Gempa itu
menghancurkan sepersepuluh dari kota Yerusalem dan tujuh ribu orang
akanmati. Semua orang yang tidakmati akan sangat ketakutan danberkata
satu sama yang lain, “Memang Allah yang memerintah dari surga sangat
berkuasa!”

14 Itulah bencana kedua yang diumumkan oleh burung elang itu.✡ Tetapi
setelah itu bencana yang ketiga akan segeramenyusul.

Terompet yang ketujuh
15 Ketika malaikat yang ketujuh meniup terompetnya, terdengarlah

banyak suara dari surga yang berseru,
“Dari sekarang sampai selama-lamanya

Allah akanmemerintah seluruh dunia dengan nyata.
DanKristus— yang sudahdilantik olehAllah, akanmemerintah sebagai Raja

bersama-Nya!”
16Kemudian kedua puluh empat pemimpin yang sebelumnya sedang duduk
di atas takhtamasing-masingmengelilingi takhtaAllah langsung tersungkur
danmenyembah Allah 17 sambil bernyanyi,
“Kami bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN—

Allah Yang Mahakuasa, dan Allah yang selalu ada, baik sekarang
maupun dari sejak dahulu kala!

Karena melalui kuasa-Mu yang besar Engkau sudah mengalahkan semua
yangmemusuhi-Mu

dan sudahmulai memerintah dengan nyata.
18Memang ‘semua bangsa sudah marah dan mengatur rencana melawan-

Mu’,✡
tetapi sekarang sudah tibawaktunya untukmenghukummereka sesuai
dengan kemarahan-Mu.

Sudah tiba Hari Pengadilan bagi semua orangmati.
✡ 11:7 Why. 13:7, 11; Dan. 7:21 ✡ 11:14 Why. 8:13 ✡ 11:18 Mzm. 2
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Jadi inilah waktunya Engkau memberi upah kepada seluruh hamba-
Mu—

yaitu semua orang yang takut dan hormat kepada-Mu, baik yang mem-
punyai kedudukan tinggi maupun rendah.

Setiap umat-Mu yang dikuduskanmelalui Kristus akan diberi upah,
dan khususnya kepada semua utusan-Mu yang bernubuat.

Tetapi inilahwaktunya juga untukmembinasakan semua orang yangmeng-
hancurkan danmencemarkan bumi.”

19Kemudian terbukalahRuangMahakudus di surga dandi dalamnya keli-
hatanPeti Perjanjian—yaitupeti surgawiyangadalahperingatanperjanjian
Allah dengan umat-Nya.✡ Lalu di bumi terjadilah kilat, guntur dan bunyi-
bunyi gemuruh yang sangat keras, gempa bumi, dan hujan es yang besar-
besar.

12
Penglihatan tentang perempuan yang mulia dan seekor naga yang

memusuhi dia
1 Sebuah tanda yang penuh arti diperlihatkan kepada saya: Saya melihat

seorang perempuan yang sangat mulia di langit. Dia memakai jubah yang
bercahaya seperti terbuat dari matahari. Di bawah kakinya terletak bulan,
dan dia memakai mahkota yang terdiri dari dua belas bintang. 2 Tetapi
dia sedang hamil dan sudah waktunya untuk melahirkan. Karena itu dia
menjerit kesakitan.

3 Kemudian terlihatlah sebuah tanda yang lain di langit— yaitu seekor
naga besar berwarnamerahmempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
Di setiap kepalanya terdapat satu mahkota. 4 Lalu dengan ekornya naga
itumenarik danmelemparkan sepertiga bintang-bintang ke bumi. Sesudah
itu naga pun berdiri di hadapan perempuan hamil itu supaya dia langsung
menelan Anaknya pada saat Dia dilahirkan.

5Laluperempuan itumelahirkanseorangAnak laki-laki. Anak itulahyang
dinubuatkan nabi dengan berkata bahwa Dia akan sangat berkuasa untuk
“memerintah atas seluruh bangsa.” Dan kuasa-Nya digambarkan seperti
“tongkat besi yang dengan mudah menghancurkan bejana tanah liat.”✡
Tetapi sesudah Anak itu lahir, tiba-tiba Dia diambil dan dibawa kepada
Allah untukmemerintah bersamaAllah di sebelah takhta-Nya. 6Sedangkan
perempuan itu melarikan diri ke padang gurun, ke tempat yang sudah
disediakan Allah baginya. Di tempat itulah dia akan dipelihara oleh para
malaikat selama 1.260 hari.*

7 Kemudian terjadilah perang di surga! Mikael dan para malaikat yang
ada di bawah perintahnya berperang melawan naga besar itu. Naga itu
berperang dengan bantuan para malaikat yang sebelum penciptaan sudah
berpihak kepadanya untuk melawan Allah. 8 Tetapi naga itu dikalahkan!
Jadi dia bersama semua malaikat yang berpihak kepadanya diusir dari
surga. 9 Jadi naga besar itu dan semua yang berpihak kepadanya dilem-
parkan ke bumi. Dia itu adalah si ular yang kita kenal dalam peristiwa yang
terjadi di taman Eden, yang disebut iblis dan yang bernama Satan, dan yang
sukamenipumanusia di seluruh dunia.

10 Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras sekali
berseru,
“Sekarang sudah tiba saatnyadimanaAllah akanmenggunakankuasa-Nya!
✡ 11:19 Ibr. 8:1–9:4; Kel. 25:10-22; 1Raj. 8:1-9 ✡ 12:5 Mzm. 2:6-9; Why. 2:27; 19:15 * 12:6 1.260
hari Lihat catatan diWhy. 11:2-3.
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Allah akanmendirikan kerajaan-Nya secara nyata
dan Kristus akanmemerintah sebagai Raja bersama Dia!
Kemenangan-Nya akan terlihat dalam diri setiap umat-Nya yang sudah
Dia selamatkan!

Karena iblis— yang selalu menuduh saudara-saudari kita seiman siang dan
malam di hadapan Allah,

sudah dilemparkan keluar dari surga.
11 Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya

penuh
kepada kemenangan Anak Domba waktu darah-Nya dicurahkan bagi
mereka.

Dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Raja
Penyelamat mereka.

Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri— bahkan sampai rela
mati.

12Oleh karena itu bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga!
Tetapi celakalahkalianhai seluruhpendudukbumi!—baikyangadadi darat

maupun yang ada di laut,
karena iblis sudah dilemparkan ke bawah.

Dia ada di antara kalian dan sangat marah sekali,
karena dia sudah sadar bahwa waktunya untuk melawan Allah sudah
hampir habis.”

13 Ketika naga besar itu sadar bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi,
dia mengejar ibu yang melahirkan Anak laki-laki itu untuk menyakitinya.
14 Tetapi Allah memberikan dua sayap besar kepada ibu itu— seperti sayap
burung elang, supaya dia terbang ke padang gurun ke tempat yang sudah
disiapkan baginya. Di sanalah dia dipelihara jauh dari naga itu selama tiga
setengah tahun. 15 Lalu naga itu menyemburkan air dari mulutnya seperti
aliran sungai yang besar ke arah perempuan itu, supaya melalui sungai itu
dia bisa mencelakakan ibu itu. 16 Tetapi ibu itu mendapatkan pertolongan,
karena atas perintah Allah terbukalah lubang tanah yangmenelan air yang
disemburkan naga itu. 17Maka naga itu sangat marah kepada ibu itu, lalu
dia pergi memerangi anak-anaknya yang lain— yaitu kita yang taat kepada
perintah-perintah Allah dan yang setia memberitakan ajaran-ajaran Yesus.

18Lalu naga itu berdiri di pantai.

13
Seekor binatang dari laut sebagai wakil naga besar

1 Lalu saya melihat seekor binatang buas yang muncul dari dalam laut.*
Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Di setiap
tanduknya ada satumahkota, dan di setiap kepalanya tertulis nama hinaan
terhadap Allah— setiap nama berbeda. 2 Binatang itu mirip dengan macan
tutul. Tetapi kakinya besar sekali seperti kaki beruang, dan mulutnya
seperti mulut singa. Lalu naga yang hebat itu memberikan kuasa dan keku-
atannya sendiri kepada binatang itu, supaya binatang buas itu mewakili
naga itu sebagai raja agung di bumi— bahkan duduk di takhta naga itu.

3 Satu dari kepala binatang itu kelihatannya terkena luka yang sangat
parah sekali dan mematikan, tetapi luka parah itu sudah sembuh. Semua
orang di dunia heran dan kagum, lalu mereka mengikuti dan menaati

* 13:1 binatang buas … Binatang ini menggambarkan roh jahat. Sering kali dalam Firman TUHAN
laut jugamenggambarkan kekuasaan kuasa gelap dalam dunia ini.
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binatang itu, karena mereka pikir kesembuhan pada kepalanya itu suatu
keajaiban. 4 Mereka juga menyembah naga itu, karena dia yang mem-
berikan kuasa untuk memerintah kepada binatang itu, dan juga menyem-
bah binatang itu dengan berkata, “Pasti tidak ada makhluk yang lebih
berkuasa dari binatang itu! Dan sama sekali tidak ada makhluk yang
sanggup berperangmelawan dia!”

