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Kejadian

Allahmenciptakan surga, langit, dan bumi
1 Pada permulaan segala sesuatu, Allah menciptakan 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
3 Berkatalah Allah, “Jadilah terang!” Maka terang itu jadi. 4 Allah melihat bahwa

terang itu baik. Maka Dia memisahkan terang itu dari kegelapan. 5 Allah menyebut
terang itu ‘siang’dankegelapan itu ‘malam’. Hari pertamaberakhir ketika soremenjadi
malam.‡

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

memisahkan air yang ada di bumi dengan air yang ada di atas bumi.” 7 Lalu jadilah
demikian. 8Allah 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 terlihat.” Maka jadilah demikian.
10 Allah menyebut tanah kering itu ‘darat’, dan kumpulan air itu ‘laut’. Allah meli-
hat 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 tumbuhan, termasuk yang
menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon yang buahnya berbiji. Dan setiap
jenis biji yang ditanam selalu menghasilkan tumbuhan atau pohon yang sama dengan
jenisnya yang semula. Allahmelihat 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 anginbertiup. Paling tidak, kehadiranRohAllahberarti bahwaperhatianAllah tertujukepada
dunia yang akan diciptakan-Nya. ‡ 1:5 Hari pertama … Bagi orang Yahudi hari baru dianggap sudahmulai pada
saat soremenjadimalam, bukanpada saat fajar. Caramenentukanbatas 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 ruangkosongKeduakatadalambahasa Ibrani yangditerjemahkan ‘ruangkosong’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 pen-
erang di langit supaya sinarnya terpancar ke bumi. Biarlah benda-benda itu menun-
jukkan 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 pada malam hari. Allah juga membuat banyak sekali bintang. 17 Allah
mengatur benda-benda itu di langit untuk menerangi bumi, 18 untuk 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, 20berkatalahAllah, “Hendaklah air dipenuhi dengan berbagai

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

Hari keenam
Padapagi berikutnya, 24-25berkatalahAllah, “Hendaklah adaberbagai jenismakhluk

hidup di bumi,‡ termasuk binatang ternak, liar, yang melata dan yang merayap di atas
permukaan tanah.” MakaAllahmenjadikan segala binatang itu, yaitu binatang ternak,
binatang liar, binatang melata dan binatang yang merayap sesuai jenisnya masing-
masing. Allahmelihat bahwa semuanya itu baik.

26 Kemudian berkatalah Allah, “Marilah Kita§ menciptakan manusia supaya
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 yang merayap di atas permukaan
tanah.”
27Maka Allahmenciptakanmanusia supayamenyerupai-Nya.

Allahmenciptakanmereka, laki-laki dan perempuan.
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.” 29 Berkatalah Allah kepada manusia itu,
“Dengarlah! Aku memberikan kepada kalian segala tumbuhan yang menghasilkan
biji-bijian dan semua pohon yang buahnya berbiji. Semua itu akan menjadi makanan
* 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 18 menerjemahkan
dua kata dalam bahasa Ibrani yang berarti ‘menguasai’. Di zaman purba 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 dalampenciptaan binatang-binatang. Mungkin ini terjadi dengan cara yangmirip denganKej.
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 pemerintahannya. Tetapi di seluruh PL, bahasa Ibrani
tidak pernah menggunakan jamak untuk menandakan 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 kita menyadari bahwa Allah Anak juga terlibat dalam penciptaan menurut Yoh.
1:1-15, 1Kor. 8:6, Kol. 1:16, dan Ib. 1:2.
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bagi kalian. 30 Tetapi untuk semua binatang di bumi, burung-burung di udara,
binatang melata dan yang merayap, Aku memberikan segala tumbuhan hijau sebagai
makanan baginya.” Maka jadilah demikian. 31Allahmelihat bahwa semua yang 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 padahari ketujuh itulahDia berhenti
setelahmenciptakan segala sesuatu.

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

langit, dan bumi: 5 Pada awalnya belum ada tumbuhan apa pun yang tumbuh karena
TUHAN belum menurunkan hujan ke atas permukaan bumi. 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. 9Kemudian TUHANmenumbuhkan 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 buahnyamampumemberikan
hidup selamanya. Dan yang kedua adalah pohon yang buahnya mampu memberi
pengetahuan untukmembedakan perbuatan baik dan jahat.

10 Ada sebuah sungai besar yang hulunya bersumber dari Eden. Begitu keluar
dari Eden sungai itu bercabang menjadi empat anak sungai. 11 Sungai yang pertama
disebut Pison. Itulah sungai yang mengalir melalui 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

* 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 bahwa kata ‘beristirahat’
tidak mempunyai implikasi bahwa Allah sudah lelah. † 2:6 mata air … Kata yang diterjemahkan ‘mata air’
diterjemahkan ‘kabut’ dalam terjemahan-terjemahan yang mengikuti 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 sebenarnya merupakan pengaruh dari KJV ‘dust’. Dan memang, 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. * 2:11 Hawila Daerah yang dimaksudkan tidak dikenal, dan bentuk semua
daerah pasti sudah berubahwaktu 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.
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Kus.† 14 Sungai yang ketiga disebut Tigris. Sungai itu mengalir di sebelah timur Asyur.
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 men-
gizinkan kamu untuk makan buah dari setiap pohon di dalam taman ini sepuasnya,
17kecuali yang satu ini, yaitu buah dari pohon yangmampumemberikan pengetahuan
untukmembedakan perbuatan baik dan yang jahat. Janganlah kamumakan buah itu.
Karena jika kamumemakannya, 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
sebelumhal itu terjadi, denganmenggunakanbahan tanah, TUHANmenjadikansemua
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 itulah 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,
kemudianmembawanya 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

keluargabaru, laki-laki akanmeninggalkanorang tuanyadanbersatudengan istrinya.†
25Laki-laki dan perempuan itumemang telanjang, tetapi mereka tidakmerasamalu

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 itu dan
bertanya, “Apa benar Allah sudah berkata kepada kalian 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. TUHAN
† 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 Dalambahasa Ibrani ada kemiripan yang sangat puitis antara ‘perempuan’
(ishah) dan ‘laki-laki’ (ish). Kedua kata yang TSI menerjemahkan ‘dariku’, secara harfiah ‘dari laki-laki’. † 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. Maksuddari teks ini adalah laki-laki berpisahdari orang tuanyauntukmembentuk keluargabarubersama
istrinya. Kemungkinanbesarayat inimenyebut laki-laki secarakhususkarenadialahyangmenjadi kepalakeluarga.
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melarang kami menyentuh, apalagi makan buah dari pohon tersebut. Kalau kami
melanggar, maka kami akanmati.”

4Lalu kata ular itu kepadanya,“Tidak! Kamu tidak akanmati! 5Allah 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 ingin menjadi bijaksana. Karena itu dia memetik
beberapabuahdari pohon tersebutdanmemakannya. Laludia jugamemberikanbuah
itu kepada suaminya* untuk dimakan. Segera sesudahmereka makan buah itu 7mata
dan pikiran mereka tiba-tiba terbuka. Mereka malu karena baru menyadari bahwa
mereka telanjang. Lalumerekamenyambung berapa daun pohon ara untukmenutupi
tubuhmereka.

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

10Laki-laki itumenjawab, “Akumendengar bunyi langkahkaki-Mudi taman ini. Dan
karena aku telanjang, aku takut, maka aku sembunyi.”

11 Lalu TUHAN berkata, “Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu telanjang? 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 yangmemberikan buah itu, sehingga akumemakannya.”

13Lalu bertanyalah TUHANAllah kepada perempuan itu, “Kenapa kamumelakukan
itu?”
Jawab perempuan itu, “Ular itu sudahmenipu aku, sehingga akumakan 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.”‡

* 3:6 suaminya Ada 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 Adam mau berbicara dengan TUHAN. ‡ 3:15
Keturunanmudan…Dalambahasa 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 kemungkinan besar
Hawa mengira bahwa anak pertama yang dilahirkannyalah yang akan meremukkan kepala ular itu. Tetapi ketika
hal demikian tidak terjadi, orang Yahudi menafsirkan bahwa ‘bibit/keturunan’ Hawa adalah jamak dan meliputi
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.
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16Dan kepada perempuan itu TUHAN berkata,
“Aku akanmemperbanyak penderitaan dan rasa sakit saat kamumelahirkan.
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.

Sepanjanghidupmukamuakan terpaksa bekerja dengan susahpayahuntukdapat
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,
makamayatmu akanmembusuk dan akan kembali menjadi tanah lagi.”

20 Laki-laki itu bernama Adam.* Adam menamai istrinya Hawa— yang berarti
‘pemberi kehidupan’— karena seluruh umatmanusia adalah keturunannya. 21TUHAN
membuat pakaian dari kulit binatang danmemakaikannya kepadamereka.

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.” 23Karena 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 menem-
patkan 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

§ 3:16 arti alternatif Keduabaris terakhir jugabisaditerjemahkan, “Namunkamuakan tetap inginhubungan intim
dengan suamimu. Dan dia akan berkuasa atas dirimu.” Terjemahan yang di teks TSI lebih cocok dalam konteks
hukuman terhadap Hawa.” * 3:20 Adam Nama Adam berarti ‘(seorang) manusia’. † 3:22 termasuk seperti
Kita Bahasa Ibrani di sini bisa diterjemahkan, ‘menjadi seperti satu dari Kita’. 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’ dalam Ketiga yang Esa yang disebut ‘Kita’ dalam ayat ini. (Artinya Adam bukan
sudahmenjadi seperti SangAnak.) Perhatikanbagaimanakata ‘satu’diterjemahkandalamayat-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 Dalam
bahasa Ibrani ‘malaikat penjaga’ disebut ‘kerubim’.
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1 Adam dan Hawa pun hidup bersama sebagai suami-istri.* Maka mengandunglah
Hawa dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu anak itu lahir, Hawa
berkata, “TUHANsudahmenolongkuuntukmemperoleh seoranganak laki-laki.” Maka
dinamainyalahanak ituKain.† 2Beberapawaktukemudian,Hawamelahirkan 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 dipersembahkannya kepada TUHAN. 4 Habel
juga mengambil beberapa anak domba yang sulung dari kawanan ternaknya, lalu
mempersembahkan bagian-bagian yang terbaik dari daging domba-domba itu kepada
TUHAN. Dan TUHAN senang kepada Habel dan persembahannya. 5 Tetapi tidak
demikian dengan Kain dan persembahannya. Karena itu Kain sangat sakit hati, dan
mukanya kelihatan muram. 6 Maka berkatalah TUHAN kepada Kain, “Tidak usah
marah! Tidak perlu mukamumerah! 7Kalau kamumelakukan 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
danmenguasai kamu. Kamu harus mampumengalahkannya.”

8 Tetapi pada suatu hari Kain berkata kepada adiknya, “Habel, marilah kita ke
ladang.”§ Sesudah tiba di ladang, tiba-tiba Kain menyerang dan membunuh Habel.
9Kemudian TUHAN bertanya kepada Kain, “Dimanakah adikmu, Habel?”*
Kainmenjawab, “Aku tidak tahu. Aku bukan penjaganya!”
10Maka berkatalah TUHAN kepadanya, “Kamu sudahmelakukan dosa besar! Dalam

pandangan-Ku, darahadikmuyangsudahmeresapkedalamtanah, seperti suaraHabel
yang berseru-seru meminta pembalasan. 11 Oleh karena kamu sudah membunuh
adikmu sendiri, Aku mengusir kamu dari tanah yang sudah meresap darah adikmu
ini. Dan sebagai kutukan bagimu, biarlah tanah di bumi tidak lagi memberi hasil yang
baik bagimu, meskipun kamu berusaha keras menggarapnya! 12 Sebelum sekarang,
tanahmemang sangat subur bagimu. Tetapi mulai sekarang apabila kamumenggarap
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. 14 Engkau mengusir aku dari tanah ini dan menjauhkan aku dari hadapan-
Mu. Aku terpaksa hidup berpindah-pindah, dan siapa saja yang melihat aku akan
membunuhku!”

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 memberikan tanda di dahi Kain. 16 Kemudian Kain
pergi dari hadapan TUHAN untuk tinggal di tanah yang disebut Nod,‡ yang terletak di
* 4:1 hidup bersama sebagai suami-istri Di sini dan di ayat 17 dan 25, secara harfiah teks Ibranimenuliskan bahwa
si 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, TSImembuat kata ‘mengenal’menjadi tersirat, karenamaksudhubungan seksual dianggap sudahdipahami
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 NamaHabel hampir samadengan
kata yang berarti ‘napas’ atau ‘uap’ dalam bahasa Ibrani. § 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 sebelumTeksMasoretdisusun, termasukSeptuaginta. * 4:9 Dimanakah…BandingkandenganKej. 3:9dan
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 kitabWahyu. ‡ 4:16 Nod Nama Nod berarti ‘pengembaraan’.
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sebelah timur Taman Eden.
Daftar Keturunan Kain

17 Pada waktu Kain sedang membangun sebuah kota, istrinya melahirkan§ seo-
rang anak laki-laki yang diberi nama Henok. Maka kota itu dinamainya ‘Henok’,
seperti nama anaknya. 18 Henok 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.
20-21Adahmelahirkan 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 yangmembuat 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.

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

25Kemudian Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Hawa
menamai anak itu Set,* karena Hawa berkata, “TUHAN sudahmenambahkan seorang
anak lagi kepadaku sebagai pengganti Habel, yang sudah dibunuh oleh Kain.” 26 Set
menjadi bapak dari Enos. Pada masa itulah orang-orang mulai menyembah kepada
TUHAN.

5
Keturunan Adam

1 Inilah daftar keturunan Adam: Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah
membuat mereka supaya mencerminkan sifat-sifat-Nya. 2Allah menciptakan mereka
sebagai laki-laki dan perempuan, memberkati mereka, dan menyebut mereka ‘manu-
sia’.

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,
Adammasih hidup selama 800 tahun. Sepanjang hidupnya, Adammenjadi bapak dari
beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 5 Jadi umurAdammencapai 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
§ 4:17 istrinyamelahirkanKarena informasi yang terdapat dalamKej. 5:3-5,makabesar kemungkinanbahwa istri
Kainadalah saudaraperempuannya sendiri. Tetapi adakemungkinan lain. Karena semuaorangpadawaktu itubisa
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. * 4:25 Set Nama Set berarti ‘(sudah) diberi’. * 5:3 anak
laki-lakinyaDalambahasa Ibrani sudah jelas dari kisah setiap keturunanbahwa semuanya dalamdaftar keturunan
ini adalah anak laki-laki saja. Dan demikianlah semuadaftar keturunandalamPerjanjian 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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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 Enos
mencapai 905 tahun.

12Kenanberumur70 tahunketikaanaknyayangbernamaMahalalel lahir. 13Sesudah
Mahalalel lahir, Kenanmasihhidup selama840 tahun lagi. Sepanjanghidupnya, Kenan
menjadi bapakdari beberapa anak laki-laki dan anakperempuan lainnya. 14 Jadi umur
Kenanmencapai 910 tahun.

15Mahalalel berumur 65 tahunketika anaknya yang bernamaYared lahir. 16Sesudah
Yared lahir, Mahalalel masih hidup selama 830 tahun. Sepanjang hidupnya, Mahalalel
menjadi bapakdari beberapa anak laki-laki dan anakperempuan lainnya. 17 Jadi umur
Mahalalel mencapai 895 tahun.

18 Yared berumur 162 tahun ketika anaknya yang bernama Henok lahir. 19 Sesudah
Henok lahir, Yaredmasih hidup selama800 tahun. Sepanjanghidupnya, Yaredmenjadi
bapak dari beberapa anak laki-laki dan perempuan lainnya. 20 Jadi umur Yared
mencapai 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 beberapa anak laki-laki
dan perempuan lainnya. 23 Jadi Henok hidup selama 365 tahun. 24 Henok hidup
bersekutueratdenganAllah. Pada suatuhari dia tidakberada lagi di bumikarenaAllah
membawanya ke surga.

25 Metusalah berumur 187 tahun ketika anaknya yang bernama Lamek lahir.
26 Sesudah Lamek lahir, Metusalah masih hidup selama 782 tahun. Sepanjang hidup-
nya, Metusalah menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan
lainnya. 27 Jadi umurMetusalahmencapai 969 tahun.

28Lamek berumur 182 tahun ketika anaknya yang pertama lahir. 29Lamekmenamai
anaknya itu Nuh karena dia berkata, “Anak ini akan membawa kelegaan† atas semua
usaha dan susah payah kita demimenghasilkanmakanan dari tanah yang sudah diku-
tuk 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

† 5:29 kelegaan Dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan nama ‘Nuh’ hampir sama dengan bunyi ucapan kata yang
berarti ‘kelegaan’ atau ‘menghibur’. ‡ 5:32 urutan keturunanNuhTSImenulis nama-namaketurunanNuh sesuai
urutan lahir. Teks Ibranimenulis urutan: Sem,Ham, danYafet. 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.



Kejadian 6:1-2 10 Kejadian 6:16

1-2 Jumlah manusia semakin bertambah dan menyebar di muka bumi. Di an-
taranya terdapat banyak gadis yang begitu cantik sehingga para anak laki-laki Allah*
mengambil dan mengawini siapa saja yang mereka sukai dari para gadis itu. 3Maka
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
muncullahorang-orangyangdisebutnefilim.† Mereka terkenalpadazaman 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 itumembuathati-Nyasangat sedih. 7BerkatalahTUHAN, “Akuakanmemusnahkan
seluruh manusia, binatang berkaki empat, binatang melata, binatang merayap, dan
burung-burung. Tidak akan ada satu pun yang tertinggal dari segala yangmasih 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. 10Nuh menjadi bapak dari tiga anak
laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. 11 Pada saat itu Allah melihat bahwa semua
manusia yang lain di muka bumi sudah sangat jahat. Mereka bertindak kejam dan
keras terhadap satu sama lain. 12MakaAllah sangat kecewa karena bumi sudah sangat
rusak akibat kejahatan yang dilakukan olehmanusia.

13 Berkatalah Allah kepada Nuh, “Aku sudah memutuskan untuk memusnahkan
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.
16 Buatlah atap kapal itu, dan berilah jarak 46 sentimeter antara atap dengan semua
dinding yang berada di bawahnya, supaya udara dan cahaya dapat masuk. Buatlah
* 6:1-2 para anak laki-laki Allah Terdapat banyak sekali tafsiran tentang ‘para anak laki-laki’ macam apa yang
dimaksudkan. Kebanyakan tafsiran dapat tergolong dalam dua alternatif: 1) Anak-anak Allah yang dimaksudkan
adalahmalaikat-malaikat yangmemihakbersama iblis dalampemberontakannya, lalu dihukumAllah dandibuang
ke dunia ini. Malaikat-malaikat itu yang sekarang disebut roh-roh jahat atau setan-setan. Kalau demikian,mungkin
roh-roh itu menjelma menjadi 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) tidak harmonis dengan Ayub 1:6 dan 2:1
di mana frasa yang sama digunakan. † 6:4 nefilim Kata ini langsung diambil dari bahasa Ibrani, dan artinya
tidak dapat dipastikan. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini tidak langsung berkata bahwa nefilim adalah anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan campur dengan ‘anak-anak Allah’ (ayat 2). Tetapi hal itumemang dapat dianggap
sebagai implikasi dari penulis. Nefilim sering ditafsirkan sebagai orang raksasa, tetapi bisa juga berarti ‘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 pilihanDalam terjemahan lain, khususnya terjemahan
harfiah, namakayu ini diambil langsungdari bahasa Ibrani, yaitu kayu ‘gofir’. Persoalannyakayu 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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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 untuk membinasakan semua makhluk yang bernapas di bawah langit. Segala
sesuatu yang ada di bumi akanmati. 18Tetapi saat ini Akumembuat perjanjian dengan
kamudan istrimu, ketiga putramu, dan ketigamenantumubahwa kalian akan selamat
di dalam kapal itu. 19 Dan karena Aku ingin menyelamatkan semua jenis makhluk
hidup, maka kamu harus membawa dua ekor dari setiap jenis makhluk hidup, yaitu
satu jantan dan satu betina, supaya setiap jenis binatang juga tetap hidup. 20Dua ekor
darimasing-masing jenis burung, jenis binatang berkaki empat, jenis binatangmelata,
dan jenis binatang merayap akan datang kepadamu, agar dapat diikutsertakan dalam
kapal, supaya tetap terpelihara. 21 Kamu juga harus membawa persediaan makanan
untuk keluargamu dan juga untuk semua binatang itu. Simpanlah semuanya di dalam
kapal.” 22Maka Nuhmelakukan semua yang sudah Allah perintahkan kepadanya.