5Hal-hal ini terjadi karena binatang itu sudah diberi izin oleh Allah untuk
memerintah sebagai raja selama empat puluh dua bulan.† Bahkan binatang
itu diizinkan untuk terusmemuji dirinya sendiri danmenghina Allah. 6 Jadi
tanpa henti-hentinya binatang itumenghinaAllah—nama-Nya, Rumah-Nya
di surga, dan semua penduduk surga. 7 Binatang itu juga diberi izin untuk
berperangmelawandanmengalahkanumatAllah— yaitu orang-orang yang
sudah dikuduskan-Nya karena Kristus. Bahkan binatang itu diberi kuasa
memerintah setiap negara, bangsa, suku, dan setiap kelompok pengguna
bahasa daerah. 8Hampir semua orang yang tinggal di bumi akan menyem-
bah binatang itu— yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam
BukuKehidupanAnakDomba sejakduniadiciptakan. PadahalAnakDomba
itulah yang layak disembah, karena Dialah yang sudah menyerahkan diri-
Nya sebagai kurban penghapus dosa.

9 Oleh karena itu, dengarkanlah— hai setiap kalian yang punya telinga!
Penting sekali setiap kita mengerti kehendak Allah tentang zaman terakhir
ini:
10 “Setiap kita yang ditentukan Allah untuk menjadi tawanan, pasti akan

menjadi tawanan.
Setiap kita yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, pasti akan

dibunuh dengan pedang.”
Berarti Allah menghendaki setiap kita yang dikuduskan oleh Allah tetap
bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan!

Seekor binatang dari darat sebagai wakil naga besar
11Lalu saya melihat seekor binatang lain muncul dari darat. Binatang itu

mempunyaidua tanduk seperti anakdomba, tetapi dengankata-katanyadia
menipu seperti naga itu. 12-14 Lalu binatang yang dari laut itu memberikan
kuasa sepenuhnya kepada binatang yang keluar dari darat itu. Jadi den-
gan hak penuh sebagai wakilnya, binatang yang kedua itu memaksa selu-
ruh penduduk bumi menyembah binatang yang pertama— yaitu binatang
yang sudah sembuh dari luka pedang yang mematikan itu. Dan untuk
meyakinkan manusia, binatang kedua mengadakan berbagai keajaiban
yang hebat— bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata
semua orang.
Jadi, oleh karena kemampuan dan kuasa untuk melakukan keajaiban

yang diberikan oleh binatang yang pertama itu, maka binatang kedua itu
menyesatkan hampir semua penduduk bumi. Lalu dia menyuruh mereka
untuk membuat patung berhala dalam bentuk binatang pertama. 15 Lalu
dengan kuasa yang sudah diberikan oleh binatang yang pertama, binatang
keduamenghidupkan patung berhala itu supaya bisa berbicara. Dan ketika
patung ituberbicara, diamemberikanperintah ini, “Siapasajayang tidaksu-
judmenyembahkuharus dibunuh!” 16Lalu binatang keduamemaksa setiap
orang untuk menerima tanda penyembah binatang pertama pada tangan
kanannya atau pada dahinya. Setiap orang dipaksa untuk menerima tanda
itu—baik orang yangberkedudukan tinggimaupun rendah, baik orangkaya
† 13:5 empat puluh dua bulan Lihat catatan diWhy. 11:2-3.
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maupun miskin, baik budak maupun yang bukan budak. 17 Artinya siapa
saja tidak boleh membeli atau menjual apa pun kalau tidak mempunyai
tanda itu. Tandapenyembah itumenggunakanangka sebagai lambangyang
menunjukkan nama binatang pertama itu.

18 Hal ini memerlukan kebijaksanaan untuk mengartikan maksud dari
angka yang dipakai sebagai lambang nama binatang pertama itu, karena
angka itu menunjukkan seseorang.‡ Dan angka itu adalah 666.§

14
144.000 umat Allahmenyanyikan lagu baru

1Ketika sayamasih terusdalampenglihatan itu, AnakDomba ituberdiri di
Bukit Sion bersama 144.000 orang itu* yang pada dahimereka tertulis nama
AnakDombadannamaBapa-Nya. 2Kemudiansayamendengarbunyimusik
dari surga, tetapi bunyi itu seperti bunyi air terjun yang besar atau seperti
bunyi guntur yang keras. Atau bunyi itu seperti bunyi kelompok musik
kecapi yang sangat besar yang memainkan kecapinya secara bersama.
3 Lalu dengan iringan musik itu, 144.000 orang itu menyanyikan lagu baru
di hadapan takhta Allah, keempat makhluk hidup, dan kedua puluh empat
pemimpin itu. Lagu baru itu adalah lagu khusus yang dinyanyikan oleh
144.000orangyang sudahditebusolehAnakDombadari bumi. Orang-orang
lain tidak diperbolehkan menyanyikan lagu itu. 4-5 Karena yang 144.000
orang itu sudahmenjaga diri mereka supaya terus murni danmereka tidak
mengotori dirinya dengan percabulan. Mereka tetap suci seperti seorang
perawan. Mereka hidup tanpa noda dan tidak pernah menipu. Mereka
mengikuti Anak Domba itu ke mana saja pun Dia pergi. Dialah yang sudah
menebus mereka dari antara penduduk bumi. Jadi 144.000 orang itulah
yang menjadi umat yang sudah dikhususkan bagi Allah dan bagi Anak
Domba itu.†

Tigamalaikat dan setiap berita yang diumumkannya
6 Lalu saya melihat malaikat lain terbang tinggi di langit sedang turun

membawa berita keselamatan yang selama-lamanya untuk dikabarkan
kepada semua manusia di bumi— kepada setiap negara, bangsa, suku, dan
setiap kelompok pengguna bahasa daerah. 7 Dia berseru-seru, “Pujilah
Allah! Takut dan hormat kepada-Nya! Karena sudah tiba waktunya bagi
Allah untuk menghakimi setiap manusia. Sembahlah Allah Pencipta langit,
bumi, laut, dan semuamata air.”

8 Dan ada malaikat kedua yang menyusul malaikat yang pertama itu.
Malaikat kedua itu juga berseru-seru, “Kota Babel sudah hancur! Ibukota
‡ 13:18 seseorang Kata ini juga bisa diterjemahkan ‘manusia’. § 13:18 angka 666 Sebagaimana
angka tujuh dan dua belas sering mempunyai arti simbolis, begitu juga dengan angka enam. Angka
tujuh menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. (Why. 3:1) Sedangkan angka enam
menunjukkan hal-hal yang kurang lengkap, tidak sempurna, duniawi, dan milik kepunyaan iblis.
Juga, karena huruf-huruf bahasa Yunani sering dipakai untukmenunjukkan angka, banyak penafsir
berkata bahwa nama orang yang ditunjukkan adalah Raja Roma bernama Nero— yang memerintah
Roma padawaktu Yohanes dipenjarakan. * 14:1 Bukit Sion … Bukit Sion adalah bagian Yerusalem
yang paling lama dan lokasi Rumah Allah. Tentang 144.000 orang, lihat Why. 7:1-8. † 14:4-5 umat
yang sudah dikhususkan bagi Allah … Secara harfiah, “buah pertama bagi …” atau “hasil (panen)
pertama bagi …” Dalam Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk hasil panen berupa gandum dan
sayur yang diberikan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Anak pertama dari hewan atau anak
sulung juga memakai istilah yang sama. Anak pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah,
sedangkanbinatang laindipersembahkanuntukmenggantikansetiapanaksulungdari orangYahudi.
(Im. 23:9-14, Ul. 26:1-11.)
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besar Babel sudah hancur total! Kota itu sudah dihukum sesuai dengan
kemarahan Allah karena penduduk kota itu seperti mengajak penduduk
seluruh negara dan bangsa untuk berpesta mabuk dengan air anggur
mereka. Air anggur itu menggambarkan cara mereka melibatkan segala
bangsa untuk hidup mengikuti hawa nafsu percabulan, dan hal itu seperti
meracuni semua bangsa.”

9 Lalu malaikat yang ketiga menyusul malaikat yang kedua itu. Malaikat
ketiga itu juga berseru-seru, “Awas! Siapa yang menyembah binatang
pertama itu serta patungnya dan menerima tanda penyembah pada dahi
atau tangannya, 10 mereka juga akan ikut dihukum dengan minum air
anggur beracun kemarahan Allah seperti penduduk Babel!✡ Air anggur itu
asli— tanpa campuran apa pun. Janganlah seperti mereka! Karena mereka
ditimpa kemarahan Allah tanpa ampun, dan akan disiksa dengan api cam-
pur belerang di hadapan Anak Domba dan para malaikat surga. 11Asap api
yang menyiksa mereka itu akan naik ke atas selamanya. Begitulah siksaan
yang akan terjadi kepada mereka yang menyembah binatang pertama itu
serta patungnya dan yangmenerima tanda namanya. Mereka disiksa siang
dan malam tanpa henti-henti.” 12 Berarti Allah menghendaki setiap kita
yang dikuduskan-Nya supaya tetap bertahan menaati semua perintah-Nya
dan tetap percaya kepada Kristus!