7
TUHANmendatangkan hujan dan banjir besar

1KemudianTUHANberkata kepadaNuh, “Akumelihat bahwakamulah satu-satunya
orang yang melakukan kehendak-Ku di zaman ini. Karena itu masuklah ke kapal itu
bersama seluruhkeluargamu. 2Dari setiap jenis binatang yang layakdipersembahkan,
bawalah tujuh pasang ke dalam kapal, yaitu tujuh jantan dan tujuh betina. Sedangkan
dari setiap jenis binatang yang haram, bawalah satu pasang saja. 3Begitu juga dengan
burung-burung: Ambillah tujuh pasang dari setiap jenisnya. Lakukanlah itu supaya
setiap jenismakhluk hidup tetap dapat berkembang biak sesudah banjir. 4Sebab tujuh
hari lagi Aku akan menurunkan hujan lebat di bumi selama empat puluh hari dan
empat puluh malam lamanya. Aku akan memusnahkan segala sesuatu yang hidup,
yang sudah Aku ciptakan di muka 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, Nuhmasuk 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
yangmelata dan yangmerayap, datang kepadaNuhberpasang-pasanganuntukmasuk
ke kapal. 10Lalu tujuh hari kemudian, banjir besar datangmemenuhi bumi.

11 Pada hari ketujuh belas, sebulan setelah Nuh berumur 600 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. 12 Hujan turun terus-
menerus ke atas bumi selama empat puluh hari dan empat puluhmalam.

13Ketika hujanmulai turun, Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya (Sem, Yafet, danHam)
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
perintahkankepadaNuh. Dansesudahsemuanyamasuk, TUHANmenutuppintukapal
itu.

17-18Banjir yangmenutupi seluruhbumi 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, bahkanmencapai 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, binatang melata, binatang
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merayap, 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.

8
Allahmembuat banjir surut danmenyuruhNuh keluar dari kapal

1 Sesudah itu perhatian Allah kembali tertuju kepada Nuh dan keluarganya serta
semua yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Maka Allah membuat
angin bertiup di atas permukaan bumi, sehingga air itu mulai surut. 2Allah membuat
hujan berhenti dan semuamata air di bawah permukaan tanah berhenti menyembur.
3 Air banjir yang tadinya menutupi permukaan bumi perlahan-lahan semakin surut,
sehingga sesudah 150 hari, 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 gunung mulai terlihat karena air terus
surut.

6 Empat puluh hari kemudian, Nuh membuka jendela yang sudah dibuatnya 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 burungmerpati untukmencari tahu kalau air sudah surut. 9Tetapi
burung merpati itu tidak dapat menemukan tempat untuk hinggap, karena air masih
memenuhi seluruh permukaan bumi. Akhirnya burung merpati itu kembali ke kapal.
Nuh mengulurkan tangannya ke luar untuk menangkapnya, dan mengembalikannya
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 tahu bahwa air benar-benar
sudah surut. 12Tujuh hari 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.

15Kemudian 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 meninggalkan 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 untuk

mempersembahkankurbankepadaTUHAN.KemudianNuhmemilih seekordari setiap
jenis binatang dan burung yang layak dipersembahkan kepada TUHAN, dan mem-
persembahkannya sebagai kurban yang dibakar habis di atas mezbah itu. 21 Ketika
TUHANmencium*bauharumkurbanbakaran itu, Dia senangdanmemutuskandalam
hati,
“Aku tidak akanmengutuk lagi bumi ini sebagai hukuman atas manusia,
* 8:21 mencium Alkitab memang mengajar bahwa Allah adalah roh, tetapi Alkitab juga sering menggunakan
kata-kata kiasan yang dikenal dengan istilah antropomorfisme, sehingga Allah digambarkan seperti mempunyai
mata untukmelihat, telinga untukmendengar, dan lain sebagainya.
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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

1Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berkata kepada mereka, “Be-
ranakcuculah yang banyak dan penuhilah bumi! 2 Semua binatang di bumi, burung-
burungdi udara, binatangmelata, binatangmerayap, dan ikan-ikandi laut akan sangat
takut kepada kalian.* Semuanya itu Aku serahkan menjadi kepunyaan dan tanggung
jawab kalian. 3 Sama seperti waktu dulu Aku sudah memberikan segala tumbuhan
hijau menjadi makananmu, demikian juga sekarang Aku memberikan segala jenis
binatang dan burungmenjadi makananmu. 4Hanya, kalian tidak bolehmakan daging
yang masih ada darah dari binatang atau burung yang dipotong itu, karena darah
selalumelambangkanbahwaAkuyangmemberikanhidupkepadasetiapmakhluk itu.†

5Oleh karena itu, Aku akanmenjatuhkan hukuman kepada setiapmanusiamaupun
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.”

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

12-13KemudianAllahberkatakepadamereka, “Akuakanmemenuhiperjanjian-Ku ini
kepada seluruhmakhlukhidup, termasukkaliandan seluruhketurunankalian sampai
selama-lamanya. Sebagai tanda perjanjian, Aku akan menempatkan pelangi di langit.
14 Ketika Aku mendatangkan hujan dari awan, maka pelangi akan muncul di langit,
15dan Aku akanmengingat 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, Aku
akan mengingat kepada perjanjian yang sudah Aku tetapkan tadi dengan semua
makhluk hidup di bumi. Perjanjian itu berlaku untuk selama-lamanya. 17Dan pelangi
merupakan tanda jaminan terhadapperjanjianyang sudahAkubuat itudengan semua
makhluk hidup di bumi.”

Anak-anak Nuh
* 9:2 sangat takut … Bahasa Ibrani menuliskan kedua kata ‘takut’ dan ‘gentar’. Ini merupakan gaya bahasa dalam
bahasa Ibrani, dimanaduakata yanghampir samaarti digunakanuntukmembuat arti lebih intensif. † 9:4 darah
selalumelambangkan…Frasa ini secara lebihharfiahdapatditerjemahkan, “dagingdengandarahnyawanya.” Lihat
Im. 17:10-14.
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18-19Anak-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.)

20Nuhmenjadi petani danmembuat kebun anggur. 21 Suatu hari dia minum anggur
terlalu banyak sampai mabuk. Lalu dia berbaring dengan telanjang di dalam kemah-
nya. 22Ketika Ham, bapak Kanaan, melihat Nuh, bapaknya sendiri, sudah berbaring di
dalam kemahnya dengan keadaan telanjang, dia keluar dan memberitahukan hal itu
kepada kedua kakaknya. 23Kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai jubah untuk
menutupi tubuh bapak mereka. Tetapi supaya mereka tidak melihat ketelanjangan
bapak mereka, jubah itu dibentangkanmereka terlebih dahulu dengan cara menaruh
ujungnya di bahu mereka masing-masing, kemudian mereka berjalan mundur ke
dalam kemah. Demikianlahmerekamenutupi Nuh dengan jubah itu.

24Ketika Nuh sadar dari mabuknya danmengetahui 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.
27 Kiranya TUHAN menambahkan berkat kepada Yafet dengan memperluas wilayah-

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

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

10
Daftar keturunan dari ketiga anakNuh

1 Ketiga anak laki-laki Nuh adalah Sem, Yafet, dan Ham. Sesudah peristiwa banjir
berlalu, masing-masingmerekamemiliki banyak anak laki-laki.

Keturunan Yafet
2 Anak-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 Meditera-
nia. Mereka tersebar dan menetap di daerah menurut suku, bangsa, dan bahasanya
masing-masing.

KeturunanHam
6 Anak-anak Ham bernama Kus, Mesir, Put dan Kanaan. 7 Anak-anak Kus bernama

Seba, Hawila, Sabta, Rama, dan Sabteka. Kedua anak Ramabernama Syeba danDedan.
8Kusmempunyai seorang anak bernamaNimrod. 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 anakmumenjadi seperti Nimrod,
‡ 9:25 Karena kesalahanHam…Ada beberapa tafsiran tentang kenapawalaupun yangmembuat kesalahan adalah
Ham, yang dikutuk adalah anak bungsunya. Ada yang mengatakan bahwa Kanaan mewakili seluruh keturunan
bangsa Ham. Sebenarnya persoalan ini tidak dapat dijawab. Yang jelas, kutukan Nuh merupakan nubuat, karena
di kemudian hari bangsa Kanaan menjadi musuh dari bangsa Israel. * 10:4 Kit, dan Dodan Bahasa Ibrani
menuliskan ‘Kitim’ dan ‘Dodanim’ dalam bentuk 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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pemburu yang gagah perkasa karena berkat TUHAN.” 10Nimrodmenjadi seorang raja
danmemerintah 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,† 14 Patrus,‡ Kaftor,§ dan Kasluh. Orang-orang Kasluh adalah nenek
moyang bangsa Filistin.

15AnakHamyang bungsu adalahKanaan. Kanaanmemiliki dua anak yang bernama
Sidon dan Het. 16 Kanaan adalah nenek moyang 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, kemudianmeluas hingga ke kota Gaza di selatan. Lalu di wilayah timur, mereka
menempati kota Gerar, kemudian meluas ke kota Sodom, Gomora, Adma, Zeboim,
hinggakekotaLasa. 20Mereka itu semuaadalahketurunanHam. Mereka tinggaldalam
wilayahnyamasing-masingmenurut suku, bangsa, dan bahasanya.

Keturunan Sem
21 Sem, kakak Yafet, adalah nenek moyang Eber. Keturunan Eber menjadi bangsa

Ibrani.* 22 Nama† anak-anak Sem adalah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud dan Aram.
23Nama anak-anak Aram adalah Us, Hul, Geter, dan Mas. 24Anak 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 terse-
bardi seluruhbumi. 26YoktanadalahnenekmoyangdariAlmodad, Selef, Hazarmawet,
Yerah, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Opir, Hawila dan Yobab.
ItulahketurunandariYoktan. 30Daerah-daerah tempat tinggalmerekamulaidariMesa
dan meluas ke Sefar, daerah perbukitan di sebelah timur. 31 Semua suku itu adalah
keturunanSem. Merekahidupdan tinggal dalamwilayahnyamasing-masing,menurut
suku, bangsa dan bahasanya.

32 Itulah suku-suku keturunan anak-anak Nuh. Setiap suku memiliki daftar silsilah-
nya masing-masing. Sesudah peristiwa banjir itu berlalu, suku-suku bangsa tersebut
tersebar luas di atas permukaan bumi.

11
TUHANmengacaukan bahasamanusia

1Awalnya semuamanusia di bumi ini berbicara denganmenggunakan bahasa yang
sama. 2 Waktu mereka mengembara ke arah timur, sampailah mereka di sebuah
dataran, yaitu negeri yang kemudian disebut Babel, danmulai 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!”
† 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-orang Anam tinggal di
wilayahAfrikaUtara, di sebelahbarat dariMesir dekatKirene. * 10:13 LehabBangsa ini sekarangdikenal sebagai
orang-orangLibya. † 10:13 NaftuhBangsaNaftuhmenetapdiwilayahmuaraSungaiNil diMesir. ‡ 10:14 Patrus,
Bangsa Patrus menetap di wilayah ketinggian Mesir. § 10:14 Kaftor Bangsa Kaftor berpindah dan menetap 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.
* 11:3-4 ter Lihat catatan di Kej. 6:14.
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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, maka nanti tidak ada lagi hal
yang tidak mampu mereka lakukan. 7 Mari Kita† turun ke sana dan mengacaukan
bahasa mereka, supaya mereka tidak saling mengerti apa yang dikatakan oleh satu
sama lain.”

8 Demikianlah 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 TUHAN mengacaukan bahasa manusia di
seluruh bumi sehingga orang-orang tidak lagi hanya berbicara dalam satu bahasa,
melainkan dalam banyak bahasa, dan karena dari tempat itulah TUHAN mencerai-
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,
Arpaksad masih hidup 403 tahun lagi. Dan sepanjang hidupnya, Arpaksad menjadi
bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 14Pada waktu Selah
berumur 30 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Eber.
15SesudahEber lahir, Selahmasihhidup403 tahun lagi. Dan sepanjanghidupnya, Selah
menjadi 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. 18 Pada waktu Peleg berumur 30 tahun, dia menjadi bapak dari seorang
anak laki-laki yang bernama Rehu. 19 Sesudah Rehu lahir, Peleg masih hidup 209
tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Pelegmenjadi 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
lahir, Serug masih hidup 200 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Serug menjadi bapak
dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 24 Pada waktu Nahor
berumur 29 tahun, diamenjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernamaTerah.
25 Sesudah Terah lahir, Nahormasih 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, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang
bernama Abram. Selain Abram, lahir pula dua orang lagi anak laki-laki bagi Terah,
yaitu Nahor dan Haran.

Keturunan Terah
27 Inilah keturunanTerah: Terah adalah bapak dari Abram, Nahor danHaran. Haran

menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Lot. 28Haran meninggal di
kampung halamannya, yaitu Ur di Babel, sementara bapaknya masih hidup. 29Abram
menikah dengan Sarai, dan Nahor menikah dengan Milka, anak Haran. Anak Haran
† 11:7 Kita Lihat catatan di Kej. 1:26.
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yang lainnya bernama Yiska. 30 Tetapi walaupun Sarai sudah menikah selama beber-
apa tahun, dia tetap tidakmempunyai anak karenamandul.

31 Beberapa tahun kemudian, Terah meninggalkan kota Ur di Babel bersama den-
gan 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 Abram pergi 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

danmemberikan kepadamuketurunan yang banyak sampaimenjadi 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 diperintahkan

TUHAN kepadanya. Abram membawa segala harta benda dan budak yang sudah
mereka peroleh di Haran, dan pergi menuju Kanaan. 6Mereka melakukan perjalanan
sampai tiba di suatu tempat dekat Sikhem, yaitu di bawah pohon yang dianggap
keramat* di More. Pada waktu itu orang-orang Kanaanmasihmendiami tanah itu.

7KemudianTUHANmenampakkandiri kepadaAbramdanberkata, “Akuakanmem-
berikan tanah ini kepada keturunanmu.” Lalu Abram membangun sebuah mezbah
dari batu di tempat itu, untukmempersembahkan kurban kepada TUHAN yang sudah
menampakkan diri kepadanya. 8Kemudian dari Sikhem, Abram dan keluarganya pin-
dah ke daerah perbukitan di sebelah timur Betel. Di sana mereka mendirikan kemah
tepat di antara Betel danAi, sehingga dari tempat dimanamereka berkemah itu, posisi
Betel beradadi sebelahbarat danAi di sebelah timur. Di tempat ituAbrammembangun
sebuah mezbah lagi untuk mempersembahkan kurban sembelihan kepada TUHAN
dan meminta pertolongan-Nya. 9 Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan
berpindah ke daerah Kanaan bagian selatan.

Abram dan Sarai pergi keMesir untuk sementarawaktu
10Lalu timbullah bencana kelaparan di negeri itu sehinggamereka terpaksa pergi ke

Mesir dan tinggal di sana untuk sementarawaktu. 11Padawaktumereka hendakmele-
wati perbatasan wilayah untuk memasuki negeri Mesir, berkatalah Abram kepada
Sarai, “Kamu adalah perempuan yang sangat cantik. 12 Persoalannya, kalau orang-
orangMesirmelihat kamu,merekaakanberkata, ‘Perempuan ituadalah istrinya!’ Lalu
demi memperolehmu, mereka akan membunuh aku, sedangkan kamu akan mereka
biarkan hidup. 13 Jadi lebih baik katakan saja kepada mereka bahwa kamu adalah

* 12:6 pohon yang dianggap keramat Jenis pohon yang disebutkandalambahasa Ibrani terdapat di seluruhdaerah
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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adikku, supaya mereka membiarkan aku hidup dan karena itu aku diperlakukan
dengan baik.”

14 Dan 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† danmemuji-muji kecantikan perempuan itu di hadapannya. Maka
atas perintah raja, Sarai dibawa ke dalam istananya. 16 Demi mendapatkan Sarai,
rajamemperlakukan Abramdengan baik, sehingga Abramdiberi banyak domba, sapi,
keledai dan unta. Raja juga memberikan beberapa budak laki-laki dan perempuan
kepada Abram.

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

20Kemudian rajamenyuruhanakbuahnyauntukmengusirAbramkeluar dariMesir,
denganmembawa istrinya dan segala yang dimiliknya.

13
Abram dan Lot berpisah

1 Maka Abram meninggalkan 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. 3-4Abram dan keluarganya hidup berpindah-pindah. Mereka pindah
mulaidari selatanKanaan, dan tinggaldibeberapa tempat lainyangbisamenghasilkan
makanan bagi mereka maupun bagi ternak-ternak mereka. Akhirnya mereka tiba di
suatu tempat antara Betel dan Ai, yang dulu Abrampernah berkemah danmendirikan
mezbah dari batu-batu untuk mempersembahkan beberapa binatang dan meminta
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 tidakmempunyai air yang cukup dan
padang rumput hijau bagi semua ternakmereka. 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 yang
masih terbukauntukkita. Jika kamumauyangdi sebelah sana, akuakan tinggal di sini.
Jika kamumau yang di sini, aku akan pergi ke sebelah sana.”

10Maka Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh Lembah Yor-
dan sampai ke Zoar dialiri banyak air, seperti Taman Eden dan tanahMesir yang dekat
SungaiNil. (Hal ini terjadi sebelumTUHANmembinasakanSodomdanGomora.) 11 Jadi
Lot memilih tanah di daerah itu. Dia berpindah ke arah timur dari tempat Abram.
Demikianlah keduanya berpisah. 12 Jadi Abrammenetap di daerahKanaan, sementara
† 12:15 raja Mesir secara harfiah dalam Teks Masoret (teks sumber bahasa Ibrani) ‘Paroh’ dan dalam bahasa
Indonesia sering disebut Firaun. Paroh/Firaun bukanlah nama, tetapi kata dalam bahasaMesir yang berarti ‘raja’.
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Lot menetap 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
14 Sesudah mereka berpisah, Allah berkata kepada Abram, “Layangkanlah pan-

danganmu 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. 16Aku akanmemberikan kepadamu keturunan yang
sangat banyak, seperti banyaknya debu tanah di dunia! Sebagaimana orang tidak bisa
menghitungbanyaknyadebu tanah, begitu juga keturunanmu tidak akanbisa 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 mendirikanmezbah untukmenyembah 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 untukmelawan lima raja dari wilayah barat. Keempat
raja dariwilayah timur tersebut adalah Raja Amrafel dari Babel, Raja Ariok dari Elasar,
Raja Kedorlaomer dari Elam dan Raja Tidal dari Goyim.* Sedangkan kelima raja dari
wilayah barat 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
memaksamerekamembayar pajak kepadanya dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi
pada tahun ketiga belas mereka memberontak dan menolak untuk membayar 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,† 6 dan orang Hori
yang tinggal di daerah perbukitan Seir sampai sejauh El Paran, yang terletak dekat
padang belantara. 7 Kemudian Raja Kedorlaomer dan sekutunya kembali ke wilayah
Abram dan Lot, dan menyerang 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. 9Mereka berperangmelawan tentara gabungan dari Kedorlaomer raja Elam,
Tidal raja Goim, Amrafel raja Babel, dan Ariok raja Elasar. Jadi empat kekuatan
gabungan melawan lima kekuatan gabungan. 10 Di Lembah Sidim itu banyak sekali

* 13:18 pohon-pohon yang dianggap keramat Lihat catatan di Kej. 12:6. * 14:1-2 Goyim Kata ‘Goyim’ dalam
bahasa Ibranimempunyai arti ‘bangsa-bangsa’, jadi frasa ini bisaberarti bahwaRajaTidal adalah raja atasbeberapa
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).
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lubangberisi ter.‡ Ketika raja SodomdanrajaGomora sertapasukanmerekamelarikan
diri, banyak tentara jatuh ke dalam lubang-lubang berisi ter itu. Yang lainnya, yang
berhasil lolosmelarikandiri ke daerahperbukitan. 11-12Pasukankeempat raja tersebut
merampas segala sesuatu yang berharga dari Sodom dan Gomora, termasuk semua
persediaan makanan. Ketika peristiwa ini terjadi, keponakan Abram yang bernama
Lot juga tinggal di Sodom. Pasukan musuh pun menawannya dan merampas seluruh
harta bendamiliknya. Lalumereka berangkat kembali ke arah timur.