13 Lalu saya mendengar suara dari surga yang berkata, “Tuliskanlah
pengumuman ini: Mulai sekarang, sungguh berbahagia setiap orang yang
mati dalam keadaan bersatu dengan Tuhan Yesus!”
Dan perkataan itu diaminkan oleh Roh Allah sendiri yang berkata, “Ya,

benar! Hidup mereka akan senang dan mereka akan istirahat dengan
tenang! Mereka tidak akan pernah mengalami kesusahan lagi karena
mengikut Tuhan, dan mereka akan diberi upah karena semua perbuatan
baik mereka.”

Waktunya panen gandum dan anggur di bumi
14 Saya masih terus dalam penglihatan itu, dan saya melihat awan putih.

Dan di atas awan itu duduk seseorang yang kelihatannya seperti Anak
Manusia— yaitu seperti Yesus sendiri!‡ Dia memakai mahkota emas, dan
memegang satu sabit yang tajam. 15 Lalu malaikat lain keluar dari kemah
Allah dan berseru kepada dia yang duduk di atas awan itu, “Ayunkanlah
sabitmupanenlah semuagandumdibumi! Gandum itu semua sudahmasak
dan sudah tiba saatnya untuk dipanen!” 16Kemudian dia yang dudukdi atas
awan itumengayunkansabitnyadanmemanensemuagandumdibumi itu.§

17 Lalu malaikat lain keluar dari kemah Allah di surga. Malaikat itu
juga memegang satu sabit yang tajam. 18 Dan dari mezbah yang ada di
kemah Allah itu keluar lagi malaikat lain— yaitu dia yang bertanggung-
jawab atas api mezbah. Dia itu berseru kepada malaikat yang baru keluar
dengan memegang sabit tajam itu, “Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu!
Potonglah dan kumpulkanlah semua buah anggur dari bumi, karena se-
muanya sudah masak.” 19 Kemudian malaikat itu mengayunkan sabitnya
danmemotong semuabuahanggurdari bumi, lalumelemparkan semuanya
ke dalam pemerasan anggur yang sangat besar. Alat pemeras anggur itu
✡ 14:10 Why. 15:7 ‡ 14:14 Anak Manusia … Secara harfiah, “seperti anak manusia.” Tidak
jelas di sini kalau orang ini adalah Yesus sendiri atau malaikat yang menggambarkan Yesus. Hampir
semua penafsir berpikir bahwa Yohanes tidak menggunakan perkataan ‘anak manusia’ dengan arti
dasarnya— yaitu ‘manusia biasa’. Lihat catatan di Why. 1:13. § 14:16 memanen semua gandum …
Hal ini menggambarkan ketika semua umat Allah dikumpulkan.
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menggambarkan tempat pelaksanaan hukuman sesuai dengan kemarahan
Allah. 20 Kemudian buah-buah anggur itu diperas di luar kota. Dan darah
manusia mengalir seperti sungai dari pemerasan anggur itu. Dalamnya
kira-kira duameter, danmengalir sampai sejauh tiga ratus kilometer.*

15
Ketujuhmalaikat yangmendatangkan bencana hukuman terakhir

1 Lalu saya melihat keajaiban yang lain di surga yang sangat hebat dan
mengherankan: Saya melihat tujuh malaikat yang bertugas mendatangkan
tujuh bencana yang terakhir. Dengan demikian semua hukuman karena
kemarahan Allah sudah selesai.

2 Pertama saya melihat lautan kaca itu yang di hadapan takhta Allah,✡
tetapi kali ini seperti bercampur api. Dan di pinggir lautan kaca itu
berdiri semua orang yang sudahmenang atas binatang pertama itu dengan
patungnya dan angkanya yang menggambarkan namanya. Mereka berdiri
sambil memegang kecapi yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka.
3Danmereka sedangmenyanyikan lagu kemenangan yang dulu diciptakan
oleh Musa— hamba Allah itu. Dengan lagu itu mereka memuji Allah atas
kemenangan yangmereka terima dari Anak Domba,
“Besar dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya TUHAN Allah Yang Ma-

hakuasa!
Raja segala bangsa, segala sesuatu yangEngkauperbuat adalah adil dan
benar!

4 Setiap orang akan hormat dan takut kepada-Mu, ya TUHAN.
Dan semua orang akanmemuji danmemuliakan nama-Mu.

Karena nyata sekali bahwa hanya Engkaulah yang kudus.
Semua bangsa akan datang dan tersungkurmenyembah-Mu,

karena sudah jelas bahwa penghakiman-Mu adil dan benar.”
5Lalu sayamelihat kemahAllahdi surgadanRuangMahakudusyangdulu

pintunya tertutup dengan kain gorden. Dan saya melihat bahwa gorden
itu sedang dalam keadaan terbuka! 6 Kemudian ketujuh malaikat yang
bertugas mendatangkan ketujuh bencana yang terakhir keluar dari situ.
Mereka masing-masing memakai jubah linen yang sangat putih berkilau-
kilauan dan memakai ikat pinggang emas yang lebarnya sampai ke dada.
7Kemudian salah satu dari keempat makhluk hidup itu memberikan tujuh
mangkuk emas kepada ketujuhmalaikat itu— satumangkuk kepadamereka
masing-masing. Mangkuk-mangkuk itu berisi penuh dengan anggur be-
racun yang menggambarkan hukuman karena kemarahan Allah— yaitu
Dia yang hidup sampai selama-lamanya. 8 Dan kemah Allah itu tiba-tiba
penuhdenganasap—menggambarkankemuliaandankuasaAllah.✡ Karena
itu seorang pelayan pun tidak bisa masuk ke dalam kemah Allah sebelum
ketujuh bencana yang didatangkan ketujuhmalaikat itu selesai.

16
Ketujuhmangkuk berisi kemarahan Allah ditumpahkan ke atas bumi

1Kemudian sayamendengar suara dari kemahAllah yangberseru kepada
ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang
berisi air anggur kemarahan Allah itu ke atas bumi.”
* 14:20 Ayat20Ukurandalamsecaraharfiah, “setinggi kepalakuda.” Ukuranpanjang secaraharfiah,
“1.600 stadia.” Buah anggur biasanya diperas dengan cara diinjak-injak orang supaya airnya keluar.
Pelaku yangmenghukummanusia dalampenglihatan inimungkin paramalaikat. ✡ 15:2 Why. 4:6
✡ 15:8 Kel. 40:34; 1Raj. 8:10; Yes. 6:4
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2 Malaikat yang pertama pergi menumpahkan isi mangkuknya ke atas
bumi. Maka timbullah bisul-bisul yang parah dan menjijikkan pada semua
orangyang sudahmenerima tandapenyembahbinatangdanpatungnya itu.

3Malaikat yang kedua menumpahkan isi mangkuknya ke atas laut. Ke-
mudian lautmenjadi darahberwarnamerah tua— seperti darah orangmati.
Makamatilah semua yang hidup di dalam laut.

4Malaikat yang ketiga menumpahkan isi mangkuknya ke semua sungai
dan mata air. Lalu semuanya menjadi darah. 5Kemudian saya mendengar
malaikat yang berkuasa atas semua laut, sungai, danmata air berseru,
“Hukuman-hukuman-Mu ini sangat adil,

ya Allah YangMahakudus dan yang satu-satunya—
baik dari sejak dahulumaupun sampai sekarang!

6Karena orang-orang itulah yang sudahmenumpahkan darah
umat-Mu dan darah semua nabi dan utusan-Mu,

dan sekarangEngkau yang sudahmembuatmereka terpaksaminumdarah!
Hukuman itu setimpal dengan perbuatanmereka!”

7Lalu sayamendengar suara dari mezbah emas✡ yang berseru,
“Ya TUHAN— Allah YangMahakuasa,

Engkaumenjatuhkan hukuman dengan adil dan benar!”
8 Malaikat yang keempat menumpahkan isi mangkuknya ke matahari.

Maka keluarlah api dari matahari itu dan menghanguskan manusia.
9 Akibatnya manusia mengalami banyak luka bakar yang sangat parah
dan mengerikan. Lalu mereka menghina Allah, karena mereka menyadari
bahwa semua bencana itu terjadi atas kuasa-Nya. Tetapimereka tetap tidak
mau bertobat dan tidakmaumemuliakan Allah.

10 Malaikat yang kelima menumpahkan isi mangkuknya ke atas takhta
binatang yang pertama itu. Lalu seluruh daerah kekuasaannya menjadi
gelap. Dan orang-orang merasa sangat tersiksa karena ketakutan dan
kesakitan.* 11Maka karena bisul, luka bakar, dan rasa tersiksa itu mereka
semakin menghina Allah di surga. Dan mereka tetap tidak mau bertobat
dari segala kejahatanmereka.