13 Namun seseorang berhasil melarikan diri dan melaporkan peristiwa itu kepada
Abram. Pada waktu itu Abram, orang Ibrani§ itu, tinggal sebagai pendatang di dekat
pohon yang dianggap keramat* di tanahmilikMamre, orangAmori. Mamre dan kedua
saudaranya bernama Eskol dan Aner adalah sekutu Abram.

14Ketika Abram mendengar bahwa keponakannya Lot sudah ditawan, dia menger-
ahkan 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,† 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 tengah malam, mereka menyerang
musuh secara serentak dari berbagai arah, dan berhasil mengalahkanmereka. Ketika
musuh-musuh itu lari, Abram dan para tentaranya mengejar mereka hingga ke kota
Hobah, yang terletak di utara kota Damsik. 16 Abram dan orang-orangnya berhasil
merebut kembali segala harta benda yang sudah dirampas, juga Lot dengan semua
harta bendanya, termasuk para wanita dan tawanan lainnya.

Melkisedekmemberkati Abram
17 Ketika Abram dalam perjalanan pulang setelah dia dan para tentaranya men-

galahkan gabungan pasukan Raja Kedorlaomer dan sekutunya, Raja Sodom pergi
untukmenemui Abram di Lembah Syawe, yang juga disebut sebagai Lembah Raja.‡

18Melkisedek adalah raja dari kota Salem,§ dan dia juga seorang imam yang mem-
persembahkan kurban bakaran kepada Allah Yang Mahatinggi. Dia keluar dari Salem
denganmembawahadiah roti dan anggur bagi semuauntukmensyukuri kemenangan
Abram. 19Kemudian dia memberkati Abram denganmengatakan,
“Semoga Allah YangMahatinggi,

Pencipta surga, langit, dan bumi,
memberkatimu.

20Marilah kita memuji Allah YangMahatinggi
karena Dialah yang sudahmenolongmumengalahkan paramusuhmu!”

Kemudian Abram menyerahkan 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 tanganmereka. Saya hanya
minta supaya engkaumengembalikan rakyatku.”

22 Namun Abram menjawab Raja Sodom, “Saya sudah bersumpah kepada TUHAN
Allah Yang Mahatinggi, Pencipta surga, langit, dan bumi, 23 bahwa saya tidak akan
‡ 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 yang masuk ke dalam lubang ter tersebut
akan lengket dan tidak bisa keluar. Kalau tidak dibantu, maka akan mati di situ. § 14:13 orang Ibrani Abram
disebut 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. ‡ 14:17 Lembah
Raja Zaman sekarang lembah itu lebih dikenal sebagai LembahKidron, di bagian selatan kota Yerusalem. § 14:18
Salem ‘Salem’ adalah nama lama untuk kota Yerusalem.
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mengambil apa-apa dari milikmu, bahkan sehelai benang atau sepotong tali sandal
pun, tidak! Dengan begitu nanti engkau tidak akan dapat berkata, ‘Harta rampasan
dari sayalah yang membuat Abram menjadi kaya.’ 24 Saya tidak akan mengambil 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 pengli-
hatan dan mengatakan, “Jangan takut, Abram! Aku akan melindungimu 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 hartamu. Kamu
akan mempunyai keturunan, yaitu seorang anak laki-laki yang akan mewarisi segala
sesuatu yang kamumiliki.” 5Kemudian TUHANmembawa Abram keluar dari kemah-
nya dan berkata, “Lihatlah ke langit. Dapatkah kamu menghitung jumlah bintang?
Tentu tidak! Demikianlah keturunanmu akan terlalu banyak untuk dihitung, seperti
bintang di langit.”

6 Lalu Abram percaya penuh kepada semua yang dikatakan Allah. Karena itu Allah
menerima 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 memberikan negeri ini
kepadamu untukmenjadi milikmu.”

8 Namun jawab Abram, “Ya TUHAN Penguasaku, bagaimanakah saya tahu bahwa
Engkau pasti akanmemberikan negeri ini kepada saya?”

9Allah berkata kepadanya, “Bawalah kepada-Ku seekor sapi betina, seekor kambing
betina, dan seekor domba jantan yang masing-masing berumur tiga tahun. Bawa
juga seekor burung tekukur dan seekor burung merpati yang masih muda.” 10 Lalu
Abram membawa binatang-binatang itu, menyembelihnya, dan membelah menjadi
dua bagian, kecuali kedua burung 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.*
11 Burung-burung pemakan bangkai hinggap untuk makan daging tersebut, namun
Abram mengusir burung-burung itu. 12Di sore hari ketika matahari mulai terbenam,
Abram tertidurnyenyak, dan tiba-tiba dalamkegelapan 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. 14 Tetapi Aku akan menghukum
penduduk negeri itu yang memperbudak keturunanmu. Setelah itu keturunanmu
meninggalkan negeri itu dengan membawa banyak harta benda. 15Tetapi kamu akan
meninggal dengan tenang ketika usiamu sudah sangat tua, lalu kamu dikuburkan.

* 15:10 Cara mengesahkan perjanjian Yang dibuat Abraham di sini dapat ditafsirkan sesuai kebudayaan 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!”
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16 Setelah 400 tahun† diperbudak, keturunanmu akan kembali ke negeri ini, lalu
merebut kembalimenguasai negeri ini dari bangsa Amori. Sekarang kejahatan bangsa
Amori belummelampaui batas untuk dihukum.”

17 Setelah matahari terbenam dan langit menjadi gelap, tiba-tiba muncullah obor
yang menyala dengan sebuah tempayan‡ berisikan arang yang berasap melintas di
antara kedua baris potongan daging dan kedua burung tersebut. 18 Pada saat itu juga
TUHANmengadakan perjanjian dengan Abram, kata-Nya, “Kepada keturunanmu Aku
akan berikan seluruh negeri ini, mulai dari perbatasan Mesir di selatan,§ sampai ke
Sungai Efrat di utara, 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 dariMesir bernamaHagar. 2Karena itu
Sarai berkata kepada Abram, “Sampai saat ini TUHAN belummengizinkan aku hamil.
Jika kamu setuju, aku akanmemberikanbudakkuHagar untukbersetubuhdenganmu.
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 Hagar tahu
bahwa dia hamil, dia menganggap rendah Sarai, majikannya. 5Kemudian 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 yang
menghukummu!”

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

7Tetapi TUHANmengutusmalaikat untuk bertemuHagar 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 ke mana?”
Jawab Hagar, “Sayamelarikan diri dari majikan saya, Sarai.”
9-10Lalumalaikat itumenyampaikanpesanTUHAN, “Kembalilah kepadamajikanmu

dan lakukanlah apa yang dia perintahkan kepadamu. Aku akan memberikan
kepadamu keturunan yang sangat banyak, sehingga tidak seorang pun dapat menghi-
tung mereka! 11 Dengarlah! Kamu sedang mengandung dan akan melahirkan anak
laki-laki. Namailah dia Ismael,* karena TUHAN sudah mendengarkan ratapanmu.
12Tetapi anakmu itu akan suka menentang orang lain, bagaikan keledai liar. Dia akan
menentang semua orang danmereka pun akanmenolaknya. Dia akan hidup jauh dari
sanak saudaranya.”
† 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 belahanbinatang-binatang tersebut. Artinya, yang bertanggung jawabuntukmemenuhi perjanjian ini adalah
TUHANsendiri. § 15:18 PerbatasanMesir Secaraharfiah, ‘sungaiMesir’, yang adalah sungai kecil di bagian timur
laut pada perbatasanMesir. Yang dimaksudkan bukanlah Sungai Nil. * 16:11 Ismael Nama Ismael berarti ‘Allah
mendengar’ atau ‘Semoga Allahmendengar’.
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13Karenamalaikat itumenyampaikan pesan TUHAN kepadanya, maka dia bertanya
dalam hati, “Benarkah aku sudah melihat Allah yang memperhatikanku?!” Maka
sesudah itu Hagar sering menyebut TUHAN sebagai “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 Abraham mena-
mainya Ismael. Pada waktu itu, Abram berusia delapan puluh enam tahun.

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 dan hiduplah
dengan tidakbercela. 2 Jikakamumelakukanhal itu, Akuakanmeneguhkanperjanjian
yang sebelumnya Aku buat dengan kamu, dan Aku akanmemberimu keturunan yang
banyak.”

3 Lalu sujudlah Abram hingga mukanya sampai ke tanah. Kemudian Allah berkata
kepadanya, 4 “Aku berjanji bahwa kamu akan menjadi bapak dari banyak bangsa.
5Oleh karena itu namamu bukan lagi Abram,melainkan Abraham* karena Aku sudah
menetapkanmu sebagai bapak banyak bangsa. 6 Aku akan memberikan anak cucu
yang banyak kepadamu, dan membuat mereka menjadi bangsa-bangsa. Di antara
mereka akan ada yangmenjadi raja-raja.

7 Aku akan meneguhkan 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 mem-
berikan 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 per-
janjian ini dengan Aku, kalian harus memenuhi syarat ini: Setiap laki-laki di antara
kalianharus disunat. 11-12Mulai sekarang, ketetapan-Ku ini akanberlaku secara turun-
temurun. Setiap bayi laki-laki dalam keluargamu harus disunat ketika berumur satu
minggu.‡ Begitu pula dengan para budakmu laki-laki, baik yang lahir di rumahmu
maupun yang kamu beli dari orang lain. Sunat itu akanmenjadi tanda bahwamasing-
masingkalian sudahberjanji untukmenaati perjanjian tersebut antaraAkudankalian.
13 Tidak peduli apakah orang tuanya adalah anggota keluargamu atau budak yang
kamu beli, semua bayi laki-laki harus disunat. Sunat itu akanmenjadi tanda pengingat
kepada kalian masing-masing bahwa kalian sudah setuju untuk mengikuti segala
syarat dalamperjanjian-Ku tersebut, yang akan terus berlaku sampai selama-lamanya.
† 16:14 Beer Lahai Roi Nama mata air itu berarti ‘Sumur (milik) TUHAN yang hidup, yang memperhatikanku’.
‡ 16:14 Hingga saat ini Ketikamenemukan frasa ‘masih ada sampai saat ini’ dalam Alkitab, yang dimaksud adalah
‘masih ada sampai padawaktu kitab itu ditulis’. * 17:5 nama Abram dan AbrahamNama ‘Abram’ berarti ‘bapak
terhormat’. Sedangkan ‘Abraham’berarti ‘bapakdari banyak (orang)’. † 17:7 AllahmudanAllahketurunanmu Ini
berarti akan ada hubungan khusus antara Allah dan umat-Nya, dan umat Israel hanya akanmenyembahAllah saja.
Bentuk kepunyaan ‘-mu’ tidakmenunjukkan hak kepemilikan bangsa Israel saja. ‡ 17:11-12 satuminggu Secara
harfiah, ‘delapanhari’. Kalaubayi laki-laki lahir padahari Senin,makadia disunat padahari Seninberikutnya. Cara
perhitungan orang Yahudi adalah dengan menghitung hari pertama dan hari terakhir. Jadi dalam contoh di atas,
hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung, jadi jumlahnya adalah delapan hari.
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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
15 Kemudian Allah berkata lagi kepada Abraham, “Dan mengenai istrimu Sarai,

janganlah kamu memanggilnya lagi Sarai, karena sekarang Aku mengubah namanya
menjadi Sara.§ 16 Aku akan memberkatinya sehingga dia akan melahirkan seorang
anak laki-laki bagimu, dan Sara akan menjadi 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— akan
punya anak?! Dan bagaimana dengan Sara, yang sudah berumur 90 puluh tahun?!”
18 Lalu dia berkata kepada Allah, “O TUHAN, sebaiknya Ismael sajalah yang menjadi
ahli warisku.”

19Tetapi Allah berkata, “Tidak! Sara akanmelahirkan 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 akanmenjadi 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.” 22 Sesudah Allah selesai berbicara kepada
Abraham, Dia meninggalkannya.

23 Pada 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. 24 Abraham
berumur 99 tahun ketika dia disunat, 25dan Ismael berumur 13 tahun ketika Abraham
menyunat dia. 26-27 Semua laki-laki dalam keluarga Abraham— baik yang lahir di
rumahnyamaupunyang sudahdibeli dari orangasing—disunatbersama-samadengan
mereka pada hari yang sama.

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

1Sekali lagi TUHANmenampakkandiri kepadaAbrahamdekat pohonyangdianggap
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 diamenyambut orang-orang itu, dan bersujud di
hadapanmereka hinggamukanya sampai ke tanah.

3 Lalu dia berkata kepada salah satu dari antara mereka yang kelihatannya 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 se-
belummeneruskan perjalanan.”
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
§ 17:15 NamaSarai danSaraKeduanama tersebutmempunyai arti yang sama. Kedua-duanyabisadiartikan ‘putri’
atau ‘ratu’. Nama Sara yang baru, sama seperti nama Abraham,menjadi peringatanmengenai apa yang Allah akan
lakukan bagi Sara di masa depan.
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berlari ke tempat kawanan ternaknya dan mengambil 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
merekamenikmati 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. 12 Karena itu Sara tertawa dalam hatinya dan
berpikir, “Aku sudah lanjut usia, dan suamiku sudah sangat tua. Bagaimana mungkin
aku bisa mengalami berkat semacam itu?!”

13 Kemudian orang yang kelihatannya seperti pemimpin di antara tiga orang itu—
yang ternyata adalah TUHAN— berkata kepada Abraham, “Mengapa Sara tertawa dan
berpikir bahwadia sudah terlalu tuadan tidakbisamemiliki anak?!† 14AkulahTUHAN!
Tidak ada yangmustahil bagi-Ku. Satu tahun dari sekarang Aku akan kembali lagi, dan
Sara sudahmemiliki seorang anak!”

15Lalu Saramenjadi takut danmembantah, “Aku tidak tertawa.”
Tetapi TUHAN berkata, “Tidak usahmenyangkal! Tadi kamumemang tertawa.”
Abraham tawar-menawar dengan TUHAN

16Lalu ketiga orang itu pergi, dan Abraham ikut mengantar mereka. Ketika mereka
melihat ke bawah ke arah kota Sodom, 17 berkatalah TUHAN dalam hati-Nya, “Aku
tidak mau menyembunyikan dari Abraham apa yang akan Aku lakukan, 18 karena
keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Dan melalui dia, Aku
akanmemberkati semuabangsa. 19Akusudahmemilihdia supayadiamenyuruhanak-
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
keluhanatasperbuatan-perbuatan jahatyang terusdilakukanolehorang-orangSodom
dan Gomora. Dosa-dosa mereka sudah melampaui batas. 21Karena itu, sekarang Aku
akan turun ke sana untuk melihat kalau keluhan-keluhan tentang segala kejahatan
mereka itu benar atau tidak.”

22 Lalu dua orang lainnya berangkat menuju Kota Sodom, sedangkan Abraham dan
TUHANmasih berdiri di tempat itu dengan saling berhadapan. 23Abrahammendekati
TUHANdan berkata, “Apakah Engkau akanmembinasakan orang-orang baik bersama
dengan orang-orang jahat? 24 Seandainya ada lima puluh orang baik di dalam kota itu,
apakah Engkau tetap membinasakan semua orang di kota itu? Tidakkah Engkau akan
mengampuni semua orang di kota itu karena kelima puluh orang 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!”
* 18:8 Dua macam susu Kedua macam 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 juga bisa diterjemahkan:
TUHAN berkata kepada Abraham, “Mengapa Sara tertawa dan berkata, ‘Aku sudah terlalu tua, jadi bagaimana aku
bisa memiliki seorang anak?!’ ”
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26TUHANberkata, “Jika Akumenemukan lima puluh orang baik di Sodom, Aku akan
mengampuni semua orang di kota itu karenamereka.”

27KemudianAbrahamberkata, “Maaf kalau akumemberanikandiri untukmenyam-
bung kembali pembicaraan ini, Penguasaku. Sesungguhnya aku hanyalah seorang
manusia, dan tidak berhak berbicara langsung dengan Engkau seperti ini. 28 Tetapi,
jika hanya ada empat puluh lima orang baik, dan bukan lima puluh, apakah Engkau
tetapmembinasakan seluruh kota itu hanya karena selisih lima orang saja?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akanmembinasakan jika Akumendapatkan empat puluh

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

orang saja?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akan membinasakannya karena keempat puluh orang

baik itu.”
30KemudianAbrahamberkata lagi, “Penguasaku,mohon janganmarah 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?”
JawabTUHAN, “Aku tidak akanmembinasakankota itu karenaduapuluhorangbaik

itu.”
32 Kata Abraham lagi, “Penguasaku, aku mohon jangan marah 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 TUHAN mengakhiri pembicaraan mereka dan pergi, lalu Abra-

ham kembali ke rumahnya.

19
Malaikatmemberitahukan kepada Lot bahwa Sodom akan dihancurkan

1 Pada waktu sore menjelang malam, kedua orang itu— yang ternyata adalah
malaikat— tiba di kota Sodom. Saat itu Lot sedang duduk di pintu gerbang kota
itu.* Pada waktu dia melihat mereka, dia bangkit menyambut dan bersujud sampai
mukanya menyentuh tanah. 2Katanya kepada mereka, “Tuan-tuan, silakanmenginap
di rumahkumalamini. Kalianbolehmencucikaki, danbesokkalianbolehmelanjutkan
perjalanan lagi.”
Tetapi jawabmereka, “Tidak. Kami akan bermalam di sini saja, di alun-alun kota.”
3Tetapi Lot terus meminta mereka dengan sangat supaya mereka mau menginap di

rumahnya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah Lot, dan Lot menyiapkan
makanan untuk mereka. Dia memanggang roti tanpa ragi, lalu mereka memakannya.
4 Sesudahmakan dan sebelummereka pergi tidur, semua laki-laki dari seluruh bagian
kota Sodom— termasuk yangmudamaupun yang tua— datangmengepung rumah Lot.
5 Mereka berteriak kepada Lot, “Di mana kedua orang yang menginap di rumahmu
malam ini? Bawamereka keluar supaya kami bisa bersetubuh denganmereka!”

6Kemudian Lot keluar dari dalam rumah danmenutup pintu di belakangnya 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

* 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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anak perempuan yang masih perawan. Biarlah saya membawa mereka keluar untuk
kalian sekarang, dankalianbolehmelakukanapasajayangkalianmaukepadamereka.
Tetapi janganmelakukan 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
pendatangdi sini. Menyingkirlahdari situ! Kalau tidak, kamiakanmelakukanhal yang
lebih buruk kepadamu daripada yang akan kami lakukan terhadap kedua orang itu!”
Kemudianmerekamenyerbu 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 yangmuda— sehinggamereka 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 perempuan, menantu atau
sanak saudara lainnya, bawalah mereka keluar dari kota ini! 13 Kami adalah orang-
orangyangdiutusolehTUHANuntukmenghancurkan tempat ini. Karenaberdasarkan
keluhan-keluhan yang sudah didengar oleh TUHAN, orang-orang ini sudah jahat
sekali.”

14 Maka keesokan pagi sebelum fajar, pergilah Lot menemui kedua calon menan-
tunya dan berkata, “Cepat! Keluar dari kota ini, karena TUHAN akan segera menghan-
curkannya!” Tetapi merekamalahmengira 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 kamimenghancurkan kota ini!”

16Ketika Lot masih belum mulai bergerak, kedua malaikat itu langsung memegang
tangannya dan tangan istrinya serta kedua anak gadisnya, lalu membawa mereka
keluardarikota itudenganaman. Malaikatmelakukan itukarenaTUHANmengasihani
mereka. 17 Ketika mereka sampai di luar kota, salah satu dari malaikat itu berkata,
“Larilah untuk menyelamatkan hidupmu! Jangan menoleh ke belakang! Jangan
berhenti di lembah! Larilah ke daerah perbukitan supaya kalian tidakmati!”

18 Tetapi Lot berkata kepada salah satu dari malaikat itu, “Oh jangan begitu tuan!
19 Tuan sudah sangat berbaik hati dengan cara menyelamatkan nyawa saya. Tetapi
daerah perbukitan itu terlalu jauh! Kalau saya berusaha melarikan diri ke sana, saya
akan mati sebelum tiba. 20 Di 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 permintaanmu.
Saya tidak akanmenghancurkankampungkecil itu. 22Tetapi cepatlah! Larilahke 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 kam-

pung itu kecil.†

TUHANmenghancurkan kota Sodom dan kota Gomora
23 Lot dan keluarganya tiba di kampung yang sekarang disebut kampung Zoar

sesudahmatahari terbit. 24KemudianTUHANmenjatuhkanapibelerangkeatasSodom
danGomora, seperti hujandari langit. 25Begitulah caraTUHANmenghancurkankedua
kota itu dan semua orang yang tinggal di situ. Dia jugamenghancurkan segala sesuatu
yang ada di lembah itu, termasuk segala macam tumbuhan. 26Tetapi istri Lot berhenti
di tengah jalan danmenoleh ke belakang, maka dia mati danmenjadi tiang garam.
† 19:22 Zoar … Arti nama Zoar adalah ‘kecil’.
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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 TUHAN memusnahkan kota-kota di lembah itu, Dia mengingat
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
30Lot takut untuk tinggal di Zoar, karena itu diameninggalkan 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 untuk mengurus pernikahan seperti yang dilakukan di
daerah-daerah lain. 32 Mari kita membuat ayah kita mabuk dengan minum anggur
sehingga dia tidak sadar ketika dia bersetubuh dengan kita. Dengan cara inilah kita
bisa menyambung keturunan keluarga kita.”

33 Jadi malam itumereka 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.” 35 Maka malam itu mereka membuat Lot mabuk 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.
37Kakaknya melahirkan anak laki-laki yang dia namai Moab. Anak ini menjadi nenek
moyang dari bangsaMoab. 38Dan adiknyamelahirkan seorang anak laki-laki yang dia
namai Benami. Dialah yangmenjadi nenekmoyang 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 ke Gerar. Ketika di Gerar,
2Abrahamtidakmengakui dengan terus terangkepadaorangGerarbahwaSaraadalah
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
mimpidanberkata, “Dengarlah! Akuakanmenjatuhkanhukumanmati atasmukarena
perempuan yang kamu ambil itu sudah bersuami.”

4Karena Abimelek belum bersetubuh dengan Sara, maka dia berkata, “Penguasaku,
aku dan bangsaku tidak bersalah sama sekali! Apakah Engkau akan tetap membi-
nasakan bangsa yang tidak bersalah? 5 Abraham sendirilah yang berkata bahwa
perempuan itu adiknya, dan perempuan itu juga berkata demikian! Jadi aku
melakukan semua ini dengan hati yang tulus dan tidak bersalah!”

6 Kemudian dalam mimpi itu Allah berkata kepadanya, “Aku tahu bahwa kamu
melakukannya dengan hati yang tulus. Itulah sebabnya Aku mencegah kamu supaya

* 20:2 AbimelekNamaAbimelek bisa berarti “(Sang) raja adalah ayahku,” atau “Bapak adalah raja.” Adadua orang
raja Filistin dalamAlkitab yangdisebut sebagai Abimelek. SebenarnyaAbimelek adalah sebutanuntuk jabatan raja,
sebagaimana ‘firaun’ berarti ‘raja’ dalam bahasaMesir, dan sebagaimana ‘kaisar’ berarti ‘raja’ dalam bahasa Latin.
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tidak berbuat dosa terhadap Aku dengan tidakmengizinkan kamumenyentuh perem-
puan itu. 7 Jadi sekarang kembalikan dia kepada Abraham, karena Abraham adalah
seorang nabi dan dia akan berdoa untuk kamu supaya kamu tetap hidup. Tetapi
kalaukamu tidakmengembalikanperempuan itu,makaketahuilah, kamudan seluruh
rakyatmu akanmati!”

8Maka besok paginya, Abimelek memanggil seluruh pejabat kerajaanya dan mem-
beritahu kepadamereka tentang semua yang sudah terjadi. Ketikamerekamendengar
hal itu, mereka sangat ketakutan. 9 Lalu Abimelek memanggil Abraham dan berkata
kepadanya, “Kamu sudah membohongiku! Apa salahku kepadamu sehingga kamu
mendatangkanmusibah 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
yang menghormati Allah di tempat ini. Kalau saya berkata bahwa dia istri saya, pasti
saya dibunuh demi mendapatkan dia.’ 12 Lagi pula dia itu memang adik tiri saya.
Kami satu ayah tetapi beda ibu, dan kemudian saya menikahi dia. 13 Maka ketika
Allahmenyuruh sayameninggalkan rumahayah saya untukmerantau kenegeri orang
lain, saya berkata kepadanya, ‘Tunjukkanlah kesetiaanmu kepadaku kemana saja kita
pergi, dengan caramengatakan 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 perem-
puan. 15 Katanya kepada Abraham, “Silakan pilih tempat mana saja yang kamu suka
dari seluruh kerajaanku untuk kamu tempati.” 16Kemudian dia berkata kepada Sara,
“Lihatlah, aku sudah memberikan 11 kilogram perak kepada saudaramu. Itu adalah
dendayangharusakubayaruntukmenutupi semuakesalahan inidimata semuaorang
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 sehinggamereka bisa hamil lagi.

21
Isak lahir

1 TUHAN memberkati Sara dan memenuhi janji-Nya sebagaimana yang sudah
dikatakan-Nya. 2Maka mengandunglah Sara dan melahirkan seorang 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. 5Padawaktu itu Abrahamberumur 100 tahun.

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

Hagar dan Ismael diusir

✡ 21:2 Kej. 18:10 * 21:4 berumur satu minggu Lihat catatan di Kej. 17:11. † 21:6 tertawa Dalam 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’. DalamKej. 18:12 Sarah juga tertawa karena diameragukan janji
TUHAN. Tetapi kali ini TUHANmembuat dia tertawa karena sukacita atas kelahiran anaknya.
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8 Kemudian anak itu bertambah besar. Ketika umurnya sudah beberapa tahun,‡
tibalah waktunya dia dipisahkan dari susu ibunya. Pada hari itulah Abraham men-
gadakan 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! Anak dari budak itu tidak boleh menjadi ahli
waris 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.”

14Abraham bangun pagi-pagi, mengambil makanan dan tempat minum besar yang
berisi airminum. Tempatminum itu terbuat dari kulit binatang.* Lalu diameletakkan
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 100 meter jauhnya† dari
tempat itu. Katanya dalam hati, “Aku tidak sanggup melihat anakku mati.” Maka
duduklah dia di sana danmenangis dengan suara nyaring.

17Lalumalaikat‡berkata dari surga kepadaHagar, “Janganmenangis, Hagar! Jangan
takut, karena Allah sudah mendengar tangisan anakmu itu. 18 Bangunlah! Bantu
anakmu itu berdiri dan tuntunlah dia berjalan. Aku sudah berjanji bahwa Ismael akan
menjadi 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, dan memberi
anaknyaminum.

20 Allah menyertai anak itu. Dia menjadi dewasa dan tinggal di padang belantara
Paran, dan menjadi 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 selalu memberkati
segala usahamu. 23Oleh karena itu, mari kita membuat 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.”

‡ 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 100meter jauhnya Secara harfiah, ‘kira-kira sepemanah jauhnya’. Artinya, sejauh jarak anak panah
yang dilepaskan. ‡ 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 terhadapAllah. Tetapi orang Indonesia selalumenyebutmalaikat yangberpihakdengan iblis sebagai
roh jahat atau setan. § 21:22 Raja Abimelek Lihat catatan di Kej. 20:2.
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24 Maka Abraham berkata, “Baiklah, saya berjanji!” 25 Namun sebelumnya, para
budak Abimelek sudah merampas sebuah sumur yang digali oleh para budak Abra-
ham. Oleh karena itu, Abraham mengungkapkan kekecewaannya kepada Abimelek
atas kejadian itu.

26 Kata Abimelek, “Saya tidak tahu siapa yang sudah melakukan itu. Sebelumnya
Tuan tidakmemberitahu saya, dan saya baru saja mengetahuinya 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 JawabAbraham, “Terimalah ketujuh ekor anak domba betina ini dari saya sebagai
tanda Tuan mengakui bahwa sayalah yang menggali sumur ini, dan berhak meng-
gunakannya.” 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 pendatang dalam waktu yang
cukup lama.

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, “Abra-
ham!”
Jawabnya, “Ya, TUHAN, ini aku.”
2Kemudian Allah berkata, “Bawalah Isak— anakmu satu-satunya yang sangat kamu

kasihi itu— ke wilayah Moria, lalu persembahkanlah dia kepada-Ku sebagai kurban
bakaran di atas salah satu gunung yang akan Aku 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 sendiri
membawa pisau dan api.‡ Lalu keduanya pergi bersama-sama. 7 Isak berkata kepada
bapaknya, “Ayah!”
Jawab Abraham, “Ya, anakku.”

* 21:31 Bersyeba Dalam bahasa Ibrani ‘beer’ berarti ‘sumur’. Sedangkan ‘syeba’ dalam bahasa Ibrani bunyi
ucapannya mirip dengan kata yang berarti ‘tujuh’ dan ‘perjanjian’. * 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, ‘Pada hari ketiga’. Menurut caranya orang Yahudi
menghitung ‘hari ketiga’, kalauAbrahammemulai perjalanan ini padahari Senin, diamelihat tempat tujuanmereka
padahariRabu, karenahari Senindihitung sebagaihari pertama. ‡ 22:6 api Teksbahasa Ibrani tidakmenjelaskan
bagaimana Abrahammembawa api, tetapi kemungkinan besar dia membawanya menggunakan wadah yang diisi
dengan bara api.
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Lanjut Isak, “Kita sudah membawa kayu bakar dan api, tetapi di mana anak domba
untuk kurban bakarannya?”

8 JawabAbraham, “Anakku, Allah sendiri yang akanmenyediakan anak domba yang
dibutuhkan sebagai kurban bakaran bagi kita.” Lalumerekameneruskan 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 kayu bakar. 10 Sesudah itu
Abrahammengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 11Tetapi tiba-tiba TUHAN
berseru dari surgamelalui malaikat-Nya, “Abraham, Abraham!”
Lalu jawabnya, “Ya TUHAN, ini aku!”
12Pada saat itu TUHAN berbicara dari surgamelaluimalaikat-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 untukmenggantikan Isak. 14Lalu Abraham
menamai tempat itu ‘TUHAN menyediakan yang diperlukan’. Dan sampai sekarang
orang-orangmengatakan, “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 banyak kepadamu, seperti banyaknya bintang di
langit dan pasir di tepi laut. Mereka akan menang atas segala musuhnya. 18Melalui
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-samamelakukan perjalanan pulang ke Bersyeba, danmenetap di sana.

Anak-anak Nahor
20 Abraham mempunyai saudara bernama Nahor. Setelah semua peristiwa itu,

sampailah kabar kepada Abraham bahwaMilka, istri Nahor,✡ sudahmemiliki delapan
anak laki-laki. 21Anak sulung bernama Us, anak kedua Bus, dan ketiga Kemuel, yang
kemudian menjadi bapak dari Aram. 22-23Anak-anak berikutnya adalah Kesed, Hazo,
Pildas, Yidlaf, dan Betuel, yang kemudian memiliki anak perempuan bernama Ribka.
Itulah kedelapan 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

§ 22:14 gunung TUHAN Di kemudian hari GunungMoria menjadi lokasi Yerusalem, di mana Salomomembangun
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
yang menggenapi perjanjian-perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Oleh karena itu, perkataan
Abraham mengenai 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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1-2 Sara meninggal dunia pada usia 127 tahun di kota Kiryat Arba, yang sekarang
disebut Hebron, tanah Kanaan. Abrahamberkabung danmenangisi kematian istrinya
itu.

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

5 Lalu 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 semua bersedia
memberikan tempat di mana saja yang Tuanmau secara cuma-cuma.”

7 Maka Abraham bersujud memberi hormat kepada mereka 8 dan berkata, “Kalau
begitu, tolonglah saudara-saudara berbicara kepada Efron, anak Zohar, 9 supaya dia
menjual gua miliknya yang terletak di pinggir ladangnya itu di Makpelah. Saya
bersedia membayar sesuai harga jualnya, supaya ladang dan gua itu menjadi milikku.
Dan biarlah kalianmenjadi 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-orang Het
itu. 13Kemudian dengan maksud agar didengar oleh semua orang yang ada di situ dia
berkata kepada Efron, “Mohon dengarkan saya! Saya inginmembeli ladang itu darimu
sesuai harga jualnya. Terimalah tawaran ini supaya istri sayabisadikuburkandi sana.”

14Lalu jawabEfronkepadaAbraham, 15“DengarlahTuan, harga tanah ituhanya lima
kilogram perak. Jumlah uang sekecil itu tidak perlu dipersoalkan. Ambillah ladang itu
dan kuburkanlah istri Tuan di situ.”*

16Abraham setuju dengan harga yang disebutkan Efron. Lalu dia menimbang lima
kilogramperakuntukdiberikankepadaEfrondihadapansemuaorangyangadadi situ.
Beratnya sesuai dengan ukuran timbangan yang berlaku pada waktu itu.

17 Demikianlah ladang Efron yang ada di Makpelah, di sebelah timur Hebron,†
menjadi milik Abraham, termasuk gua yang ada di dalam ladang itu dan semua pohon
yang ada di atasnya. 18 Dan semua orang Het yang hadir dalam pertemuan di pintu
gerbang kota itu mengakui bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Abraham.
19 Sesudah itu Abrahammenguburkan istrinya di dalam gua itu, di Makpelah. Tempat
itu termasuk daerah Kanaan.

20Dengandemikian ladangdan guaEfronmenjadimilikAbrahamuntukpekuburan.

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
* 23:15 Perkataan Efron Efron masih berpura-pura bahwa dia masih memberikan ladang itu secara cuma-cuma.
Padahal dia maumenjual ladang itu dengan harga 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.
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pahaku.† 3 Berjanjilah di hadapan 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, dan
memilih seorang perempuan dari sana untukmenjadi istri bagi anakku Isak.”

5Lalu berkatalah pelayannya, “Kalau perempuan itu tidak mau ikut dengan saya ke
negeri ini, apakah saya harus 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
mengutusmalaikat-Nya untukmenolongmu, supaya kamudapatmenemukan seorang
istri bagi anakku. 8Tetapi kalau gadis itu tidakmau ikut denganmu, maka kamu bebas
dari sumpahmu ini. Yang jelas, kamu jangan membawa anakku untuk kembali ke
sana.”

9 Lalu pelayan itu meletakkan tangannya di antara pangkal paha Abraham dan
bersumpah bahwa dia akanmelakukan apa yang diminta oleh Abraham.

Ribkamenjadi istri Isak
10 Kemudian 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 dekatmata air yang ada di luar kota.
Saat itu hari sudah sore dan sudah tiba waktunya bagi perempuan-perempuan di kota
itu untuk datang ke sumurmenimba air.

12 Lalu berdoalah pelayan itu, “Ya TUHAN, Allah tuanku Abraham, aku mohon
tunjukkanlah kasih dan kesetiaan-Mu kepada tuanku Abraham dengan membuat aku
berhasil mendapatkan seorang 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 untuk menimba air. 14 Aku mohon, biarlah terjadi seperti ini: Ketika
aku berkata kepada salah satu dari mereka, ‘Berikanlah saya minum,’ dan kalau dia
berkata, ‘Minumlah, dan biarlah saya memberi minum juga kepada unta-untamu,’
maka kiranya dialah yang TUHAN pilih untuk hamba-Mu Isak. Dengan demikian
aku akan mengetahui bahwa Engkau menunjukkan kebaikan hati-Mu kepada tuanku
Abraham.”

15 Waktu dia masih berdoa demikian, Ribka, anak Betuel— yaitu cucu Nahor dan
Milka istrinya— keluar dari kota dengan membawa tempayan di bahunya. 16 Ribka
sangat cantik danmasih gadis. Dia turun ke sumur itu danmengisi tempayannya, lalu
naik kembali. 17 Kemudian berlarilah pelayan Abraham itu untuk menemuinya dan
berkata, “Nak, tolong beri saya sedikit air minum dari tempayanmu.”

18 Lalu gadis itu menjawab, “Minumlah, Tuan!” Lalu dia segera menurunkan
tempayannya dan memberi minum kepada pelayan itu. 19 Sesudah itu dia berkata
lagi, “Biarlah saya menimba air juga untuk unta-unta Tuan, sampai semuanya minum
dengan puas.” 20Lalu segeralah dia menuangkan air yang ada di dalam tempayannya
† 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 senior menaruh tangannya di antara pangkal paha dekat alat
kelamin Abraham (tuannya). Sumpah seperti ini menunjukkan bahwa hal yang dijanjikan dalam sumpah tersebut
merupakan hal yang sangat penting dan bersifat pribadi khususnya bagi orang yang meminta sumpah. ‡ 24:10
Aram-Naharaim… ‘Aram-Naharaim’berarti ‘Aramyangadadi tengahdua sungai’. Letaknyaberadadiwilayahutara
Mesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Irak.
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itu ke tempat minum unta. Kemudian 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 dalam hatinya apakah perempuan itulah yang akan TUHAN berikan sebagai
jawabandoanya. 22Sesudah semuaunta ituminumdenganpuas, pelayan itumengam-
bil cincin emas untuk hidung yang beratnya enam gram dan dua gelang emas yang
masing-masing beratnya kira-kira 110 gram. Diamemberikan 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. 25Di rumah kami ada tempat untuk menginap. Kami
jugamemiliki banyak jerami dan jugamakanan bagi unta-unta Tuan.”

26 Lalu bersujudlah pelayan itu menyembah TUHAN 27 dan berkata, “Terpujilah
TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang sudah berbaik hati dan setia kepada tuanku! Dia
sudahmemimpin 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 pelayan Abraham itu, dan juga
karena melihat perhiasan yang ada di hidung 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. 31 Lalu dia berkata, “Marilah Tuan yang
diberkati TUHAN. Mengapa Tuan berdiri di luar?! Aku sudah menyediakan kamar
penginapan 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
hadapanmereka, pelayanAbrahamitu tidakmau langsungmakan. Diaberkatakepada
Betuel danLaban, “Saya tidakmaumakan sebelummenyampaikan tujuan kedatangan
saya.”
Lalu Laban berkata, “Kalau begitu ceritakanlah kepada kami.”
34 Maka mulailah pelayan itu bercerita, katanya, “Saya ini pelayan Abraham.

35 TUHAN sudah memberkati tuanku itu sehingga dia menjadi orang yang kaya raya.
TUHAN sudahmemberinya 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, sudahmelahirkan
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 pergi ke negeri kelahiranku, yaitu kepada sanak saudaraku, dan mengambil
seorang gadis dari sana untukmenjadi istri bagi anakku Isak.’

39 “Lalu saya bertanya kepadanya, ‘Bagaimana kalau perempuan itu tidak mau ikut
dengan sayakenegeri ini?’ 40Makadiaberkata kepadaku, ‘TUHANyang selalu aku taati
sepanjang hidupku akan mengutus malaikat-Nya untuk menolongmu dan membuat
§ 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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perjalananmuberhasil untukmenemukan seorang istri bagi anakku Isak dari kaumku
sendiri, yaitu dari sanak-saudaraku. 41 Tetapi jika kaumku sendiri tidak mengizinkan
perempuan yang kamu temui itu pulang bersamamu ke sini, maka kamu akan lepas
dari sumpahmu kepadaku.’

42 “Dan ketika saya tiba di sumur tadi saya berdoa dalam hati, ‘Ya TUHAN, Allah
tuankuAbraham, jika Engkaumau, buatlahperjalanankuberhasil hari ini. 43Sekarang
saya berada di dekat sumur. Apabila seorang gadis datang untuk menimba air, lalu
sayameminta supaya diamemberi sayaminum, 44dan kalau diamemberikan bahkan
bersediamemberikan air kepada unta-untaku, maka biarlah itumenjadi tanda bahwa
dialah perempuan 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, ‘Tolongberi sayaminum.’ 46Dandengansegeradiamenurunkan tempayan
yang ada di bahunya, dan berkata, ‘Minumlah. Saya juga akanmemberi minum untuk
unta-untamu.’ Lalu sayaminum, dan dia memberi minum unta-unta itu.