12Malaikat yang keenammenumpahkan isi mangkuknya ke Sungai Efrat
yang besar itu. Lalu air di sungai itu menjadi kering. Hal itu terjadi sesuai
dengan rencanaAllah, untukmempersiapkan jalanbagi raja-raja dari timur
yang akan datang memimpin para tentara mereka untuk menyeberangi
sungai itu. 13 Kemudian saya melihat tiga roh jahat yang mirip seperti
katak. Ketiga roh jahat itu masing-masing keluar dari mulut naga itu, dari
mulut binatang pertama, dan dari mulut binatang kedua. (Binatang kedua
itulah yang bekerja sebagai nabi palsu yang menyesatkan manusia dengan
kuasa binatang pertama itu.) 14Ketiga roh itu adalah setan-setan yangmem-
punyai kuasa untuk mengadakan berbagai keajaiban. Dengan demikian
mereka mengajak raja-raja di seluruh dunia supaya mengumpulkan para
tentara mereka untuk berperang pada hari peperangan yang terakhir yang
sudah ditetapkan Allah Yang Mahakuasa.✡ 15-16 Kemudian ketiga setan itu
mengumpulkan semua raja dunia bersama para tentara mereka di tempat
yang bernama Harmagedon dalam bahasa Ibrani.
Tetapi Roh Kristus berkata, “Dengarlah! Aku datang dengan tiba-tiba

seperti pencuri. Sungguh diberkatilah setiap kalian yang berjaga-jaga dan

✡ 16:7 Why. 6:9 * 16:10 merasa sangat tersiksa … Secara harfiah, “menggigit lidahnya karena
(menahan) rasa sakit (yang luar biasa sakitnya).” ✡ 16:14 Why. 19:11-15
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yang tidakmembuat dirinya ternoda denganmelakukan kejahatan! Kamu-
lah yang akan dianggap pantasmemakai jubah putih, dan dengan demikian
kamu tidakmerasamalu terhadap umat-Ku karena kamu tidakmempunyai
pakaian surgawi.”†

17 Malaikat yang ketujuh menumpahkan isi mangkuknya ke udara di
bumi. Lalu keluarlah suara dari takhta Allah yang ada di dalam Ruang
Mahakudus itu yang berseru, “Semuanya sudah selesai!” 18Maka terjadilah
kilat, guntur dan bunyi-bunyi gemuruh yang sangat keras, dan gempa bumi
yang hebat. Dari dulu sejak manusia ada di atas bumi, belum pernah
ada gempa bumi yang seperti itu. Dan itulah gempa bumi yang paling
hebat. 19-20 Kota besar yang sering kita sebut Babel‡ binasa dan terbelah
menjadi tiga bagian. Jadi Allah tidak lupa menghukum Babel yang besar
itu karena kemarahan-Nya. Karena kejahatan yang dilakukan oleh raja-
raja dan penduduk kota itu, maka hukuman yang mengerikan menimpa
mereka, dan mereka seperti dipaksa minum anggur beracun dari Allah.
Banyak juga kota di negeri-negeri lain yang binasa karena gempa bumi
itu. Setiap pulau hilang lenyap. Semua gunung hancur dan menjadi rata.
21 Jugahujanes seperti batu-batuyangbesarmasing-masingberatnyaempat
puluhkilogramjatuhdari langitmenimpamanusia.§ Lalumanusia semakin
menghina Allah karena bencana hujan es yang sangat mengerikan itu.

17
Penglihatan tentang pelacur dan binatang jahat

1Lalu salahsatudariketujuhmalaikatyangmempunyaiketujuhmangkuk
itu datang dan berkata kepada saya, “Datanglah kemari. Saya akan me-
nunjukkankepadamuhukumanyang akandijatuhkankepadapelacur yang
terkenal itu— yaitu dia yang dudukdi tempat yang banyak sungaimengalir.*
2 Raja-raja di bumi sudah berbuat cabul dengan dia, dan semua penduduk
bumi sudahmenjadi mabuk karena air anggurnya.”†

3Lalu tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus lalu malaikat itu membawa saya
ke suatu padang gurun. Di situ saya melihat seorang perempuan yang
sedang duduk di atas punggung seekor binatang yang berwarna merah.
Pada kulit binatang itu tertulis banyak nama yang semuanya menghina
† 16:15-16 Ayat 15 Yang diterjemahkan ‘tidak membuat dirinya ternoda’, secara harfiah, “jaga
(supaya tidak kehilangan) jubahnya.” Artinya menunjukkan kekudusan dalam hidup seperti dalam
Why. 3:4. Bagian terakhir, secara lebih harfiah, “supaya tidak berjalan telanjang dan tidakmendapat
malu dalam pandangan (orang lain).” Di zaman Alkitab, kata ‘telanjang’ bisa dipakai kalau tidak
memakai jubah luar tetapi masih ada pakaian dalam. (Contohnya, lihat NET Yes. 20:3.) Yang penting
dari arti ayat ini, ternyata kekudusan hidup kita di dunia akan terlihat di surga melalui pakaian
yang diberikan. ‡ 16:19-20 sering kita sebut Babel Yohanes dan Petrus (1Ptr. 5:13) menggunakan
nama Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu mengingatkan kita ketika
orang Israel dibuang ke negeri Babel. Dulu ibukota Babel juga seperti Roma— yaitu kerajaan yang
sangat kejam dan jahat terhadap umat Allah. § 16:21 empat puluh kilogram Secara harfiah, “satu
talenta.” * 17:1 pelacur … sungai Di dalam pasal ini, jelas bahwa pelacur dan binatang yang
merah menggambarkan kota yang disebut Yohanes sebagai Babel, tetapi yang sebenarnya adalah
kota Roma. Gambaran banyak sungai cocok untuk Babel, sedangkan ketujuh bukit (ayat 9) cocok
untuk Roma. Seperti pada pasal berikutnya, bagi kita pada zaman sekarang, kedua kota itu juga
menggambarkan sistempemerintahan global yangdengan serakahmempromosikan semuahal yang
membangkitkan hawa nafsu dan selalu memusuhi Allah dan umat-Nya, karena di bawah pimpinan
iblis. † 17:2 kiasan ayat 2 ‘Berbuat cabul dengan’ pelacur itu menggambarkan bahwa sistem
pemerintahan global akan menghasut para pemimpin dunia untuk menyembah berhala. ‘Menjadi
mabukkarenaair anggurnya’menggambarkanorang-orangyangmengikut gayahidupduniawi yang
penuh hawa nafsu.
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Allah. Binatang itu juga mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
4Perempuan itumemakaipakaianyang sangatmewahyangberwarnaungu
dan merah. Dia juga dihiasi dengan berbagai hiasan emas, batu permata,
dan mutiara. Dia memegang sebuah mangkuk emas yang penuh dengan
air anggur kenajisan— yaitu ketidaksetiaan kepada Allah dan segalamacam
perbuatan cabul yang menajiskan. 5Di dahinya tertulis sebuah nama yang
menggambarkan dirinya yang sebenarnya— yaitu

Aku ibukota Babel yang terbesar—
yaitu ibu dari semua pelacur

dan sumber dari segala kenajisan di bumi.
6Lalu saya menyadari bahwa perempuan itu mabuk karena minum darah!
Yaitu darah umat yang dikuduskan Allah— yang dibunuh karena mereka
setia dan tidak malu bersaksi tentang Yesus. Maka saya memandangi dia
dengan sangat heran.

7 Tetapi malaikat itu berkata kepada saya, “Kenapa kamu heran? Saya
akan menjelaskan kepadamu rahasia dari yang digambarkan sebagai
pelacur dan binatang yang ditungganginya itu— yang berkepala tujuh dan
bertanduk sepuluh. 8 Binatang itu menggambarkan seseorang yang dulu
pernah hidup di dunia, tetapi sekarang sudahmati. Dia akan hidup kembali
dan muncul dari dunia orang mati untuk menjadi raja lagi. Dan seluruh
penduduk bumi— yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam
Buku Kehidupan sejak dunia diciptakan, akan heran melihat binatang itu
ketika hidup kembali. Lalu dia akan dibinasakan ke dalam neraka.

9 “Siapa yang mau menjelaskan arti dari hal-hal ini perlu pikiran yang
bijaksana. Ketujuh kepala binatang itu menggambarkan tujuh bukit yang
adalah tempat perempuan itu duduk dan juga menggambarkan tujuh raja
besar. 10 Lima dari raja-raja itu sudah mati. Raja yang keenam sedang
memerintah sekarang. Raja yang ketujuh belum muncul, dan waktu dia
muncul dia akan memerintah tetapi hanya sebentar saja. 11 Nah, seperti
yang saya katakan, binatang yang berwarnamerah itu dulu hidup di dunia,
tetapi sekarang tidak ada lagi. Dulu dia adalah salah satu raja dari ketujuh
raja itu. Tetapi ketika dia hidup kembali, dia akan terhitung sebagai raja
kedelapan. Lalu dia akan dibinasakan ke dalam neraka.

12 “Sepuluh tanduk yang sudah kamu lihat itu juga menggambarkan
sepuluh raja yang akan memerintah atas sepuluh negara, tetapi mereka
belum mulai memerintah. Mereka akan menerima kuasa untuk memerin-
tah bersama binatang itu selama waktu yang singkat saja.‡ 13 Kesepuluh
raja itu akan bersepakat untuk menyerahkan segala kuasa dan kekuatan
militer mereka kepada binatang itu. 14Mereka semuanya akan berperang
melawan Anak Domba! Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka,
karena Dialah Penguasa atas segala penguasa dan Raja atas segala raja.
Danparabatalion-Nyaadalahumatpilihan-Nya sendiri—yaitumerekayang
dipanggil-Nya dan yang setia kepada-Nya.”