47 “Kemudian saya bertanya, ‘Kamu anak siapa?’ Dan dia menjawab, ‘Ayah saya
bernama Betuel. Kakek saya bernama Nahor dan nenek saya bernama Milka.’ Lalu
sayamengenakan cincin pada hidungnya dan sepasang gelang pada lengannya.

48 “Sesudah itu saya bersujud menyembah dengan memuji TUHAN, Allah tuanku
Abraham, sebab Dia sudahmembawa saya langsung ke tempat ini, yaitu kepada sanak
saudara tuankuAbraham, sehingga sayadapatmenemukangadis 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. 53Kemudian dia mengeluarkan perhiasan emas, perak, dan pakaian
indah, dan memberikannya kepada Ribka. Dia juga memberikan hadiah berharga
kepada ibu dan saudara laki-laki Ribka. 54 Sesudah itu dia dan para budak yang ikut
bersamanyamakan danminum bersama. Danmalam itumerekamenginap di sana.
BesokpaginyapelayanAbrahamberkata, “Izinkanlahkamipulangkepada tuankami

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

kami kira-kira sepuluh hari lagi.”
56Lalu jawabnyakepadamereka, “TUHANsudahmembuat perjalanan sayaberhasil.

Jadi tolong janganmembuat saya tinggal lebih lama lagi. Sekarangmohon izinkankami
pulang kepada tuanku Abraham.”

57 Jawabmereka kepadanya, “Baik. Kalau begitu kita tanyakan bagaimana pendapat
Ribka.” 58Lalumerekamemanggil Ribka danbertanya kepadanya, “Apakahkamumau
pergi bersama orang ini?”
Jawab Ribka, “Ya, sayamau.”
59 Maka mereka mengizinkan Ribka beserta perempuan yang sudah merawat dia

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

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

dan biarlahmerekamenguasai kota-kota musuhmereka.”
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61 Lalu bangkitlah Ribka beserta perempuan-perempuan muda yang menjadi bu-
daknya. Mereka menunggangi unta-unta, lalu berangkat mengikuti pelayan Abraham
itu. Dengan demikian, pelayan Abrahammembawa Ribka dan pergi.

62 Adapun Isak baru saja kembali ke tempat tinggalnya, di bagian selatan Kanaan
dari arahmata air yang bernama Beer Lahai Roi.✡ 63Pada suatu sore, ketika dia keluar
dari perkemahan untuk menyendiri dan sedang berjalan-jalan di padang, dia melihat
unta-unta datang dari jauh. 64Ketika Ribkamelihat Isak, dia turun dari untanya 65dan
bertanya kepada pelayanAbraham 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 danmenutupiwajahnya.* 66Pelayan itumenceritakan kepada Isak semua yang
sudah terjadi.

67 Lalu Isak membawa Ribka masuk ke dalam kemah ibunya, Sara, dan mengambil
dia menjadi istrinya. Isak sangat mencintai Ribka. Demikianlah hatinya terhibur
setelah kematian ibunya.

25
Keturunan Abraham dari Ketura

1Abrahammengambil lagi seorang istri bernama Ketura. 2Keturamelahirkan enam
anak laki-laki yang diberi nama Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak dan Suah.
3 Yoksan mempunyai dua anak laki-laki bernama Seba dan Dedan. Keturunan Dedan
menjadi bangsa Asyur, 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 perempuan yang dia jadikan istri,
dia memberi hadiah-hadiah berharga.* 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 TUHANmenempatkan dia bersama dengan nenek moyangnya yang sudah
meninggal dunia.† 9-10 Isak dan Ismael menguburkan bapak mereka di gua yang ada
di Makpela, di sebelah timur Hebron,‡ di ladang yang dulu sudah dibeli Abraham dari
Efron, anak orangHet yangbernamaZohar. Abrahamdikuburkandi 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 Ismaelmemilikiduabelasanak laki-laki. Nama-namamerekaadalahNebayot,
Kedar, Adbeel,Mibsam, 14Misma, Duma,Masa, 15Hadad, Tema, Yetur, Nafis danKedma.
16 Itulah nama kedua belas anak Ismael. Masing-masing mereka menjadi pemimpin

✡ 24:62 Kej. 16:14 * 24:65 kain penutup kepala … Dalam budaya adat yang berlaku pada masa itu, setiap
pengantin perempuan harusmengenakan kain penutup kepala. Jadi ketika Ribkamenutupi wajahnya dengan kain
tersebut, dia sedangmenunjukkan rasa hormatnya kepada calon suaminya Isak, dan sekaligusmenyatakan bahwa
dia siap dinikahi. * 25:6 hadiah-hadiah berharga 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, logam mulia, dll. † 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’.
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suku. Dan setiap kota yangmenjadi pusat suku yang dipimpin, dinamai sesuai dengan
namamerekamasing-masing. 17 Ismael hidup selama137 tahun, lalumeninggal dunia.
Kemudian TUHAN menempatkan dia bersama dengan nenek moyangnya yang sudah
meninggal dunia. 18 Keturunan Ismael tinggal di sebelah timur dari keturunan Isak,
yaitu di daerah Hawila 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: 20 Ketika 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. 22 Ternyata Ribka
mengandung anak kembar. Tetapi kedua anaknya itu saling bertentangan di dalam
kandungannya. 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 nenekmoyang dari dua bangsa yang besar

yang saling bermusuhan.
Yangmuda akan lebih kuat.

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

berwarnamerah, dan seluruh tubuhnyaditutupi denganbulu. Makamerekamenamai
dia Esau.‡ 26Danwaktu anak yang kedua lahir, tangannyamemegang tumit kakaknya.
Maka mereka menamai dia Yakub.§ Pada waktu kelahiran mereka, Isak berumur 60
tahun.

Esaumenjual hak kesulungannya
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. 28Karena itu Isak lebih sayang kepada Esau karena
dia sukamakandaginghasil buruanEsau, sementaraRibka lebih sayangkepadaYakub.

29Suatu hari ketika Yakub sedangmemasak sup kacangmerah, 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.”

32Esau berkata, “Aku hampir mati! Apalah gunanya hak kesulungan itu bagiku?!”
33 JawabYakub, “Bersumpahlah terlebih dahulu bahwakamuakanmenukarkanhak

kesulunganmu kepadaku.” Lalu Esau bersumpah untukmenukarkan hak kesulungan-
nya kepada Yakub. 34 Kemudian Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu
kepada Esau. Esaumakan danminum, lalu pergi. Demikianlah Esau tidakmenghargai
hak kesulungannya.

* 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 sama dengan kata yang berarti
‘banyak bulu’. Nama yang lain untuk Esau adalah Edom, 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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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. 2TUHANmenampakkan diri kepada
Isak dan berkata, “Jangan pergi ke Mesir! Tetaplah di negeri yang Aku tunjukkan
kepadamu. 3 Tinggallah di negeri itu sebagai pendatang, maka Aku akan menyertai
dan memberkatimu. Aku akanmemberikan seluruh wilayah Kanaan* kepadamu dan
kepada keturunanmu. Aku akan menepati perjanjian-Ku dengan ayahmu Abraham.
4Aku akanmemberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak, seperti banyaknya
bintang di langit. Aku akan memberikan seluruh wilayah ini kepada mereka, dan
mereka akanmenjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. 5Akumelakukan ini karena
duluayahmuAbrahamselalu taat kepada semuaperkataan-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 lama di sana, Abimelek melihat-lihat dari jendela
istananya, dan dia terkejut melihat Isak sedang memeluk dan meraba-raba Ribka.
9LaluAbimelekmemanggil Isakdanberkata, “Sekarang saya tahubahwadia 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 demimendapatkannya.’ ”
10Lalu Abimelek berkata, “Seharusnya kamu tidak melakukan hal ini kepada kami!

Bisa saja terjadi bahwa salah seorang dari antara kami meniduri istrimu, maka kamu-
lah yang menyebabkan seluruh bangsa kami bersalah atas dosa besar!” 11Kemudian
Abimelekmemberi peringatan kepada rakyatnya, “Siapa pun yangmengganggu orang
ini atau istrinya akan dihukummati!”

Orang Filistin bertengkar dengan Isak tentang sumur
12 Isak menanam gandum di negeri itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat

hasil panen seratus kali lipat, karena TUHAN sangat memberkatinya. 13 Harta Isak
semakin bertambah banyak sehingga dia menjadi kaya raya. 14 Lalu 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 Filistin
menutup semua sumur yang dulu sudah digali oleh para budak Abraham. Mereka
menutup sumur itu dengan tanah.

16 Dan akhirnya Abimelek berkata kepada Isak, “Pergilah kamu beserta 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. 18Ada 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 menamai masing-masing sumur
itu seperti nama yang sudah diberikan oleh bapaknya dahulu.

✡ 26:1 Kej. 12:10-11 * 26:3 KanaanSecaraharfiah, ‘memberikan semuawilayah-wilayah ini’. TSImenambahkan
nama ‘Kanaan’ agar jelas.
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19 Budak-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 men-
gawasi kawanandombadan sapimilik Isak. Mereka berkata, “Air inimilik kami!” Lalu
Isakmenamai sumur ituEsek, yangberarti ‘sengketa’, karenadi tempat ituorang-orang
bertengkar dengan para 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’. 22Mereka pindah dari situ danmenggali sumur yang
lain, tetapi kali ini pertengkaran tidak terjadi. Isak menamai sumur itu Rehobot, yang
berarti ‘tempat luas’, karena katanya, “TUHAN sudah memberikan kebebasan kepada
kami untuk tinggal di daerah ini, dan kami akanmakmur di sini.”

23Dari situ Isak pergi ke Bersyeba. 24 Pada malam pertama di situ, TUHAN menam-
pakkan diri dan berkata kepadanya, “Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah
takut, Aku menyertaimu. Sesuai janji-Ku kepada hamba-Ku Abraham, Aku akan
memberkatimu dan memberimu keturunan yang banyak.” 25 Lalu Isak mendirikan
mezbah dan menyembah TUHAN di tempat itu. Dia juga mendirikan perkemahan di
situ, dan para budaknyamenggali 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 berkata kepada
mereka, “Kenapa kalianmenemui saya? Bukankah sebelumnya kalianmembenci dan
mengusir saya dari daerah kalian?”

28Salah satudarimerekamenjawab, “Sudahnyatabagi kamibahwaTUHANmenyer-
taimu. Jadi kami pikir bahwa sebaiknya kitamembuat perjanjian damai di antara kita.
29Berjanjilah kepada kami bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, sama
seperti kamibelumpernahberbuat jahat kepadakaliandanselaluberbuatbaikkepada
kalian. Waktu itu, daripada kita berselisih saya menyuruh kalian meninggalkan
wilayah kami, lalu kita berpisah dengan damai. Dan lihatlah betapa luar biasa TUHAN
sudah memberkati kalian!” 30 Lalu Isak membuat pesta makan dengan mereka, dan
mereka semuamakan danminum. 31Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abimelek dan
Isak mengesahkan perjanjian damai dengan saling bersumpah. Sesudah itu Abimelek
pamit pulang, dan Isakmengucapkan selamat jalan untukmereka.

32 Pada hari itu juga para budak Isak datang memberitahukan kepadanya tentang
sumuryang sudah selesaimereka gali. Merekaberkata, “Kami sudahmenemukanair!”
33Maka Isakmenamai sumur itu Syeba, yang artinya ‘sumpah’. Sampai saat ini kota itu
dinamakan Bersyeba, yang berarti ‘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

1Ketika Isak sudah tuadan tidakbisamelihat lagi, diamemanggil Esau, anaknyayang
sulung, dan berkata, “Anakku!”
Jawab Esau, “Ya, Ayah!”
2 Lalu Isak berkata, “Aku sudah tua, dan hari kematianku sudah semakin dekat.

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

5 Ribka mendengar Isak berbicara kepada Esau. Maka ketika Esau pergi berburu,
6 berkatalah Ribka kepada Yakub, “Aku sudah mendengar ayahmu bicara kepada
Esau. 7 Ayah menyuruh kakakmu, ‘Pergilah berburu, lalu masaklah daging buru-
anmu bagiku. Sesudah aku memakannya, aku akan memberikan berkat dari TUHAN
kepadamu* sebelum aku mati.’ 8 Anakku, sekarang lakukanlah apa yang aku perin-
tahkan 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. 12Bagaimana nanti
kalau ayahmerabaku?! Dia pasti akan segera tahu bahwa aku bukanlah Esau dan juga
tahu bahwa aku sedang berusahamenipunya. Jadi aku pasti tidak akan diberkati oleh
ayah, 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 dankembali denganmembawa
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, danmemberikannya kepada Yakub untuk dipakai. 16Dia jugamenutupi
lengan Yakub dengan kulit kambing muda, dan juga bagian lehernya yang tidak
berbulu. 17Kemudian diamemberikanmasakan daging yang lezat serta roti yang baru
dibakar kepadanya, 18dan Yakubmenghadap bapaknya dan berkata, “Ayah, ini aku.”
Tanya Isak, “Kamu siapa, Esau atau Yakub?”
19 Jawab Yakub, “AkuEsau, anak sulungmu. Aku sudahmelakukan semua yangAyah

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

memegangmuuntukmemastikanbahwakamubenar-benarEsau.” 22Yakubmendekat
dan Isak merabanya sambil berkata, “Suaramu seperti suara Yakub, tetapi lenganmu
berbulu seperti lengan Esau.” 23 Isak tidak tahu bahwa sebenarnya yang dia sentuh
adalah Yakub karena lengannya berbulu seperti Esau. Sebelum memberkati 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
Yakubmembawaanggurdan Isakmeminumanggur itu juga. 26Kemudian Isakberkata
kepadanya, “Anakku, mendekatlah dan ciumlah aku.” 27Maka Yakub mendekat dan
mencium bapaknya.

* 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 budaya mereka, dan lebih
lagi karena Isak akanmenurunkan berkat dari Abraham.
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Ketika Isak mencium bau pakaian Esau yang dikenakan Yakub, dia memberkati
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

30 Segera sesudah Isak memberkati Yakub, dan Yakub baru saja meninggalkan
bapaknya, tibalah Esau dengan membawa hasil buruannya. 31 Esau memasak daging
hasil buruannya dengan enak danmembawa kepada bapaknya sambil berkata, “Ayah,
duduklah dan makanlah makanan yang sudah aku siapkan supaya Ayah bisa mem-
berkatiku.”

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 kamu datang? Aku sudah
memakan semuanya, dan juga sudah memberkati dia dengan berkat yang tidak bisa
diambil kembali!”

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

35Tetapi Isakmenjawab, “Adikmu sudahmenipuku danmengambil berkatmu.”
36BerkatalahEsau, “Pantas saja namanyaYakub!† Dia sudahduakalimenipuku. Per-

tama, dia merampas hakku sebagai anak sulung. Dan sekarang ini lagi, dia merampas
hakkuuntukmendapatkanberkat.” LalubertanyalahEsaukepadabapaknya, “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
anggurmenjadi miliknya. Tidak ada lagi yang ayah bisa berikan kepadamu, anakku!”

38 Esau bertanya lagi kepada bapaknya, “Hanya berkat itu yang ada pada Ayah?
Berkatilah aku juga, Ayah!” Lalu Esaumeratap 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
† 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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nanti sesudah selesai acara berduka, aku akan membunuh Yakub!” 42 Ketika menge-
tahui rencana Esau, Ribka memanggil Yakub dan berkata, “Dengarkanlah, kakakmu
Esau berniat untuk membalas dendam dan membunuhmu. 43Anakku, dengarkanlah
apa yang ibu sampaikan: Selamatkanlah dirimu dan segera pergilah ke saudaraku
Laban di Haran. 44 Tinggallah di sana untuk sementara waktu sampai kakakmu tidak
lagi marah kepadamu 45 dan sudah melupakan apa yang kamu lakukan 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 perempuan Het
semacam istri-istri Esau ini. Aku sangat tidak setuju kalau nantinya Yakub menikahi
salah seorang dari daerah ini seperti mereka. Daripada itu terjadi, lebih baik akumati
saja!”

28
Isakmenyuruh Yakub pergi ke Padan Aram

1 Lalu Isak memanggil Yakub dan memberkatinya. Sesudah itu dia berkata
kepadanya, “Kamu tidak bolehmenikah dengan perempuan Kanaan. 2Pergilah 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 TUHAN memberkatimu
dan seluruh keturunanmu sesuai berkat yang sudah diberikan-Nya kepada Abraham,
supaya kamu memiliki tanah yang sudah dijanjikan-Nya kepada Abraham,✡ yaitu
tanah di mana kita hidup sekarang sebagai pendatang.”

5 Demikianlah Isak melepas Yakub pergi ke Padan Aram, ke rumah Laban, 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 Yakub menikah dengan perempuan
Kanaan, 7 dan juga bahwa Yakub menuruti perintah ayah dan ibunya, dan pergi ke
Padan Aram. 8Maka Esau baru sadar bahwa sebenarnya bapaknya tidak suka dengan
perempuan Kanaan. 9Karena itu Esau pergi kepada Ismael, anak Abrahamdari Hagar,
dan menikahi anaknya yang bernamaMahalat. Demikianlah Esau memiliki istri yang
baru selain istri-istrinya yang lain. Mahalat adalah adik Nebayot.

Yakub bermimpi di Betel
10 Yakub meninggalkan Bersyeba dan pergi ke Haran. 11 Karena matahari sudah

terbenam, Yakub memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Lalu dia mengambil
sebuah batu besar untuk dijadikan bantal kepala untuk tidur. 12 Saat dia tertidur,
dia bermimpi ada sebuah tangga. Bagian bawah tangga itu berpijak pada bumi dan
ujungnya sampai ke langit. Paramalaikat berjalan turun naik tangga itu.

13Lalu 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
bangsaakandiberkatimelalui kamudanketurunanmu. 15Akumenyertaimu, danakan
menjagamu ke mana pun kamu pergi, dan Aku akan menuntunmu kembali ke tanah
ini. Aku tidak akanmeninggalkanmu dan Aku akanmenepati janji-Ku.”
✡ 28:4 Kej. 17:8
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16Lalu Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata, “Pasti TUHAN berada di tempat
ini, dan aku tidak mengetahuinya.” 17 Kemudian dia menjadi takut dan berkata,
“Tempat ini sangat mengagumkan! Ini pasti rumah Allah, dan tempat ini adalah jalan
masuk ke surga!”

18Maka pagi-pagi benar dia bangun dan mendirikan batu yang dipakainya itu seba-
gai batuperingatan. Diamenuangkanminyakdi atas batu tersebutuntukmenandakan
bahwa batu tersebut dikhususkan untuk TUHAN. 19Yakubmenamai tempat itu Betel,*
sedangkan dulu bernama Lus.

20 Lalu Yakub berjanji dan berkata, “Kalau Allah menyertai dan menjagaku dalam
perjalanan yang sedang aku tempuh ini, danmenyediakanmakananuntuk akumakan
dan pakaian untuk aku pakai, 21 sehingga aku dapat kembali ke rumah ayahku dengan
selamat,makaEngkauTUHANakanmenjadi Allahku. 22Batu yang sudah aku tegakkan
sebagai peringatan akan menjadi tempat untuk menyembah Engkau. Dan aku akan
memberikan kepada-Mu sepersepuluh dari segala sesuatu yang sudahEngkau berikan
kepadaku.”

29
Yakub tiba di rumah pamannya

1 Kemudian Yakub meneruskan perjalanannya hingga tiba di tanah orang-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 sana untuk menunggu sampai semua gembala dan
kawanan domba mereka terkumpul, barulah batu besar itu digulingkan ke samping,
lalu kawanan domba diberi minum. Kemudian sumur ditutup kembali dengan batu
besar itu. 4 Yakub mendekati para gembala yang ada di situ dan berkata, “Saudara-
saudara, dari manakah kalian ini?”
Jawabmereka, “Kami dari Haran.”
5Kemudian Yakub bertanya lagi, “Apakah kalianmengenal 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.”
7 Lalu Yakub berkata, “Baiklah, tetapi hari masih siang. Belum waktunya untuk

mengumpulkan domba-domba untuk dimasukkan ke dalam kandang. Sebaiknya
domba-domba ini diberiminumdankemudiandigiring kembali kepadang supayabisa
melanjutkanmakan rumput.”

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

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

* 28:19 Betel Dalam bahasa Ibrani, Betel berarti ‘rumah Allah’. Lihat ayat 17.
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13 Begitu Laban mendengar kedatangan Yakub, dia langsung lari menemuinya,
kemudianmemeluk danmencium pipi kanan dan kiri Yakub. Labanmembawa Yakub
ke dalam rumahnya, dan Yakubmenceritakan semua hal yang sudah terjadi padanya.
14Lalu 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.”

16 Laban mempunyai dua anak perempuan, yaitu Lea dan adiknya Rahel. 17 Mata
Lea sayu, sedangkan Rahel memiliki bentuk tubuh yang indah dan berparas cantik.
18Yakub sudah jatuh cinta kepadaRahel. Karena itu dia berkata, “Akubersedia bekerja
padamu selama tujuh tahun. Sebagai bayarannya izinkanlah aku menikah dengan
Rahel.”

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

20MakaYakubpunbekerja selama tujuh tahunagardiadapatmenikahdenganRahel.
Bagi Yakub, tujuh tahun seperti hanya beberapa hari saja, karena dia sangatmencintai
Rahel. 21Sesudah tujuh tahun berlalu, berkatalah Yakub kepada Laban, “Masa kerjaku
selama tujuh tahun sudah berakhir. Sekarang izinkanlah akumenikah dengan Rahel.”

22 Maka Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan pesta
pernikahan yang besar. 23 Tetapi malam itu, Laban membawa anaknya Lea kepada
Yakub, dan Yakub berhubungan intim dengannya. 24 Laban memberikan juga seo-
rang 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 mendapatkan Rahel! Tetapi kenapa kamu
menipu aku?!”

26 Jawab Laban, “Dalam adat kami, seorang adik perempuan tidak boleh menikah
mendahului kakaknya. 27 Jalanilah dulu perayaan pernikahan untuk Lea selama satu
minggu, lalu aku akan memberikan Rahel kepadamu. Tetapi kamu harus berjanji
untuk bekerja untukku selama tujuh tahun lagi.”

28 Yakub memenuhi permintaan Laban dan menjalani perayaan pernikahan untuk
Lea selama satu minggu. Kemudian Laban memberikan Rahel juga kepada Yakub
untuk diperistri. 29Labanmemberikan juga budak perempuan bernama Bilha kepada
Rahel untuk bekerja sebagai budaknya. 30 Jadi Yakub juga berhubungan intim dengan
Rahel, dan dia lebih mencintai 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 mengizinkan Lea

hamil, sedangkan Rahel tetap mandul. 32 Lea melahirkan seorang laki-laki dan mena-
mainya Ruben,* karena dia berkata, “TUHAN sudah melihat penderitaanku. Maka
sekarang suamiku pasti mencintai aku.” 33 Kemudian Lea hamil lagi, dan ketika dia
melahirkan seorang anak laki-laki dia berkata, “TUHAN sudahmendengar bahwa aku
tidak dicintai. Karena itu TUHAN memberikan lagi seorang anak kepadaku.” Maka
dia menamai anak itu Simeon.† 34 Kemudian Lea kembali hamil lagi, dan ketika dia
* 29:32 Ruben Arti nama Ruben adalah ‘Lihatlah, seorang anak laki-laki.’ Tetapi dalam bahasa Ibrani ada juga
kemiripanbunyi denganucapan yangberarti ‘Lihatlah penderitaanku’. † 29:33 SimeonArti namaSimeonadalah
‘Dia (TUHAN) yangmendengar.’
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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.‡ 35Dan 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, “Berikanlah aku anak! Kalau
tidak, lebih baik akumati saja!”

2Mendengar hal ini Yakubmenjadi sangat marah dan berkata, “Memangnya aku ini
Allah?! Dialah yang sudahmembuat kamumandul! Bukan aku!”

3 Jawab Rahel, “Inilah budakku, Bilha! Ambillah dia dan bersetubuhlah dengan-
nya, supaya dia melahirkan seorang anak yang nantinya kita anggap sebagai anak
kita.” 4 Yakub pun setuju, dan Rahel memberikan budaknya Bilha kepada suaminya
sebagai istri, dan Yakub bersetubuh dengan Bilha. 5 Lalu Bilha mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 6Maka berkatalah Rahel, “Allah sudah
membenarkanakudanmendengar permohonanku. Dia sudahmemberikankepadaku
seorang anak laki-laki!” Itulah sebabnya dia menamai anak itu Dan.* 7 Lalu Bilha
hamil lagi dan melahirkan anak laki-lakinya yang kedua. 8 Maka berkatalah Rahel,
“Akusudahberjuanguntukmelawankakakku, danpadaakhirnyaakumenang.” 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. 10Lalu Zilpa hamil danmelahirkan
seorang anak laki-laki bagi Yakub. 11Lea 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
berkatakepadaLea, “Apakahakubolehmintabeberapaakarmandragorayangdibawa
oleh anakmu?” 15 Jawab Lea, “Apakah belum 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 den-

ganmu, dan berikanlah akar mandragora yang dibawakan anakmu itu kepadaku.”
16 Pada petang hari ketika Yakub pulang dari ladang, Lea menyambutnya dan

berkata, “Malam ini kamu harus tidur denganku, karena aku sudahmemberikan akar
mandragora kepada Rahel sebagai bayarannya.” Maka malam itu, Yakub berhubun-
gan intim dengan Lea. 17 Allah 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 sudah memberikan budakku kepada suamiku.” Itulah
sebabnya Leamenamai anak itu Isakar.† 19Lalu Leamengandung lagi danmelahirkan
anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. 20 Kemudian Lea berkata, “Allah sudah
‡ 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 nama Asyer adalah ‘bahagia’. * 30:14 mandragora Mandragora disebut ‘dudaim’ dalam
bahasa Ibrani. Tanaman ini beracun, tetapi akarnya dipercaya bisamenyembuhkan kemandulan dan dapat diolah
menjadi ramuan pembangkit birahi. † 30:18 Isakar Arti nama Isakar adalah ‘upah’.
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memberi kepadaku suatu pemberian yang luar biasa. Kali ini suamiku pasti akan
menghormatiku karena aku sudah memberinya enam orang anak laki-laki.” Karena
itu dia memberi nama anak itu Zebulon.‡ 21Kemudian Lea melahirkan seorang anak
perempuan yang dinamainya Dina.

22 Lalu Allah mendengar dan menjawab permohonan Rahel, sehingga Allah mem-
buatnya bisa hamil. 23Maka Rahel pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Rahel berkata, “Allah sudahmenghapus rasamaludalamdiriku.” 24Makadiamenamai
anaknya ituYusuf,§ karenadia berkata, “SemogaTUHANmemberikanku seoranganak
laki-laki lagi.”

Yakub bertambah kaya
25 Sesudah Rahel melahirkan Yusuf, Yakubmenghadap Laban dan berkata, “Paman,

izinkanlah aku kembali ke tanah kelahiranku. 26Biarkan akumembawa 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, “Kalaukamuberkenan, tinggallahdi sini. Aku sudah tahu
melalui ramalan bahwa TUHAN sudah memberkatiku karena kamu bekerja untukku.
28Katakan saja berapa upah yang kamumau. Aku siapmembayarnya.”

29 Jawab Yakub, “Paman sendiri tahu bagaimana aku sudah bekerja keras un-
tukmu, 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 kepadamuuntuk tetap
bekerja bagiku di sini?”
Jawab Yakub, “Paman tidak perlumemberikan apa-apa kepadaku. Akan tetapi kalau

Paman setuju dengan usulanku, maka aku akan terus mengurus 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. 33 Di kemudian hari Paman bisa membuktikan
kejujuranku. Paman bisa datang dan mengecek kawanan ternakku. Kalau Paman
menemukan di antara ternakku kambing yang tidak berbintik ataupun berbelang-
belang, atau domba yang tidak berwarna hitam, Paman berhak menganggap bahwa
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, dan yang
ada warna putih pada bulunya, dan semua anak domba yang berbulu hitam. Dia
menyerahkan ternak itu kepada anak-anak laki-lakinya untuk dijaga. 36 Lalu anak-
anaknyamembawa kawanan ternak inimenjauh dari Yakub dan dari kawanan ternak
milikLabanyangmasihdia jaga. JarakperjalananantaramerekadenganYakubadalah
tiga hari.

37 Kemudian Yakub memotong dahan dari tiga jenis pohon,* mengupas sebagian
kulit kayunya sampai kebagiandalam, sehinggadahan-dahan tersebut kelihatangaris-
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
‡ 30:20 Zebulon Arti nama Zebulon adalah ‘penghormatan’. § 30:24 Yusuf Arti nama Yusuf adalah ‘semoga
Diamenambahkan’. * 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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datang minum. Binatang-binatang itu biasanya kawin pada waktu datang minum.
39Ketika kawanan ternak kawin di depandahan-dahan yang bergaris-garis,maka bulu
binatang-binatangyangkemudian lahirmenjadi bergaris-garis, berbintik, ataubelang-
belang. 40 Lalu Yakub memisahkan domba yang baru lahir itu. Pada masa kawin,
Yakubmembuat kawanan kambing dombamelihat 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 selalumeletakkan dahan-dahan itu di tempatminum
binatang di hadapan kawanan itu, sehingga kambing dan domba akan kawin di dekat
dahan-dahan tersebut. 42Akan tetapi, Yakub tidakmenaruh dahan-dahan itu di depan
binatang ternak yang kurang sehat. Dengan demikian binatang-binatang yang lahir
dari induk yang kurang sehat menjadi milik Laban, dan binatang-binatang yang lahir
dari induk yang sehat menjadi milik Yakub. 43Dengan 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 itudia perolehdari ayahkita!” 2Yakub jugamemperhatikanbahwa sikap
Laban terhadapnya sudah tidak seperti sebelumnya.

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 dan Lea, untuk menemuinya di padang rumput, tempat dia menggembalakan
kambingdandombanya. 5KetikaRahel danLeadatang, Yakubberkata kepadamereka,
“Aku sudah memperhatikan bahwa sekarang sikap ayah kalian berubah terhadap
aku. Tetapi Allah yang disembah oleh ayahku tetap menyertai aku. 6 Kalian sendiri
tahu bahwa aku sudah bekerja keras kepada ayah kalian sekuat tenagaku. 7 Tetapi
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 akanmenjadi upahmu,’ maka semua anak
kambing dan domba lahir berbintik-bintik. Dan ketika dia berkata, ‘Kambing dan
domba yang bergaris-garis akan menjadi upahmu,’ maka semua anak kambing dan
domba lahir bergaris-garis. 9 Allah sudah mengambil ternak-ternak ayah kalian dan
memberikannya kepadaku. 10Pada waktumusim kawin binatang tiba, aku bermimpi.
Dan di dalam mimpi itu aku melihat bahwa kambing-kambing jantan yang kawin
dengankambing-kambingbetinaberbulubelang-belang, bergaris-garis, danberbintik-
bintik. 11 Di dalam mimpi itu ada malaikat yang menyampaikan pesan Allah yang
memanggilku, ‘Yakub!’ Jawabku, ‘Ya TUHAN, aku di sini!’ 12 Lalu malaikat itu berkata
kepadaku, ‘Lihatlahdanperhatikanlahbahwa semuakambing jantan yangmengawini
kawanan ternak betina ini memiliki bulu belang-belang, bergaris-garis, dan berbintik-
bintik. Aku membuat semuanya seperti itu karena Aku sudah melihat bagaimana
Laban memperlakukanmu. 13 Akulah Allah yang sudah menjumpaimu di Betel, di
mana kamu mendirikan batu peringatan dan menuangkan minyak di atasnya, dan
berjanji kepada-Ku. Sekarang, bersiap-siaplah untuk pergi dari tempat ini dan kembali
ke negeri kelahiranmu.’ ”
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14-15 Rahel dan Lea menjawab, “Kami tahu bahwa kamu sudah bertahun-tahun
bekerja kepada ayah kami, sebagai bayaran untukmendapatkan 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 memperlakukan 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 memberitahukan-
nya. 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. 21 Demikianlah Yakub lari dengan membawa
semua harta dan keluarganya, lalu menyeberangi Sungai Efrat menuju perbukitan
Gilead.

Labanmengejar Yakub
22 Dua hari kemudian† seseorang memberitahu Laban bahwa Yakub sudah

melarikan diri. 23 Mendengar berita itu, Laban langsung membawa rombongan‡
untuk mengejar Yakub. Sesudah tujuh hari perjalanan, mereka baru menemukan
Yakub di dekat perbukitan Gilead. 24-25Ketika Laban mendapati mereka, Yakub sudah
menempatkan perkemahannya di perbukitan itu. Jadi, Laban dan rombongannya
mendirikan perkemahan mereka dekat dengan tempat Yakub. Pada malam hari
ketika Laban sedang tidur, datanglah Allah kepadanya dalam mimpi dan berkata,
“Perhatikanlah! Ketika bertemu dengan Yakub, janganlah berkata apa pun kepadanya
dalam keadaanmarah.”

26 Lalu, ketika Laban bertemu dengan Yakub, dia berkata, “Apa yang kamu lakukan
ini! Kamu sudah menipuku dengan membawa pergi anak-anak perempuanku seperti
tawanan perang. 27Mengapa kamu menipuku dengan lari secara diam-diam? Kalau
saja kamu memberitahu aku, maka aku akan merelakan kepergian kalian dengan
sukacita. Akuakanmengantar kepergiankaliandengannyanyianyangdisertai rebana
dan kecapi. 28 Bahkan kamu tidak memberiku kesempatan mencium cucu-cucuku
dan anak-anak perempuanku danmengucapkan selamat jalan kepadamereka. Bodoh
sekali tindakanmu ini! 29 Aku memiliki kuasa untuk mencelakai, namun tadi malam
Allah yang disembah ayahmu sudah melarang aku untuk berkata apa pun kepadamu
dalam keadaanmarah. 30Dan sekarang kamu sudahmemutuskan untuk pergi dengan
alasan sangat rindu kepada bapakmu. Tetapi mengapa kamu juga mencuri 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 membawa mereka pergi. 32 Tetapi mengenai
patung-patung Paman itu, siapa pun nanti yang ketahuan mencurinya, biarlah dia

* 31:17-20 beserta para pekerjanya dan… Secara harfiah, “Ketika Laban sudah pergi untuk menggunting …”
Yang tersirat dalam perkataan tersebut, dan yang dimengerti oleh semua pembaca mula-mula adalah pekerjaan
menggunting bulu kawanan ratusan dombamerupakan pekerjaan yang 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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mati! Dengan disaksikan oleh saudara-saudara kita, Paman boleh memeriksa sendiri
apakah ada barang milik Paman di antara barang bawaan kami ini. Jika ada, silakan
mengambilnya.” Yakub berkata demikian karena tidakmengetahui bahwa Rahel yang
mencuri patung-patung itu.

33Maka Laban mulai mencari patung-patung tersebut. Dia mencari dalam kemah
Yakub, kemudian ke dalam kemah Lea, dan selanjutnya ke dalam kemah Zilpa dan
Bilha,§ tetapi dia tidakmenemukan patung-patung itu. Kemudian diamasuk ke dalam
kemah Rahel. 34 Pada waktu itu, Rahel sudah menyembunyikan patung-patung itu
di dalam pelana untanya dan duduk di atas pelana itu. Jadi saat Laban mencari ke
kemahnya, dia tidak menemukan apa-apa. 35 Saat Laban sibuk memeriksa kemah
Rahel, berkatalah Rahel kepada bapaknya, “Ayah, aku minta maaf. Aku tidak dapat
berdiri dari tempat dudukku untuk menyambut Ayah 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 Pamanmenemukan barang-barang
Paman?! Kalau ada tunjukkanlah di sini di hadapan saudara-saudara Paman dan
saudara-saudaraku, supayamereka yangmemutuskan siapa yang benar di antara kita
berdua!

38Dua puluh tahun lamanya aku tinggal bersama Paman dan bekerja keras memeli-
hara kambing dombamu supaya bertambah banyak. Dan tidak pernah sekalipun aku
makan daging dari ternak Paman itu. 39 Paman selalu menuntut ganti rugi kepadaku
untuk setiap binatang yang dicuri pada waktu siang ataupun malam 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.
41 Inilah yang Paman lakukan untukku selama dua puluh tahun tinggal di rumah
Paman. Aku bekerja seperti seorang budak, empat belas tahun untuk mendapatkan
kedua anak perempuan Paman, dan enam tahun untuk mendapatkan ternak-ternak
ini sebagai upahku. Tetapi selama itu Paman sudah berulang kali mengubah upahku.
42 Sekiranya Allah nenek moyangku, 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 akumenderita. Itulah sebabnya tadi malamDiamenegur Paman dan hal itu
menunjukkan bahwa Pamanlah yang salah!”

Yakub dan Labanmembuat perjanjian damai
43Maka jawabLabankepadaYakub, “Keduaperempuan ini adalahanak-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! 44Karena itu, marilah kita membuat ikatan
perjanjian sebagai peringatan bahwa aku dan kamu sudah berdamai.”

45Lalu Yakubmendirikan sebuah batu besar sebagai tugu peringatan. 46Yakub juga
meminta saudara-saudaranya untuk mengumpulkan beberapa batu. Maka mereka
pun mengambil batu-batu itu dan menyusunnya menjadi suatu bentuk tumpukan.

§ 31:33 kemahZilpadanBilhaDalambahasa Ibrani, secaraharfiah, ‘kemahkeduabudakperempuan’. Zilpa adalah
budak Lea, sedangkan Bilha adalah budak Rahel. Lihat 29:24, 29; 30:4, 9.
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Sesudah itu mereka makan di samping tumpukan batu itu. 47 Laban menamai
tumpukan batu itu Yegar-sahaduta,* tetapi Yakubmenamainya Galed.†

48 Lalu Laban berkata kepada Yakub, “Mulai hari ini, biarlah tugu peringatan
perjanjian ini menjadi saksi antara aku dan kamu.” Itulah sebabnya 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
kamumenyakiti hati anak-anakkuataumengambil perempuan-perempuan lainuntuk
menjadi istrimu selain mereka berdua— biarpun tidak ada saksi yang bisa memberi-
tahukan aku tentang hal itu— maka ingatlah bahwaAllah akanmenjadi saksi terhadap
perbuatanmu itu.” 51Lalu katanya lagi kepada Yakub, “Perhatikanlah tumpukan batu
dan tugu yang kita dirikan ini, yang aku taruh di antara aku dan kamu. 52 Aku
akanmengingat 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 siapa di antara kita yang melanggar perjanjian ini.”
Lalu Yakub berjanji atas nama Allah yang disembah oleh Isak, bapaknya. 54Kemudian
Yakub memberikan persembahan kurban di atas bukit itu dan mengundang sanak
saudara Laban untuk makan bersama. Maka mereka pun makan dan bermalam di
sana. 55 Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Laban bangun dan memberikan ciuman
perpisahan kepada cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Sesu-
dah itu Laban pulang.

32
Yakub bersiap untuk bertemu Esau

1Kemudian Yakub dan keluarganyamelanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanan
itu malaikat-malaikat menemui dia. 2 Ketika Yakub melihat para malaikat itu, dia
berkata, “Ini perkemahan Allah!” Maka dia menamai tempat itu Mahanaim.*

3Sesudahperistiwa itu, Yakubmengirimparautusanuntukmembawaberita kepada
Esau, kakaknya, di daerah Seir di negeri Edom. 4 Dia memerintahkan mereka untuk
menyampaikan pesan kepada Esau, “Tuan, selama ini saya sudah tinggal bersama pa-
man kita Laban. 5Sekarang saya sudahmemiliki sapi, keledai, kambing, domba, budak
laki-laki danbudakperempuan. SayamengirimparautusanuntukmemberitahuTuan
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, Yakubmenjadi 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 memperlakukan aku dengan murah hati.
* 31:47 Yegar-sahaduta Laban menamai tumpukan batu itu dalam bahasa Aram ‘Yegar-sahaduta’ yang berarti
‘tumpukan batu untuk mengingatkan kita’. † 31:47 Galed Yakub menamai tumpukan batu itu dalam bahasa
Ibrani ‘Galed’ yang berarti ‘tumpukan batu untuk mengingatkan kita’. ‡ 31:49 Mizpa Arti nama Mizpa adalah
‘menara penjagaan’. § 31:53 AllahMenurut tata bahasa Ibrani, Labanmenganggap bahwa Allah yang disembah
oleh Abraham dan dewa yang disembah oleh Nahor sama-sama mempunyai status ilahi. Dalam hal ini, TSI
menunjukkan tanggapan Laban yang salah dengan menggunakan huruf besar untuk dewa Nahor. * 32:2
Mahanaim berarti ‘dua perkemahan’. BandingkanMzm. 34:7 (8).
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10Aku tidak layak untukmenerima 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 akumemiliki dua rombongan besar,
dengankeluarga dan segala harta benda. 11Akumohon, ya TUHAN, selamatkanlah aku
dari saudaraku Esau, sebab aku takut kalau dia datang danmembunuhku beserta para
istri dan anak-anakku. 12 Ingatlah bahwaEngkau sudah berkata akanmemperlakukan
aku dengan murah hati dan membuat keturunanku banyak, seperti pasir di laut yang
tidak dapat dihitung.”