15 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Tempat itu di mana banyak
sungai mengalir— yang adalah tempat pelacur itu duduk, menggambarkan
banyak kelompok orang, termasuk semua bangsa, suku, dan kelompok
pengguna bahasa daerah. 16Kesepuluh tanduk—menggambarkan raja-raja,
danbinatangyang sudahkamu lihat itu akanmembenci pelacur itu. Mereka
akan merampas semua harta dan pakaiannya sampai membuat dia telan-
jang. Mereka akanmenangkapnya lalumemakan dagingnya. Dan akhirnya
‡ 17:12 waktu yang singkat saja Secara harfiah, “satu jam.”
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mereka akan membinasakan mayatnya dengan api. 17 Sebenarnya hanya
Allah saja yang menggerakkan hati mereka supaya sepakat melakukan apa
yang sesuai dengan rencana-Nya. Karena itulah mereka menyerahkan
kuasa kerajaan mereka kepada binatang itu, supaya semua kehendak dan
perkataan Allah ditepati. 18Dan penglihatan tentang pelacur itu menggam-
barkan ibukota terbesar yangmemerintah atas semua raja di bumi.”

18
Penglihatan tentang Babel yang sudah binasa

1Sesudah itu sayamelihatmalaikat lain turun dari surga. Diamempunyai
kekuasaan yang besar dan sinar kemuliaannyamenerangi bumi. 2Malaikat
itu berseru dengan suara yang sangat keras,
“Babel sudah binasa!

Ibukota yang agung itu sudah binasa!
Dan hanya setan-setan dan roh-roh jahat yang tinggal di kota itu.
Tempat yangdulu ramai sudahmenjadi tempat tinggal burung-burungnajis

yang dibenci olehmanusia.
3Hukuman Allah terhadap kota itu adil,
karena raja-raja di bumi sudah ikut terpengaruh dengan penduduk kota itu

dalam penyembahan berhala.
Di mata Allah, itu seperti dosa percabulan.

Dan hukumAllah itu adil,
karena segala bangsa menjadi kotor dan najis karena meniru gaya
hidup penduduk kota itu yang sesuai dengan hawa nafsu duniawi.

Hal itu seperti segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur yang
diberikan oleh penduduk kota itu.

Akibatnya para pedagang di bumi menjadi kaya karena berjual beli segala
macam barang mewah dengan mereka yang mereka pakai untuk
memuaskan hawa nafsumereka.”✡

Peringatan Allah kepada kita yang hidup pada zaman sekarang
4Kemudian sayamendengar suara Tuhan Yesus dari surga yang berkata,

“Hai umat-Ku, larilah dari kota itu!
Jangan sampai kamu terpengaruh dan ikut berbuat dosa seperti
mereka.

Karena dengan begitu kamu juga akan ikut dihukum bersama mereka
dengan berbagai bencana.

5 Karena dosa penduduk kota itu seperti sudah bertimbun-timbun sampai
setinggi langit!

JadiAllah siapmenghukummereka setimpaldengankejahatanmereka.
6Oh, sudahwaktunya! Biarlah penduduk kota itumenderita sepertimereka

membuat umat-Kumenderita!
Karena mereka sering menyusahkan orang lain, biarlah kesusahan
menimpamereka dua kali lipat!

Karena mereka seperti meracuni bangsa-bangsa lain dengan air anggur
mereka,

jadi sekarang biarlahmerekaminum racun yang lebih keras lagi!
7 Ingatlah caramerekamembesarkan diri merekamasing-masing.

Jadi sekarang biar merekamerasa sangat berputus asa.
Ingatlah hidupmereka begitu mewah,

dan sekarang biar mereka hidup susah dan gelisah.
Ingatlah, mereka berpikir,
✡ 18:3 Why. 17:2
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‘Kita inilah orang yang paling terkemuka di bumi!
Kita tidakmungkin kekurangan!
Kita tidakakanpernahsedihatauberkabungseperti seorang jandayang
tidak punya keluarga lagi.’

8Oleh karena kesombonganmereka itu, biar berbagai bencana datang tiba-
tibamenimpamereka!

Jadi padahari yang sama, biarmerekamengalami kelaparan, kematian,
perkabungan, dan binasa terbakar oleh api!

Karena TUHAN yang mengadili mereka adalah Allah yang kuat dan
berkuasa!”

Ratapan yang akan terjadi ketika ibukota Babel dibinasakan
9Ketika terlihat asap api yang membinasakan kota Babel itu, semua raja

di bumi yang sudah mengikuti penduduk kota itu dalam penyembahan
berhala dan hidup mewah untuk memuaskan hawa nafsu mereka akan
menangis dan berkabung. 10 Raja-raja itu tidak akan berani mendekati
kota itu, karena mereka takut terkena siksaan yang sama. Oleh karena itu
mereka akanmenonton dari jauh denganmeratap,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapa hebat bencana yangmenimpa ibukota

yang besar itu!
Kasihan sekali! Karena dulu kota Babel sangat besar dan kuat.

Tetapi dalam satu jam saja hukuman Allah sudahmenimpamereka!”
11Demikian juga para pedagang di bumi akan menangis dan berkabung

karena kota itu, karena pusat pemasaran barang mereka sudah dibi-
nasakan. Jadi mereka akan berkata, “Siapa yang akanmembeli semua ini?

12 Siapa yang akan membeli emas, perak, batu permata, dan mutiara
kami ini?

Dan siapa lagi yang akan membeli kain linen halus, kain ungu, kain
sutera, dan kain kirmizi kami?

Siapa yang akan membeli berbagai jenis barang dari kayu yang harum
baunya?

Atau barang yang terbuat dari gading, kayu yangmahal, tembaga, besi,
dan batu pualam?

13Tidak ada lagi pembeli untuk barang-barang mewah kita— termasuk
kayumanis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan.

Siapa lagi yang akan berpesta danmembeli anggur, minyak zaitun, dan
tepung halus?

Tidak ada lagi pengusaha yang perlu gandum, lembu sapi, dan domba.
Raja siapa yang akanmembeli kuda dan kereta kami?
Tidak ada orang kaya yang akanmembeli budak kami!”

(Sungguhmengerikan! Bahkanmanusia jugamereka jual!)
14 Jadi para pedagang itu akanmeratap,

“Oh, sungguh kasihan! Bagi para penduduk Babel, semua barang mahal
yangmereka inginkan sudah lenyap.

Segala kemewahan dan keindahanmereka sudah dibinasakan.
Mereka tidak akanmenemukan barang itu lagi!”

15 Dulu memang para pedagang itu menjadi kaya karena barang-barang
yang mereka pasarkan di sana. Tetapi melihat bencana itu, mereka hanya
akan menonton dari jauh saja, karena mereka takut ditimpa siksaan yang
sama. Denganmenangis dan berkabung 16mereka berkata,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapa hebat bencana yangmenimpa ibukota

terbesar itu!
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Kasihan sekali! Karena dulu penduduk kota itu setiap hari berpakaian
kain linen halus, kain ungu dan kain kirmizi.

Dan setiap hari mereka memakai perhiasan emas, batu permata, dan
mutiara.

17Tetapi dalam satu jam saja semua kekayaanmereka sudah dibinasakan!”
Begitu juga setiap pemilik kapal dan nakhoda, semua anak buah kapal,

dan semua yang berdagang lewat laut akan menonton bencana besar itu
dari jauh. 18 Ketika mereka melihat asap yang naik ke atas dari api yang
menghanguskan kota itu, mereka akan berkata, “Tidak pernah ada kota
sebagus ibukota terbesar itu!” 19 Jadi mereka akan berkabung dengan
menghamburkan debu ke atas kepalamereka dan sambilmenangismereka
akanmeratap,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapa hebat bencana yangmenimpa ibukota

terbesar itu!
Kasihan sekali! Karena kita yang dulu terlibat memasarkan barang
dengan kapal laut menjadi kaya karena kota itu!

Tetapi dalam satu jam saja semuanya sudah dibinasakan!”
20Tetapi ada suara dari surga yang berseru,

“Hai semua penduduk surga, bersukacitalah karena ibukota yang jahat itu
sudah dibinasakan!

Dan para utusan Allah yang bernubuat, para rasul Kristus, dan
semua umat yang dikuduskan melalui Kristus, hendaklah kalian
bersukacita.

KarenaAllah sudahmenjatuhkanhukumanataspendudukkota itu setimpal
dengan kejahatanmereka terhadap kalian.”

Malaikatmenggambarkan kebinasaan Babel
21Lalu satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar— sebesar

batu gilingan gandum yang diputar dengan tenaga keledai. Lalu malaikat
itu melemparkannya ke dalam laut sambil berkata,
“Dengan cara kekerasan seperti inilah kota Babel yang besar itu akan

dibinasakan—
sampai kota itu tidak akan ditemukan lagi!

22 Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya
tidak akan terdengar lagi di sana.

Di sana tidak ada lagi orang yang pintar membuat barang yangmewah.
Bahkan suara batu gilingan gandum tidak akan terdengar lagi di sana.
23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di sana.
Suara gembira dari pengantin laki-laki dan perempuan

tidak akan terdengar lagi di sana.
Hukuman inidisebabkankarenapedagang-pedagangdi sanamenjadi orang

yang terkaya di dunia
karena ilmu sihir mereka yang menyesatkan dan meracuni segala
bangsa.

24Dan di dalam kota itu terdapat darah para nabi, utusan Allah, dan umat
Allah yang lain.

Dan banyak juga pembunuhan yang dilakukan di tempat lain dise-
babkan karena pemerintah ibukota itu.”

19
Sungguh banyak sekali orangmemuji Allah di surga

1 Sesudah itu saya mendengar suara orang-orang yang berseru-seru di
surga yang jumlahnya sangat banyak sekali,
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“Haleluya!* Biarlah segala kemuliaan dan kuasa diberikan kepada Allah
kita

yang sudahmenyelamatkan kita!
2Karena Dia selalu menghakimi dengan adil dan benar.
Jadi sekarang Allah sudahmenghukum ratu pelacur itu

yangmembuat pendudukbumi ternodadenganpenyembahanberhala.
Di mata Allah, hal itu seperti dosa percabulan.

Dan Allah sudah membalas pembunuhan hamba-hamba-Nya kepada
pelacur itu,

karena dia yangmenjadi pelakunya.”
3 Sekali lagi orang banyak itu berseru,

“Haleluya! Asapdari api yangmenyiksapelacur ituakannaikkeatas sampai
selama-lamanya!”

4 Maka kedua puluh empat pemimpin dan keempat makhluk hidup itu
langsung tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu.
Mereka berseru-seru,
“Amin! Haleluya!”

5Lalu terdengarlah suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Pujilah Allah kita hai semua hamba Allah!—

yaitu semua yang takut dan hormat kepada-Nya, baik yangmempunyai
kedudukan tinggi maupun rendah.”

6 Kemudian saya mendengar suara orang yang sangat banyak itu dan
suara para malaikat. Bunyinya seperti bunyi air terjun yang besar atau
seperti bunyi guntur yang hebat ketika mereka bersorak-sorai,
“Haleluya! Karena sekarang TUHAN Allah kita memerintah dengan nyata!

Terpujilah YangMahakuasa!
7Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai!
Marilah kita memuliakan Allah karena hari pernikahan Dia yang disebut

Anak Domba sudah tiba!
Dan pengantin perempuan-Nya sudahmempersiapkan dirinya.

8 Kepada pengantin-Nya sudah diberikan jubah dari kain linen putih yang
sangat bersih danmengkilap.”

Pengantin perempuan-Nya adalah gambaran semua umat Allah yang
dikuduskan lewat pekerjaan Kristus, sedangkan linen putih dan bersih
adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan umat Allah.

9 Kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu kepada saya✡
menyuruh saya, “Tuliskanlah ini: Sungguh diberkati Allah semua orang
yang diundang ke pesta pernikahan Anak Domba!” Lalu dia berkata lagi
kepada saya, “Itulah perkataan yang benar dari Allah!”

10 Lalu saya langsung tersungkur untuk menyembah malaikat itu. Tetapi
dia berkata kepada saya, “Jangan lakukan itu! Saya juga hamba Allah sama
seperti kamu dan saudara-saudarimu seiman— yaitu semua orang yang
setia bersaksi tentang Yesus. Sembahlah Allah! Karena semua orang yang
mengabarkan berita keselamatan tentang Yesus menjalankan pekerjaan
Roh Kudus— sama seperti bernubuat.”

Penglihatan tentang Yesus yang sedang datang sebagai pemimpin perang
11 Kemudian saya melihat surga terbuka dan seekor kuda putih muncul

dengan Orang yang menungganginya. Penunggangnya Dia yang disebut
‘Yang Setia’ dan ‘Yang Benar’, karena Dia selalu adil ketika Dia menghakimi

* 19:1 Haleluya Kata ini dari bahasa Ibrani dan berarti “Pujilah Yahweh.” ✡ 19:9 Why. 17:1
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manusia dan ketika Dia berperang melawan orang-orang yang memusuhi-
Nya. 12 Mata-Nya bersinar seperti nyala api dan Dia memakai banyak
mahkota. Padadahi-Nya tertulis suatunamayang tidakdiketahui oleh siapa
pun selain Dia sendiri. 13Diamemakai jubah yang sudah dicelupkan dalam
darah. Dan Dia mempunyai nama lain— yaitu “Firman Allah.” 14 Dan Dia
disertai oleh para tentara surga. Setiap mereka juga menunggangi kuda
putih, dan jubah mereka juga dari kain linen yang putih dan bersih. 15Dia
yang memimpin mereka siap berperang dengan kekuatan perkataan-Nya—
yang digambarkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam. Dengan keku-
atan itulahDia akanmengalahkanbangsa-bangsa yangmelawan-Nya. Lalu,
ketika Dia memerintah sebagai Raja, Dia akan “menjatuhkan hukuman
berat atas kesalahandankejahatanmereka.” Kuasa-Nyauntukmenghukum
digambarkan seperti “tongkat besi yang dengan mudah menghancurkan
bejana keramik.”✡ Dialah yang akan menjatuhkan hukuman atas bangsa-
bangsa sesuai dengan kemarahan Allah Yang Mahakuasa, dan kebinasaan
yang dijatuhkan atas mereka digambarkan seperti memeras buah anggur
untuk menghasilkan air anggur. 16 Pada bagian jubah-Nya yang menutupi
paha-Nya tertulis nama lain untuk-Nya— yaitu

“Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa.”
17Laludi langit sayamelihatmalaikat berdirimenginjakmatahari dengan

berseru-seru, “Hai semua burung yang terbang di langit, marilah ke sini!
Datanglah dan makanlah dalam pesta kemenangan yang disediakan Allah
bagi kalian! 18Mari makan daging
para raja, panglima,
dan tentara yang perkasa,
dan daging kuda, dan para penunggang kuda,
dan orang dari seluruh bangsa—
termasuk juga budak dan yang bukan budak,
baik yangmempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.”

19Kemudian saya melihat binatang yang pertama itu✡ dan segala raja di
bumi bersama para tentaramereka yang sudah berkumpul untukmelawan
Penunggang kuda putih itu dan para tentara-Nya. 20Lalu binatang pertama
itu ditangkap dan juga binatang kedua. Dialah yang bekerja sebagai nabi
yang membuat manusia tersesat dengan melakukan berbagai keajaiban
yang diadakan dengan kuasa binatang yang pertama itu. Dengan demikian
dia menipu semua orang yang menerima tanda penyembah yang adalah
lambang nama binatang pertama itu. Jadi kedua binatang itu dilemparkan
hidup-hidup ke dalam lautan api bercampur belerang.✡ 21 Dan Tuhan
yangmenunggangi kuda putih itu membunuh para tentara mereka dengan
kekuatan perkataan-Nya saja. Lalu semua burung kenyang sekali karena
memakan dagingmereka.

20
Kerajaan seribu tahun

1 Lalu saya melihat malaikat turun dari surga memegang kunci pintu
jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. 2-3 Lalu malaikat itu
menangkap dan mengikat naga besar itu— yaitu si ular yang kita kenal
dalam cerita taman Eden, yang disebut iblis dan yang bernama Satan. Ke-
mudianmalaikat itumelemparkan naga itu ke dalam jurangmaut. Sesudah
mengunci pintunya, dia memasang meterai pada pintu itu. Dan iblis akan
✡ 19:15 Mzm. 2:7-9; Why. 2:27; 12:5 ✡ 19:19 Why. 13–16 ✡ 19:20 Why. 14:10
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terikat dan dipenjarakan di situ selama seribu tahun. Jadi dia tidak bisa
menipu bangsa-bangsa sampai masa seribu tahun itu berakhir. Sesudah itu
ular itu akan dilepaskan lagi, tetapi hanya sementara saja.

4 Kemudian saya melihat banyak takhta, dan orang-orang yang duduk
di takhta-takhta itu adalah mereka yang dianggap pantas menerima kuasa
untuk menghakimi. Saya juga melihat jiwa-jiwa orang yang sudah dipo-
tong kepalanya karena mereka bersaksi tentang Yesus dan memberitakan
Firman Allah. Mereka yang tidak menyembah binatang atau patungnya
itu dan tidak menerima tanda penyembah binatang itu pada dahi atau
tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus
selama seribu tahun. 5 Pada waktu itulah tahap pertama orang-orang mati
dihidupkan kembali, sedangkan orang-orang mati yang lain tidak akan
hidupkembali sebelumberakhirmasa seribu tahun itu. 6Sungguhdiberkati
Allah setiap orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan kembali tahap
pertama itu. Mereka sungguh kudus. Dan mereka tidak akan mengalami
hukuman Allah yang disebut dengan ‘kematian yang kedua’.✡ Dan mereka
akan menjadi imam yang melayani Allah dan Kristus, dan mereka akan
memerintah bersama Kristus selama seribu tahun.

Iblis dikalahkan
7 Ketika masa seribu tahun itu sudah berakhir, iblis akan dibebaskan

dari penjara— yaitu jurang maut. 8 Lalu dia akan pergi menipu segala
bangsa ke seluruh dunia— yaitu apa yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel
sebagai raja Gog dan bangsa Magog.✡ Lalu dia akan kumpulkan mereka
untuk berperang melawan Allah, dan jumlah tentara mereka digambarkan
seperti banyaknya pasir di pinggir laut. 9 Semua batalion iblis itu akan
datang dari seluruh daerah di bumi untuk mengepung perkemahan umat
Allah— yaitu kota yang dikasihi-Nya. Tetapi api akan turun dari langit dan
menghanguskanmereka.