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, 1530unta betina beserta anak-anaknya, 40 sapi betina, 10 sapi jantan, 20
keledai betina dan 10 keledai jantan. 16Lalu Yakubmembagi ternak-ternak itumenjadi
beberapakelompok,menyerahkannyakepadabudak-budaknyadanberkata, “Pergilah
mendahului aku kelompok demi kelompok, dan pastikanlah ada jarak antara setiap
kelompok.”

17 Dia 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?’ 18 Maka
jawablah, ‘Ternak ini milik hambamu Yakub. Dia menyuruh kami untuk membawa
semua ini sebagai hadiah untuk Tuan. Yakub sendiri ada di belakang sedangmenyusul
kami.’ ” 19 Dan Yakub memberi perintah kepada setiap kelompok budak yang meng-
giring 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 akanmemperlakukan aku denganmurah hati.” 21Maka Yakub
mengirimkan hadiah-hadiah tersebut terlebih dahulu kepada Esau, sementara dia
sendiri bermalam di perkemahan.

Yakub bergulat dengan Allah†
22Padamalam itu Yakub bangun danmengantar seluruh keluarganya untukmenye-

berangi sungai Yabok, termasuk kedua istrinya, dan juga kedua istrinya yang berstatus
budak, serta kesebelas anaknya. 23 Sesudah keluarganya tiba di seberang, dia juga
menyuruh para budaknya untuk membawa semua miliknya ke seberang mendahului
dia. 24Yakub tinggal sendirian di tempat dia berkemah sebelumnya. Lalu seorang laki-
laki datang dan bergulat dengan Yakub sampai fajar tiba. 25 Ketika orang itu sadar
bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal paha Yakub hingga
terkilir. 26Lalu laki-laki itu berkata, “Biarkanlah saya pergi karena fajar sudah tiba.”
Tetapi Yakubmenjawab, “Tidak! Saya tidakakanmelepaskanengkau sampai engkau

memberkati saya!”
27Laki-laki itu bertanya, “Siapakah namamu?”
Jawabnya, “Yakub.”

† 32:21 Allah Teks Ibrani berkata di ayat 24 bahwa ‘seorang laki-laki’ datang dan bergulat dengan Yakub. Tetapi
tentu bukanmanusia biasa. Dalamkutipandari ‘orang’ tersebut di ayat 28, diamenyebut identitasnya sebagai Allah.
Ada beberapa tafsiran tentang hal ini: 1) Allah adalah Roh, tetapi berkuasa melakukan apa saja. Dia bisa datang
ke dunia memakai tubuh manusia, seperti yang terjadi di Kej. 18. 2) Sering terjadi dalam Alkitab bahwa malaikat
menampakkandiri dalambentuk laki-laki, tetapimenyampaikanperkataanAllah secara langsung (seperti Kej. 16:9
dan 22:11-12).
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28Lalu orang itu berkata kepadanya, “Namamu tidak lagi disebut Yakub. Tetapi Aku
memberikan nama baru kepadamu, yaitu Israel,‡ karena kamu sudah menang dalam
perjuanganmenghadapi manusia dan bergulat dengan Allah.”

29Lalu Yakub bertanya, “Siapakah nama-Mu?”
Tetapi Orang itu menjawab, “Tidak perlu kamu bertanya siapa nama-Ku!” Lalu Dia

memberkati Yakub.
30 Yakub menamai tempat itu Peniel,§ karena dia sudah bertatapan muka dengan

Allah secara langsung dan dia masih hidup. 31 Matahari sudah terbit ketika Yakub
meninggalkan Peniel, dan Yakub pincang akibat pangkal pahanya yang terkilir. 32Oleh
karena itu sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi 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 buahnya mulai
mendekat ke arahmereka. Maka diamembagi keluarganyamenjadi empat kelompok,
yaituLeadengananak-anaknya, Rahel dengananaknya, dankeduabudakperempuan-
nya dengan anak-anakmereka masing-masing. 2Lalu Yakubmenempatkan kelompok
kedua budak perempuannya bersama dengan anak-anak mereka di depan. Disusul
kelompokLea bersama anak-anaknya, dan di paling belakang diamenempatkanRahel
dan Yusuf. 3 Dia sendiri berjalan di depan mereka semua, dan sambil mendekati
kakaknya dia sujud sebanyak tujuh kali hingga mukanya sampai ke tanah. 4 Tetapi
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 sudahAllah karuniakan kepada ham-

bamu 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
sujuddihadapanEsau. Demikian jugaRaheldanYusufmendekatdansujuddihadapan
Esau.

8Esau berkata, “Apamaksudmu dengan kelompok-kelompok yang aku temui dalam
perjalananmenuju ke sini?”
Yakubmenjawab, “Untukmendapatkan kebaikan hati Tuan, supayamaumenerima

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

miliki itu tetapmenjadi milikmu!”
10 Lalu Yakub menjawab, “Tidak! Kalau memang Tuan sudah berbaik hati dan mau

menerima aku kembali, mohon terimalah pemberianku. Aku sangat senang melihat
wajah Tuan kembali, rasanya seperti aku sedang melihat wajah Allah. 11Aku 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 akanmendampingimu untukmenunjukkan jalan.”

13Tetapi Yakubmenjawab, “Tuan pasti tahu bahwa anak-anak ini masih lemah, dan
kami jugamembawabeberapa induk sapi, domba, dankambing yangmasihmenyusui.
‡ 32:28 Israel Arti nama Israel adalah ‘dia bergulat dengan Allah’. Perjuangan dengan manusia sudah terjadi
sebelumnya ketika Yakub berhadapan dengan Esau dan Laban. § 32:30 Peniel Arti Peniel adalah ‘muka Allah’.
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Kalaumereka harus berjalan jauh selama satu hari saja, maka semua kawanan ternak
itu akanmati. 14Biarlah Tuan berjalan lebih dulu. Kami akanmenyusul dengan pelan-
pelan, agar sapi dan ternak lainnya selamat dan anak-anak tidak terlalu lelah. Sampai
bertemu dengan Tuan di Seir.”

15Maka Esau berkata lagi, “Kalau begitu, biarlah akumeninggalkan beberapa orang
anak buahku untuk berjalan bersama-sama dengan kamu.”
Lalu kata Yakub, “Tidak usah Tuan melakukan itu! Aku sudah sangat senang bisa

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

ke Sukot. Di Sukot, Yakub membangun sebuah rumah bagi keluarganya dan juga
membuat beberapa kandang bagi ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan
Sukot.* 18 Beberapa 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 keluarga Hemor, bapak Sikhem, seharga seratus keping perak.
20 Lalu Yakub mendirikan mezbah di situ dan menamainya, ‘Allah Israel adalah Allah
Yang Berkuasa.’†

34
Pembalasan dendam terhadap Sikhem

1 Pada suatu hari, Dina anak perempuan Lea dan Yakub, keluar untuk menemui
perempuan-perempuan di daerah itu. 2 Tetapi seseorang bernama Sikhem melihat
Dina danmemaksa gadis itu untuk bersama dengannya danmemperkosanya. Sikhem
adalahanakHemor, kepala sukuHewi. 3Tetapi Sikhemmenjadi tertarikdan jatuh cinta
kepada Dina. Karena itu dia berusaha merayu Dina untuk mengambil hatinya. 4 Lalu
Sikhem berkata kepada bapaknya, “Ayah, aku ingin menikahi perempuan muda 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.
6Sementara itu Hemor, bapak Sikhem, pergi menemui Yakub untuk berbicara dengan-
nya. 7 Tetapi ketika semua anak laki-laki Yakub mendengar apa yang sudah terjadi,
mereka langsung pulang. Mereka sangat marah atas perbuatan Sikhem yang sudah
mempermalukan 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 persetujuan 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.
10Kalian 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 memohon agar
kalian mau bermurah hati dan memenuhi 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
* 33:17 Sukot Arti Sukot adalah ‘pondok-pondok’. † 33:20 Allah Israel adalah Allah Yang Berkuasa Pengucapan
nama ini dalam bahasa Ibrani adalah ‘El Elohe Israel’.
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belum disunat karena hal seperti itu akanmempermalukan kami. 15Kami 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 akanmenetap di antara kalian dan kitamenjadi satu
bangsa. 17 Akan tetapi, jika kalian tidak setuju dengan persyaratan kami, maka kami
akan berpindah dari daerah ini denganmembawa adik kami.”

18 Hemor dan Sikhem merasa senang dengan persyaratan itu. 19 Sikhem— yang
adalah anak yang paling dihormati dari kaum keluarganya— tidakmenunggu lagi dan
melaksanakan apa yangmerekaminta, karena dia sangatmenginginkanDina. 20Maka
Hemor dan Sikhem pergi ke pintu gerbang kota dan berkata kepada para pemimpin
kota, 21 “Orang-orang ini tidak ada perselisihan dengan kita. Biarkanlah mereka
menetapdi sini danberdagang, karenapada kenyataannya, tanah ini cukup luas untuk
menampungmereka. Kita akanmenikahdenganperempuan-perempuanmereka, dan
sebaliknya mereka pun dapat menikah dengan perempuan- perempuan kita. 22Akan
tetapi ada satu persyaratan yang mereka ingin kita penuhi untuk mempersatukan
kita sebagai satu bangsa. Setiap laki-laki di antara kita harus disunat sebagaimana
mereka disunat. 23 Jika kita melakukannya, pastilah binatang ternak, harta benda dan
semua binatang mereka yang lain akan menjadi milik kita. Jadi marilah kita penuhi
permintaanmereka agar kita dapat hidup bersama.”

24 Semua 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,* ketikamereka yang disunat itumasih 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 men-
jarah kota sebagai pembalasan karena saudara perempuan mereka sudah dinodai.
28Merekamengambil semua ternakdomba, sapi, dankeledai, serta segala sesuatuyang
ada di dalam kota maupun 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
menganggapaku sudahmelakukanperbuatanyangmenjijikkan. Merekaakanbersatu
menyerang keluarga kita yang jumlahnya 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 kamumelarikan diri dari saudaramu Esau. Buatlah
sebuahmezbah untuk-Ku di tempat itu, dan tinggallah di sana.”

2Maka Yakub berkata kepada semua anggota keluarganya dan kepada semua orang
yang bersama-sama dengan dia, “Singkirkanlah semua patung berhala asing yang ada

* 34:25 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4.
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padamu. Bersihkanlah diri kalian, lalu kenakan pakaian yang bersih.* 3Marilah kita
bersiap-siap dan pergi ke Betel. Di sana aku akan mendirikan mezbah untuk Allah,
yang selalumenolongku saat akukesulitan, dan selalubersamadengankukemanapun
aku pergi.”

4 Lalu mereka menyerahkan kepada Yakub semua patung berhala asing yang ada
pada mereka, dan juga anting-anting yang ada di telinga mereka.† Lalu Yakub men-
gubur semua benda itu di bawah sebuah pohon besar dekat kota Sikhem. 5Padawaktu
Yakub dan rombongan keluarganya berangkat, rasa takut dari Allah meliputi seluruh
penduduk di kota-kota sekitar, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengejar
mereka. 6Maka mereka tiba di tempat bernama Lus, yang disebut Betel, di Kanaan.✡
7Di sana Yakubmembuat sebuahmezbah danmenamai tempat itu El-Betel,‡ karena di
sanalah Allah sudah berjumpa dengannya pada waktu dia lari dari Esau, kakaknya.

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

9 Saat Yakub kembali dari Padan Aram, Allah bertemu lagi dengannya dan mem-
berkatinya. 10Kata Allah kepadanya,

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

13 Sesudah Allah selesai berbicara kepada Yakub, kembalilah Dia ke surga.
14 Lalu Yakub mendirikan sebuah batu sebagai peringatan bahwa di tempat itulah

Allah sudah berbicara kepadanya. Kemudian Yakub menuangkan persembahan air
anggurdanminyakzaitundi atasnya.* 15DanYakubmenamai tempat ituBetel,†karena
di situ Allah sudah berbicara kepadanya.

Rahel meninggal saatmelahirkan
16 Kemudian mereka meninggalkan Betel dan melanjutkan perjalanan menuju

Efrata. Tetapi sebelumtibadiEfrata, Rahelmerasakansakitmenjelangpersalinan. 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, dia menamai anaknya

* 35:2 Bersihkanlah … Ini pertama kali adat pembersihan seperti ini disebutkan sebelum menghadap TUHAN,
atau pun masuk perkemahan Israel. Di kemudian hari umat Israel diberi beberapa ketetapan 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.
† 35:4 berhala-berhala dan anting-anting Kemungkinan besar Yakub mau menghindari pandangan orang bahwa
keluarganya sudah membunuh semua laki-laki di Sikhem hanya untuk merampas harta mereka. Anting-anting—
yang pada zaman ini dipakai baik oleh laki-laki maupun perempuan— 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
‘pohon ratapan’. * 35:14 persembahan … Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, persembahan air anggur adalah
‘persembahan curahan’. Yakub melakukan kedua persembahan ini karena dia ingin berterima kasih kepada Allah
atas perjanjian besar yangAllah sampaikan, dandengan cara inimungkin dia jugameresmikanbatu peringatan itu.
† 35:15 Betel Arti Betel adalah ‘rumah Allah’.
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yang baru lahir Ben-Oni,‡ tetapi Yakub menamainya Benyamin.§ 19 Sesudah Rahel
meninggal, dia dikuburkan di pinggir jalan menuju Efrata, yaitu Betlehem. 20 Yakub
mendirikan sebuah batu peringatan di kuburannya, dan batu itu masih ada sampai
sekarang.

21 Sesudah itu, Israel (yaitu Yakub) meneruskan perjalanannya sampai di bagian
selatanmenaraEderdanmendirikankemahnyadi sana. 22KetikaYakubsedangberada
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:
23 Anak-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, bernamaDan. 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 disebut Kiryat
Arba dan sekarang dikenal dengan Hebron. Kakeknya (Abraham) dahulu menetap
di sana. 28-29 Isak meninggal pada usia yang sangat tua, 180 tahun. Lalu TUHAN
menempatkan dia bersama dengan nenek moyangnya yang sudah meninggal 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 bernamaOholibama (anakAnah, dan cucu orangHewi bernama Zibeon).
Dan istri ketiga bernama Basmat (anak Ismael). Basmat mempunyai seorang kakak
bernama Nebayot.*

4-5 Ketiga istri Esau melahirkan lima orang anak laki-laki baginya di Kanaan. Adah
melahirkan seorang anak bernama Elifas. Basmat melahirkan seorang anak bernama
Rehuel. DanOholibamamelahirkan tiga orang anak bernamaYeus, YaelamdanKorah.

6-8 Esau dan Yakub memiliki banyak harta dan ternak. Dan karena ternak mereka
terlalubanyak, lahandimanamereka tinggal tidak cukupuntukmemenuhi kebutuhan
ternak-ternak mereka. Oleh karena itu, Esau (yang juga disebut Edom) pergi mening-
galkanYakubdenganmembawaketiga istrinya, semuaanak-anaknyadansemuaorang
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 pegunun-
gan Seir. 10 Esau mempunyai seorang anak laki-laki bernama Elifas, dari Adah

‡ 35:18 Ben-OniArti namaBen-Oni adalah ‘anakpenderitaanku’. § 35:18 BenyaminArti namaBenyaminadalah
‘anak keberuntungan (bagiku)’ atau ‘anak di tangan kananku’. * 36:2-3 nama-nama istri Esau Nama-nama istri
Esaudansukuasalmerekadalamayat ini berbedadenganyang tertulis diKej. 26:34dan28:9. Adayangmenafsirkan
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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istrinya. Esau mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rehuel, dari
Basmat istrinya.

11 Elifas mempunyai lima orang anak laki-laki bernama Teman, Omar, Sefo, Gatam
dan Kenas. 12Elifas jugamempunyai seorang anak laki-laki bernamaAmalek, dari
gundiknya bernama Timna. Itulah keenam cucu Adah, istri Esau yang pertama.

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

14 Dari istri Esau yang bernama Oholibama, yaitu anak dari Anah dan cucu dari
Zibeon, Esaumemperoleh tiga anak laki-laki bernama Yeus, Yalam, dan Korah.

15-16Berikut adalah nama-nama kepala suku keturunan Esau:
Elifas, anak sulung Esau,mempunyai anak-anakbernamaTeman, 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 nama
merekamasing-masing.

17 Rehuel, anak kedua Esau, mempunyai anak-anak bernama Nahat, Serah, Syama
danMiza. Merekamenjadi kepala-kepala sukuketurunanEsaudariBasmat. Setiap
suku dinamai sesuai dengan namamerekamasing-masing.

18Yeus, Yaelam, danKorah, yaitu ketiga anakEsaudariOholibama (yang adalah anak
Anah), menjadi kepala-kepala dari suku-suku yang dinamai sesuai dengan nama
merekamasing-masing.

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

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

Disyon, Ezer, danDisyan. Merekamenjadi kepala-kepala suku penduduk asli di daerah
itu.

22Lotanmempunyai dua anak laki-laki, yaituHori danHemam. DanLotanmempun-
yai 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 men-
emukan sumber mata air panas di padang belantara ketika dia sedang menggem-
balakan keledai-keledai milik bapaknya.

25Anamempunyai seorang anak laki-laki bernamaDisyon, dan seorang anak perem-
puan bernama Oholibama.

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

27Ezer 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 sukumereka, yaitu suku Lotan, suku
Syobal, suku Zibeon, suku Ana, suku Disyon, suku Ezer, dan suku Disyan.

Raja-raja di Edom
31-39 Sebelum ada raja yang memerintah bangsa Israel, raja-raja berikut ini sudah

lebih dulu memerintah di negeri Edom secara berturut-turut. Mereka memerintah
sebagai raja sampai akhir hidupmereka. Nama-namamereka adalah:
Bela anak Beor dari kota Dinhaba,
Jobab anak Serah dari daerah Bosra,
Husyam dari daerah Teman,
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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 bernamaMehetabel, yaitu anakMatred dan cucu dari Me-Zahab.
40-43 Berikut ini adalah nama-nama kepala suku Edom, yaitu suku-suku dari ke-

turunan 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 mela-
porkan kepada bapaknya tentang perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan kakak-
kakaknya. 3Adapun Yakub* lebih sayang kepada Yusuf daripada anak-anaknya yang
lain karena Yusuf lahir pada waktu dia sudah sangat tua. Jadi Yakub menyuruh orang
untuk membuatkan jubah yang indah dan berwarna-warni sebagai hadiah istimewa
untukYusuf. 4Ketika kakak-kakaknya sadarbahwabapakmereka lebih sayangkepada
Yusuf, 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 Jawabkakak-kakaknya, “Jadi kamupikirkamuakanmemerintahdanberkuasaatas
kami?!” Makamereka semakinmembenci Yusuf karenamimpi dan perkataannya itu.

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

10Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada bapaknya, dia ditegur, “Mimpi apa
lagi yang kamumimpikan ini?! Kamu pikir aku, ibumu, dan saudara-saudaramu akan
datang sujud kepadamu?!” 11Maka kakak-kakaknya semakin iri kepada Yusuf, tetapi
Yakubmerenungkan perkataan danmaksud dari mimpi itu.

12 Pada suatu hari ketika kakak-kakak Yusuf sedang menggembalakan kawanan
kambing domba di Sikhem, 13 Yakub berkata kepada Yusuf, “Pergilah ke Sikhem.
Kakak-kakakmu sedangmenggembalakan kawanan kambing domba di sana.”
Jawab Yusuf, “Baiklah Ayah, aku akan pergi!”
14Lanjut Yakub, “Pergilah ke sana, dan lihatlah bagaimana keadaan kakak-kakakmu

beserta kawanan kambing domba kita, lalu kembalilah dan laporkan kepada ayah.”
Maka Yakubmelepaskan Yusuf pergi meninggalkan Lembah Hebron.