10Lalu iblis—penipuulung itu, akandilemparkan jugakedalam lautanapi
bercampurbelerang—yaitu tempatdimanabinatangpertamadankedua itu
sudah dilemparkan. Di sana mereka akan disiksa siang dan malam sampai
selama-lamanya.

Pengadilan yang terakhir
11Lalu sayamelihat takhta agung yang putih. Dan Dia yang duduk di atas

takhta itu adalahYangMahamulia. Diabegitumulia sehinggaketika cahaya-
Nya bersinar, langit dan bumi tiba-tiba lenyap— seperti cahaya matahari
yang panas melenyapkan awan-awan. 12 Kemudian saya melihat bahwa
semua orang mati yang lain hidup kembali.* Mereka berdiri di hadapan
takhta itu— baik yang dulu mempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.
Kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibukakan, dan
satu buku lagi juga dibuka— yaitu Buku Kehidupan. Lalu mereka dihakimi
menurut perbuatan mereka masing-masing sesuai dengan yang tertulis di
dalam buku-buku itu. 13Orang-orang yang mati di laut pun hidup kembali
dan berdiri di takhta pengadilan itu. Semua orang dalam kerajaan maut
pun hidup kembali dan dihakimi sesuai dengan perbuatanmerekamasing-
masing. 14-15 Kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam
Buku Kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan akhirnya kuasa
kematian dan kerajaanmaut dilemparkan juga ke dalam lautan api itu yang

✡ 20:6 Why. 20:14 ✡ 20:8 Yeh. 38:1–39:29 * 20:12 orang mati yang lain hidup kembali Sesuai
Why. 20:5, ini dapat disebut ‘kehidupan kembali tahap kedua’.
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disebut ‘kematian tahap kedua’. Tidak ada lagi kematian! Kuasa kematian
sudah lenyap!

21
Yerusalem yang baru

1 Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit
yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap, dan laut pun tidak
ada lagi. 2 Kemudian saya melihat kota kudus Allah— yaitu Yerusalem
baru, sementara Allah sedang turunkan dari surga. Kota itu indah sekali.
Keindahannya bisa digambarkan seperti pengantin perempuan yang sudah
berdandan pada waktu pernikahannya dengan pengantin laki-laki.✡

3Kemudian sayamendengar suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Mulai sekarang Allah akan tinggal bersamamanusia.
Jadi, sekarang Allah sudahmenepati janji-Nya yang Dia sampaikan melalui

para nabi,
‘Aku sendiri akan tinggal bersama kalian.
Kalian akanmenjadi umat-Ku,
dan Aku akanmenjadi Allah kalian.’✡

4Dia juga berkata, ‘Aku akanmenghapus semua airmatamereka.’✡ Mereka
tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi dan tidak akan
berkabung atau menangis lagi. Karena cara hidup yang lama sudah
tidak ada lagi.”

5 Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, “Lihatlah! Aku sedang
memperbarui segala sesuatu!” KemudianDiaberkata lagi, “Tuliskanlahhal-
hal ini, karena semua peringatan-Ku ini benar dan layak dipercaya.”

6 Lalu Dia yang duduk di atas takhta berkata kepada saya, “Lihatlah!
Semuanya sudah selesai! Aku-lah yang disebut ‘Alfa dan Omega’— yaitu
Allahmu yang satu-satunya dan yang selalu ada, baik sebelum awal mula
penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. Bagi siapa yang
haus, marilah! Dengan cuma-cuma Aku akan memberikan kepadanya air
minum— yaitu air dari mata air yang mengalirkan air kehidupan!✡ 7 Setiap
kalianyang tetap setia kepada-Kudanmenangdalampeperangan rohani ini
akan menerima semua berkat tersebut. Kalian pantas disebut ‘anak-anak-
Ku,’ dan Aku senang disebut ‘Allah kalian.’ 8 Tetapi berkat-berkat tersebut
tidak akan pernah diterima oleh orang-orang yang seperti ini:
penakut, pembunuh, penyembah berhala,
tukang sihir, tukang tipu,
orang yang tidak setia kepada Yesus,
dan orang yang menodai dirinya dengan melakukan percabulan atau

bermacam-macam dosa lain yangmenjijikkan.*
Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api bercampur belerang.” (Itu-
lah yang disebut “kematian tahap kedua.”)

9Kemudian malaikat itu† datang lagi kepada saya. Dia salah satu dari ke-
tujuh malaikat yang menumpahkan ketujuh mangkuk yang penuh dengan
ketujuh bencana terakhir itu. Dia berkata, “Datanglah ke sini. Saya akan
✡ 21:2 Why. 19:7-8; Ef. 5:27 ✡ 21:3 Yer. 24:7; 30:22; 31:33; 32:38; Zak. 8:8 ✡ 21:4 Yes. 25:8;
Why. 7:17 ✡ 21:6 Yes. 55:1;Why. 22:1 * 21:8 dosa-dosa yang terdaftar Urutan dosa-dosa diubah
supaya lebihwajar dan lebihmudah dibaca dalambahasa Indonesia. † 21:9 malaikat itu Kata-kata
Yohanes juga bisa ditafsirkan bahwa malaikat ini adalah salah satu yang lain dari ketujuh malaikat
tersebut, dan bukan yang disebut dalamWhy. 17:1 dan 19:10.
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menunjukkan kepadamu pengantin perempuan Anak Domba— yaitu kesat-
uan semua orang percaya yang seolah-olah menikah dengan Dia.”✡ 10 Lalu
Roh Kudus menguasai saya lagi dan malaikat itu membawa saya ke atas
sebuah gunung yang sangat besar dan tinggi. Dari situ dia menunjukkan
kepada sayakota kudus itu— yaitu YerusalembaruyangAllah turunkandari
surga. 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan semuanya bersinar
seperti batu permata yang sangat jernih— seperti kristal yang berwarna
hijau campur merah.‡ 12-13 Kota itu mempunyai tembok yang besar dan
tinggi sekali. Dan tembok itu mempunyai dua belas pintu gerbang— tiga
pintu gerbang pada setiap sisinya, tiga pintu di sebelah timur, tiga pintu
di sebelah utara, tiga pintu di sebelah selatan, dan tiga pintu di sebelah
barat. Dan setiap pintu dijaga oleh satu malaikat. Di atas setiap pintu itu
tertulis masing-masing satu nama dari nama-nama kedua belas suku Israel.
14 Tembok kota itu mempunyai dua belas batu fondasi. Pada setiap batu
fondasi itu tertulis masing-masing satu nama dari nama-nama kedua belas
rasul Anak Domba.

15Malaikat yang berbicara dengan saya itu memegang tongkat pengukur
yang terbuatdari emas, supayadiabisamengukurkota itu— termasukkedua
belas pintu gerbang itu dan temboknya. 16 Kota itu berbentuk kubus—
panjang, lebar, dan tingginya sama. Dan ketika malaikat itu mengukur kota
itu dengan tongkatnya, panjangnya 12.000 stadia. Begitu juga dengan lebar
dan tingginya sama.§ 17Lalu malaikat itu juga mengukur lebar tembok itu,
dan ternyata 144 hasta.* Ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan ukuran
yang dipakai oleh para malaikat dan tidak berbeda dengan ukuran yang
dipakai manusia di dunia.

18 Tembok kota itu terbuat dari batu permata yang bening berwarna
hijau campur merah, sedangkan semua bangunan dalam kota itu terbuat
dari emas yang sangat murni— sebening kaca. 19Kedua belas batu fondasi
tembok kota itu dihiasi dengan semua jenis batu permata. Sedangkan setiap
batu fondasi itu terdiri dari satu batu yang sangat besar.
Batu fondasi yang pertama terdiri dari satu batu permata hijau campur

merah, yang kedua permata biru tua,
yang ketiga permata hijau muda, yang keempat permata hijau tua, 20 yang

kelima permatamerah, yang keenam permatamerah tua,
yang ketujuh permata kuning, yang kedelapan permata biru campur hijau,
yang kesembilan permata bening, yang kesepuluh permata hijau,
yang kesebelas permata biru, dan yang kedua belas permata ungu.† 21Dan

kedua belas pintu gerbang itu masing-masing terdiri dari satu mu-
tiara yang ajaib. Jalan raya yang di tengah kota itu terbuat dari emas
yang sangat murni sampai cemerlang seperti kaca bening.

✡ 21:9 Ef. 1:23; 3:10; 5:27; Why. 19:7-8 ‡ 21:11 hijau campur merah Secara harfiah, Yohanes
menulis nama batu permata— yaitu yaspis. § 21:16 12.000 stadia … Ukuran harfiah dipakai
langsung dalam penerjemahan ini, karena nomor 12 mempunyai arti simbolis, seperti jumlah pintu
gerbang dan batu fondasi dalam kota itu. 12.000 stadia sama dengan 2.220 km. Karena panjang,
lebar, dan tingginya sama, itu artinya bahwa kota kudus itu bisa berbentuk kubus atau piramida.
* 21:17 lebar … hasta Ukuran hasta dipertahankan dalam penerjemahan karena jumlah 144 sama
dengan 12 kali 12. 144 hasta sama dengan 66 meter. Tidak jelas dalam bahasa Yunani kalau ukuran
ini adalah tingginya tembok (yang tidak disamakan dengan tingginya kota) atau lebarnya tembok.
† 21:20 keduabelaspermataNama-namabatupermatadalambahasaYunanidi keduaayat ini sering
diterjemahkan sebagai berikut: yaspis nilam, mirah, zamrud, unam, sardis, ratna cempaka, beril,
krisolit, krisopras, lazuardi, kecubung.
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22Saya tidakmelihat Rumah Allah di dalam kota itu, karena TUHANAllah
Yang Mahakuasa dan Anak Domba sendirilah yang menjadi seperti Rumah
Allah untuk kota itu. 23 Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan
untuk meneranginya, karena kemuliaan Allah bersinar seperti matahari.
Dan cahaya Anak Domba seperti lampu menyinari kota itu. 24 Kehidupan
seluruh bangsa akan diterangi oleh cahaya kota itu. Dan ke dalam kota
itu semua raja dunia akan datang dan membawa harta kerajaan mereka
masing-masing sebagai persembahan untuk memuliakan Allah dan Anak
Domba.✡ 25Pintu-pintu gerbang kota itu tidak pernah ditutup, karena tidak
ada lagimalamdi sana. 26Segalamacamkekayaandari seluruhbangsaakan
dibawa ke dalam kota itu untuk memuliakan dan menghormati Allah dan
Anak Domba. 27 Tetapi barang-barang yang najis sama sekali tidak akan
dibawa masuk ke dalam kota itu. Siapa yang membuat dirinya ternoda
dengan dosa besar tidak diperbolehkan masuk, begitu juga dengan semua
penipu. Hanyaorangyangnamanya tertulis di dalamBukuKehidupanAnak
Domba itu yang bisa masuk ke dalam kota itu.

22
1 Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai yang mengalirkan air ke-

hidupan✡ kepada saya. Sungai itu mengalir dari takhta Allah dan takhta
Anak Domba itu, dan jernih sekali— seperti kristal. 2 Sungai itu mengalir
di tengah-tengah jalan raya yang ada di tengah kota itu. Dan pohon-pohon
kehidupan✡ ada di kedua pinggir sungai itu. Pohon-pohon itu berbuah
setiap bulan— dua belas kali setahun. Dan orang dari segala bangsa akan
memakai daun pohon itu untukmenyembuhkan penyakit mereka.

3Di dalamkota itu, tidak akanpernahadaorang ataubarang yangdikutuk
Allah.✡ Kedua takhta Allah dan Anak Domba* akan ada di dalam kota itu,
dan di situlah hamba-hamba Allah akan melayani dan menyembah-Nya.
4Mereka pun akan melihat wajah-Nya. Dan nama-Nya akan tertulis pada
dahi mereka. 5Di kota itu tidak akan ada lagi malam hari, danmereka tidak
perlu lagi cahaya lampu atau cahaya matahari. Karena Allah sendirilah
yang akan menjadi terang bagi mereka. Dan mereka akan memerintah
sebagai raja bersama-Nya sampai selama-lamanya.

6 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Semua yang kamu dengar
dan lihat hari ini benar dan layak dipercaya. Hanya TUHAN Allah saja
yangmemberi kemampuan kepada para utusan-Nya untuk bernubuat, dan
Dialah yang sudahmengutus sayauntukmenunjukkankepadaparahamba-
Nya apa yang harus segera terjadi.”

7 Kristus Yesus berkata kepada kita, “Dengarlah! Aku segera datang.
Sungguh diberkati Allah semua orang yangmenaati semua peringatan yang
tertulis dalam kitab nubuatan ini.”

8 Seperti yang saya sudah ceritakan tentang malaikat itu yang sudah
memperlihatkan dan memberitahukan semua hal itu kepada saya, saya
(Yohanes)— yang sudah menulis tentang seluruh penglihatan dalam buku
ini, pernah tersungkur hendak menyembah malaikat itu. 9 Tetapi dia
berkata kepada saya, “Janganlah berbuat seperti itu! Saya juga hambaAllah
sama seperti kamu dan saudara-saudarimu para utusan Allah, dan sama

✡ 21:24 Yes. 60:3 ✡ 22:1 Yeh. 47:1; Zak. 14:8;Why. 21:6 ✡ 22:2 Kej. 2:9; 3:22;Why. 2:7 ✡ 22:3
Kej. 3:14-19; Zak. 14:11 * 22:3 Kedua takhta … Secara harfiah, “takhta (tunggal).” Lihat catatan
tentangmetafora ‘duduk bersama di takhta-Nya’ dalamWah. 3:21.
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seperti semuaorang yangmenaati seluruhperingatan yang adadalamkitab
ini. Sembahlah Allah!”†

10 Kemudian dia berkata lagi kepada saya, “Jangan merahasiakan
nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam buku ini, karena waktu untuk
semua hal itu terjadi sudah dekat. 11 Jadi karena sisa waktunya sangat
singkat, siapa yang melakukan yang jahat, teruskanlah melakukan yang
jahat. Dan siapa yang membiarkan dirinya ternoda, teruskanlah hidup
menurut hawa nafsunya. Tetapi siapa yang hidup benar, teruslah hidup
benar! Dan siapa yang dikuduskan oleh Kristus, teruslah hidup kudus!”

12 Dan Kristus sendiri mengajak kita, “Dengarlah! Aku datang segera.
Aku akan membawa upah yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai
dengan perbuatannya. 13 Akulah juga yang disebut ‘Alfa dan Omega’—
yaitu Yang satu-satunya dan Yang selalu ada, baik sebelum awal mula
penciptaanmaupunsesudahsemuaciptaan ini lenyap. 14Sungguhdiberkati
Allah semua orang yang membasuh jubah mereka dengan darah Anak
Domba!‡ Dengan demikian mereka menerima hak untuk makan buah
dari pohon-pohon kehidupan itu, dan mereka diperbolehkan masuk ke
dalamkota kudus itumelalui pintu-pintu gerbangnya. 15Tetapi orang-orang
yang digambarkan seperti anjing tidak akan diperbolehkan masuk— yaitu
mereka yangmembuat dirinya ternodamenuruti hawanafsunya. Jadi yang
tidak diperbolehkanmasuk ke dalam kota suci itu adalah
tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul,
para pembunuh, para penyembah berhala,
dan semua orang yang sukamenipu.

16 “Akulah Yesus, yang sudah mengutus malaikat-Ku untuk bersaksi ten-
tang semuanya itu kepada jemaat-jemaat itu. Akulah si Keturunan Daud
dan Pemimpin seluruh keturunannya.§ Aku-lah yang digambarkan seperti
bintang fajar yang bersinar terang di timur.”
17Dan Roh Kudus dan pengantin perempuan Anak Domba tersebut— yaitu

seluruh kesatuan jemaat Kristus, berkata “Ya, Kristus, datanglah
segera!”

Dan biarlah semua orang yangmendengarkannya juga berseru, “Ya Tuhan,
mari datanglah!”

Tetapi sebelum Kristus datang, siapa yang haus, biarlah dia datang
kepada Kristus!

Siapa yang hendakminum air kehidupan, terimalah itu dari Yesus!
Karena Diamemberikan air itu sebagai hadiah.

18 Saya (Yohanes) memberi peringatan ini kepada semua orang yang
mendengar nubuatan-nubuatan yang saya tulis dalam buku ini:
Siapa yang menambahkan sesuatu kepada buku ini, Allah akan menam-
bahkan hukuman yang berat kepadanya— yaitu dia harus mengalami
bencana-bencana yang tertulis di dalam buku ini. 19 Dan siapa yang

† 22:9 Ayat 8-9 Sesuai dengan catatan diWhy. 21:9, ayat 8-9 ini juga bisa ditafsirkan bahwa ini bukan
malaikat yang disebutkan dalamWhy. 17:1 dan 19:10. Kalau memakai tafsiran itu, ayat ini juga bisa
diterjemahkanbahwaYohanesmengulangi tersungkur di hadapanmalaikat yang lain itu. Yang pasti,
Roh Kudus menghendaki supaya kita mengerti bahwa kita tidak boleh menyembah malaikat mana
pun. Lihat Kol. 2:18-19 dan Ibr. 1:4-14. ‡ 22:14 dengan darah… Supaya jelas, caranya jubahmereka
dibasuh diambil dariWhy. 7:14. § 22:16 Keturunan DaudNabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja
Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Oleh karena itu, sebelum Yesus datang semua
orang Yahudi menyebut Raja Penyelamat dengan perkataan “Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19;
35:4-6; 42:6-7; Mrk. 10:47.
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mengurangi sesuatu dari nubuatan-nubuatan yang ada dalam buku ini,
Allah akan mencabut haknya untuk menikmati berbagai berkat yang
tertulis dalambuku ini. Jadi dia tidakdiperbolehkanmasukkedalamkota
kudus-Nya ataumakan buah dari pohon-pohon kehidupan.
20 Ingatlah! Yesus— yang selalu layak dipercaya, berkata, “Aku datang

segera.”
Amin! Datanglah Tuhan Yesus!
21Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada kita

masing-masing. AMIN!
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