† 36:31-39 Tempat Luas Dekat Sungai Nama ini sering diterjemahkan sebagai ‘Rehobot dekat sungai’. * 37:3
Yakub Secara harfiah di ayat ini teks sumbermenyebut nama Israel. (Kel. 32:28)Mulai pasal ini, teks bahasa sumber
seringmenyebutkeduanamanyabergantian. TSIbiasanyamenggunakannamaYakubuntukdia sendiri, sedangkan
nama Israel digunakan untuk bangsa keturunannya.
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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 menggembal-
akan ternak. Apakah kamumelihat mereka dan tahu kemanamereka pergi?”

17 Jawab orang itu, “Mereka sudah pergi. Sayamendengarmereka berkata satu sama
yang lain, ‘Mari kita pergi ke Dotan.’ ” Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan
menemukanmereka di Dotan.

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

bunuhnya. 19Mereka salingberkata, “Lihat, si tukangmimpi datang! 20Ayo, kita bunuh
saja dia, dan mayatnya kita buang ke dalam sumur kosong. Nanti kita katakan saja
bahwa dia diterkamdan dimakan binatang buas. Kita akan lihat apa yang akan terjadi
denganmimpinya itu!”

21-22KetikaRubenmendengarhal ini, dia berkata, “Janganlahkita bunuhdia.” Ruben
berniat untuk menyelamatkan Yusuf dari mereka danmembawa 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 lang-
sungmelepaskan jubahYusuf yangberwarna-warni itu, 24kemudianmembuangYusuf
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 Gilead menuju Mesir. Mereka membawa tiga jenis wangi-wangian dari getah
pohon† di punggung unta-unta.

26 Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, “Apa untung membunuh dan
menyembunyikan mayatnya? 27Bagaimana kalau kita menjualnya kepada pedagang-
pedagang itu? Dengan demikian kita tidak membunuhnya, karena dia saudara kita
dan satu ayah dengan kita.” Saudara-saudaranya pun setuju. 28 Maka pada waktu
pedagang-pedagangMidianyangadalahorang Ismael itu lewat,merekamengeluarkan
Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada pedagang-pedagang itu seharga dua puluh
keping perak. Lalu pedagang-pedagang itu membawa Yusuf keMesir.

29 Ketika 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?!”

31Lalumerekamembunuh seekor kambing danmencelupkan jubah Yusuf ke dalam
darah kambing itu. 32Merekamembawa jubah itu kepada bapakmereka dan berkata,
“Kamimenemukan ini. Periksalah apakah jubah ini milik anakmu?”

33 Yakub mengenali jubah itu dan berkata, “Benar, ini adalah jubah anakku Yusuf.
Pasti binatang buas sudahmencabik-cabiknya sampaimati danmemakannya.” 34Lalu
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 tidak mau dihibur. Katanya kepada mereka, “Biarlah aku

† 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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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.
Yehudamenamai anak itu Er. 4Sesudah itu, diamengandung lagi danmelahirkan anak
laki-laki. Lalu diamenamai anak ituOnan. 5Beberapawaktu kemudian, ketika Yehuda
dan keluarganya sudah pindah dan tinggal di Kesib, perempuan itu mengandung lagi
danmelahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Syela.

6 Ketika anak sulung Yehuda (Er) sudah dewasa, Yehuda menikahkan dia dengan
seorang perempuan bernama Tamar. 7 Tetapi kelakuan Er sangatlah jahat di mata
TUHAN. Karena itu TUHANmengambil nyawanya. 8Maka berkatalah Yehuda kepada
Onan, “Penuhilah kewajibanmu kepada istri kakakmu Er, sebagaimana yang sudah
biasadalamadat kita. Nikahilahdia sehingga anak laki-laki yang lahir pertamadengan
dia akan dianggap sebagai penerus garis keturunan kakakmu.”*

9 Tetapi Onan tahu bahwa dengan berbuat demikian, sama artinya dia tidak mem-
bangun garis keturunan sendiri. Maka setiap kali dia bersetubuh dengan Tamar, dia
dengan sengaja menumpahkan air maninya di tanah, supaya Tamar tidak mengan-
dung. 10 Tetapi di mata TUHAN perbuatan Onan itu sangat jahat. Karena itu TUHAN
mengambil nyawanya juga.

11Karena takut hal yang sama akan terjadi kepada Syela, anak bungsunya, berkata-
lah Yehuda kepada Tamar, “Pergilah dan tinggallah di rumah orang 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. 15 Ketika Yehuda melihat dia, Yehuda mengira bahwa dia seorang
pelacur karena wajahnya tertutup dengan kerudung. 16 Karena tidak tahu bahwa
perempuan itu adalah menantunya, Yehuda pun mendekatinya dan berkata, “Aku
ingin bersetubuh denganmu.”
‡ 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 belummemberitahukan tentang kehidupan para nenekmoyang
sesudahmeninggal dunia seperti yangdiajarkanYesus diMat. 22:32,Mrk. 12:27, danLuk. 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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Jawab Tamar, “Apa yang akan Bapak berikan kepadaku sebagai imbalannya?”
17Kata Yehuda, “Sebagai imbalan, aku akan berikan seekor anak kambing.”
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 bersetubuh, dan Tamar men-
gandung.” 19 Sesudah itu, Tamar pulang dan membuka 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-benda miliknya yang dijadikannya sebagai jaminan. Tetapi Hira tidak men-
emukan perempuan itu. 21 Hira pun bertanya kepada orang-orang di tempat itu,
“Di manakah pelacur yang biasa ada di pinggir jalan yang menuju ke Timna, depan
gerbang kota Enaim?”
Tetapi jawab mereka, “Di sini tidak ada pelacur† yang Saudara cari itu.” 22 Maka

Hira kembali dan menjelaskan kepada Yehuda, “Aku tidak menemukan 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 berusahamenepati janji dengan
membawa anak kambing sebagai imbalannya. Biarlah dia menahan harta benda
milikku yangdijadikan jaminan. Sebabkalau kita terusmencarinya, kita akanmenjadi
bahan tertawaan orang.”

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

25 Ketika Tamar dibawa keluar untuk dibunuh, dia menyuruh seseorang untuk
menyampaikan pesan kepada Yehuda, bapak mertuanya, “Pemilik benda-benda ini,
yaitu capmeterai beserta kalungnya dan tongkat ini adalah orang yangmenghamiliku.
Apakah Bapakmengenali benda-benda tersebut?”

26KemudianYehudamemeriksabenda-benda itu danberkata, “Dia yangbenar! 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 mengelu-
arkan tangannya. Maka bidan yang membantu persalinan itu, mengikatkan benang
merah pada tangan bayi itu. Lalu bidan itu berkata, “Bayi inilah yang lahir duluan.”
29Tetapi bayi itumenarik 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 benang merah di
tangannya. Dia dinamai Zerah.§

39
Yusuf di rumah Potifar

1Mengenai Yusuf, para pedagang Ismael sudahmembawa keMesir danmenjualnya
kepada seorang komandan pengawal raja Mesir, bernama Potifar.
† 38:21 pelacur Kata ‘pelacur’ dalam ayat 21-22 berbeda dengan ayat 15. Di kedua ayat ini pelacur yang dimaksud
adalahwanita yang tidur denganbanyak laki-laki sebagai bentukpenyembahandewa. ‡ 38:29 Peres yangberarti
dia yang menerobos keluar. § 38:30 Zerah Dalam bahasa Ibrani kata ini memiliki dua arti, yaitu ‘merah’ dan
‘cahaya fajar’.
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2 Tetapi TUHAN menyertai Yusuf selama dia bekerja sebagai budak kepada orang
Mesir itu, sehingga dia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. 3 Sesudah Potifar
melihat bahwa TUHAN membuat Yusuf berhasil dalam semua pekerjaannya, 4maka
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 keluarga orang Mesir itu. TUHAN memberkati segala miliknya, baik di
rumah maupun di ladang. 6 Potifar menyerahkan sepenuhnya kepada Yusuf untuk
mengurus segala miliknya. Dengan demikian Potifar hanya perlu mengurus urusan
pribadinya sendiri.
Tubuh Yusuf kekar dan dia sangat tampan. 7Waktu pun berlalu, istri Potifar mulai

menaruh 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
denganmelakukan perbuatan sejahat ini?!”

10 Setiap hari istri majikannya berulang kali mengajak Yusuf untuk bersetubuh
dengannya, tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak 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.

13Ketika dia melihat Yusuf melarikan diri dengan meninggalkan pakaiannya, 14 dia
berteriakdanmemanggil para pekerjanyadi luar, “Lihatlah, suamiku sudahmembawa
masuk orang Ibrani ke dalam rumah ini untukmempermalukan kita dan dia baru saja
berusaha memperkosaku! Karena 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 danmeninggalkan pakaiannya.”

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

hadapku,” Potifar sangat marah. 20 Potifar pun masukkan Yusuf ke dalam penjara
di mana para tahanan raja dipenjarakan. 21 TUHAN menyertai Yusuf dan dengan
setia mengasihinya sehingga kepala penjara terkesan dengannya. 22 Dia memberi
tanggung jawab kepada Yusuf untuk mengurus 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 terhadap kedua petugas

* 40:2 raja Mesir Dalam ayat 1, teks Ibrani menuliskan ‘raja Mesir’, sedangkan di ayat ini menuliskan ‘paroh’
(firaun). Dalam bahasaMesir, kata ‘firaun’ artinya ‘raja’. TSI menerjemahkan ‘firaun’ sesuai artinya sebagai ‘raja’.
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istananya itu, 3 dan memerintahkan supaya mereka dimasukkan ke dalam yang di-
awasi oleh komandan pengawal raja, tempat Yusuf ditahan. 4 Komandan 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 artimasing-masing. 6Keesokanharinya, ketika Yusuf bertemukedua petugas
istana itu, mereka kelihatan bersusah hati. 7 Lalu Yusuf bertanya kepada mereka,
“Mengapa hari ini kalian berdua kelihatan bersusah hati. Ada apa?”

8 Jawabmereka, “Tadimalamkamibermimpi tetapi tidak ada yangbisamengartikan
mimpi-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, “Dalam mimpi

itu, saya melihat ada tanaman anggur di dekatku. 10 Tanaman anggur itu bercabang
tiga. Pada ketiga cabang itu tumbuh tunas, kemudian bunga, lalu buah. 11Waktu itu
saya sedang memegang gelas minum raja. Saya memetik beberapa buah anggur dan
memerasnya ke dalam gelas itu, lalu saya sajikan kepada raja.”

12Lalu jawabYusuf, “Inilaharti darimimpimu: tiga cabangberarti tigahari. 13Dalam
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 melu-
pakan saya. Tolonglah saya supaya dapat keluar dari penjara ini. Berbaik hatilah
kepada saya dengan 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.”

16 Ketika kepala juru roti melihat bahwa mimpi kepala juru minuman itu memiliki
arti yang baik, dia pun berkata kepada Yusuf, “Aku juga bermimpi. Dalam mimpiku,
ada tiga keranjang roti di atas kepalaku. 17Di 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. 19Dalam tiga hari, raja akan
mengeluarkanmu dari penjara. Akan tetapi raja memberi perintah supaya kepalamu
dipenggal dan mayatmu ditaruh di ujung sebuah tiang. Dan burung-burung akan
memakan 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. 21Raja mengembalikan jabatan kepala juru minuman untuk
menyajikan gelas anggur kepada raja, 22 tetapi kepala juru roti dihukummati. Semua
itu terjadi tepat seperti yang dikatakanYusuf. 23Namunkepala juruminuman itu tidak
ingat kepada Yusuf, malahmelupakannya.

41
Arti mimpi rajaMesir

1Dua tahun kemudian raja Mesir bermimpi bahwa dia sedang berdiri di tepi Sungai
Nil. 2Dalammimpinya, dia melihat tujuh ekor sapi yang sehat dan gemuk keluar dari
Sungai Nil dan memakan rumput di pinggir sungai. 3 Kemudian tujuh ekor sapi lain
yang kurus dan sakit keluar juga dari Sungai Nil dan berdiri di tepi sungai itu bersama
† 40:20 mengeluarkan Secara harfiah berarti ‘mengangkat’. Penulis sengaja menggunakan kata ‘mengangkat’
untukmenyampaikanduaarti, yaitu1)mengangkat seseorangke suatu jabatan, dan2)memenggal kepala seseorang
sebagai hukumanmati.
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dengan ketujuh ekor sapi yang sehat. 4Lalu ketujuh sapi yang kurusmemakan 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 timur yang panas dan kering. 7 Lalu ketujuh
bulir gandum yang kurus kering itu menelan ketujuh bulir gandum yang baik dan
berisi. Maka raja kembali terbangun dan sadar bahwa dia hanya bermimpi.

8Keesokan paginya raja merasa gelisah. Karena itu dia memanggil semua ahli sihir
dan orang bijaksana di Mesir, lalu menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi
tidak ada yang dapat mengartikan mimpi-mimpi itu. 9Maka juru minuman berkata
kepada raja, “Hari ini saya teringat kesalahan saya. 10Waktu itu Tuanku Raja sangat
marahkepadabeberapapetugas istana, sehingga sayadankepala 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, dan diamenjelaskan artinya kepada
kami. 13 Dan semua terjadi seperti yang dia katakan: Saya dikembalikan ke jabatan
semula dan kepala juru roti itu dihukummati serta ditaruh pada tiang.”

14 Maka raja menyuruh untuk memanggil Yusuf dan dengan segera Yusuf dikelu-
arkan dari penjara. Sesudahmencukur jenggot danmengenakan 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 mengartikanmimpi.”

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

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

22Kemudian saya tertidur lagi dan kembali bermimpi. Dalammimpi 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.”

25Lalu Yusufmenjawab raja, “Keduamimpi inimemiliki arti yang sama. Allah sudah
memberitahu Tuan apa yang akan dilakukan-Nya. 26Ketujuh 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 sayamaksud dengan perkataanku tadi, ‘Allah sudah
memberitahu Tuan apa yang akan dilakukan-Nya’. 29 Akan 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
danorang akan lupamasa sebelumnyayangpenuhdengankelimpahan. 32Allah sudah
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menetapkan hal ini terjadi. Sudah dua kali Tuan bermimpi dengan arti yang sama,
berarti hal ini akan segera terjadi.

33Sekarang, sebaiknya Tuanmencari 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 Tuanmengeluarkan perintah, supaya bahan
makanan itu disimpan di berbagai kota di seluruh Mesir 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 penduduk Mesir akan
dapat bertahan hidup.”

Yusufmenjadi orang kedua yang berkuasa diMesir
37Usulan Yusuf dipandang baik oleh raja dan para pejabatnya. 38 Lalu raja berkata

kepada para pejabatnya, “Sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menan-
gani persoalan ini lebih baik daripada Yusuf, karena dia dipimpin oleh roh-roh ilahi.”*
39 Dan raja berkata kepada Yusuf, “Karena roh-roh ilahi sudah menunjukkan 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.

41Dengan ini, sayamengangkatmumenjadi orang kedua yang berkuasa atas seluruh
Mesir.” 42Lalu rajamelepas cincin dengan capkerajaandari jarinyadanmemasangnya
pada jari Yusuf. Raja juga memberikan pakaian dari linen halus dan kalung emas
untuk dipakai oleh Yusuf. 43Kemudian rajamenyuruhYusuf untuk naik di kereta kuda
yangbiasanyadigunakanoleh orang kedua yangberkuasa diMesir. Pasukanpengawal
rajamembawaYusufberkeliling, sambilmengumumkankepadaseluruhrakyatbahwa
merekaharus sujud, karenaYusuf sudahdiangkatmenjadi orangkeduayangberkuasa
di Mesir. 44 Raja berkata kepada Yusuf, “Saya memang raja! Tetapi tidak ada seorang
pun yang dapat bertindak di negeri ini tanpa seizinmu.”

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

47 Selama tujuh tahun yang makmur, hasil panen sangat melimpah. 48 Selama
itu, Yusuf mengumpulkan semua kelebihan hasil panen di wilayah Mesir di kota-
kota. Di setiap kota, Yusuf membangun gudang-gudang dan menyimpan hasil panen
dari ladang-ladang di wilayah sekitarnya. 49 Hasil panen gandum begitu melimpah
bagaikanpasir di laut sehinggaYusuf tidak sanggup lagi untukmenghitung jumlahnya.

50SebelumbencanakelaparanmelandaMesir, Asnat istri Yusufmelahirkanduaanak
laki-laki. Asnat adalah anak Potifera, seorang imam dewa matahari, dari Heliopolis.
51Dan Yusufmenamai anak sulungnyaManasye,‡ karena dia berkata, “Allahmembuat
saya melupakan segala penderitaan dan kaum keluarga ayah saya. 52Anak keduanya
diberi namaEfraim§karenadiaberkata, “Dinegeri penderitaan, Allah sudahmembuat
saya berhasil.”
* 41:38 roh-roh ilahi Dalam bahasa Ibrani, ‘elohim’ berarti ‘Allah’ dalam bentuk jamak, tetapi biasanya diter-
jemahkan tunggal dalam PL. Dalam ayat ini TSI menerjemahkan ‘elohim’ sebagai ‘roh-roh ilahi’, karena raja Mesir
tidak percaya kepada Allah Yang Esa. † 41:45 Heliopolis Heliopolis adalah nama lain untuk kota On. ‡ 41:51
Manasye Arti nama Manasye adalah ‘menyebabkan lupa’. § 41:52 Efraim Arti nama Efraim adalah ‘berbuah’
atau ’berhasil’.
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53 Tujuh tahun masa kemakmuran di Mesir pun berakhir. 54 Bencana kelaparan
selama tujuh tahun mulai, sesuai dengan perkataan Yusuf. Terjadi 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 yang dia perintahkan. 56-57 Jadi, ketika ben-
cana kelaparan itu semakin parah di seluruh Mesir, Yusuf membuka gudang-gudang
gandum dan menjualnya kepada penduduk Mesir. Bencana ini juga menyebar ke
seluruh bumi, 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!”* 2 Lanjut 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.
4Yakubsengaja tidakmengizinkanBenyamin, adikkandungYusuf, untuk ikutbersama
kakak-kakak tirinya dengan berkata, “Jangan sampai dia ditimpa kecelakaan nanti.”
5Lalu 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 gandum kepada
seluruh rakyat Mesir. Pada saat itu, kakak-kakak Yusuf datang dan sujud di hada-
pannya. 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 kepadamereka, “Kalian berasal dari mana?”
Jawabmereka, “Kami datang dari Kanaan hendakmembeli gandum.”
8 Meskipun Yusuf mengenali kakak-kakaknya, tetapi mereka sudah tidak menge-

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

10 Jawab mereka, “Tidak, Tuan! Hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli
bahan makanan. 11Kami semua anak dari satu ayah. Kami bukan penipu atau mata-
mata!”

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

13 Mereka kembali menjawab, “Kami ini berasal dari Kanaan dan dari satu ayah.
Kami semuakakakberadik, duabelas laki-laki bersaudara. Namun, satudi antarakami
sudahmeninggal 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 bersumpah atas nama
raja Mesir bahwa saya tidak akan membiarkan kalian pergi dari tempat ini, sebelum
adik bungsumu datang ke sini. 16Pilihlah salah satu di antara kalian yang akan pulang
menjemputadikkaliandanmembawanyake sini, sementara ituyang lainakanditahan
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 kemudian† Yusuf
berkata kepada mereka, “Karena saya adalah orang yang takut dan hormat kepada
* 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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Allah, saya akan membebaskan kalian dengan satu syarat. 19 Kalau kalian benar
orang yang jujur, maka salah satu dari antara kalian tetap ditahan, dan yang lainnya
bolehmembawa gandum kembali ke keluarga kalian yang kelaparan. 20Bawalah adik
bungsu kalian datang kepadaku. Dengan demikian, kalian akan membuktikan bahwa
kalian dapat dipercaya, sehingga kalian tidak akandihukummati.” Mereka pun setuju.

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

22 Ruben berkata, “Saat itu sudah kukatakan agar tidak menyakiti anak itu, tetapi
kalian tidak menghiraukan perkataanku. Sekarang kita menerima pembalasan atas
perbuatan kita.”

23Mereka tidak tahubahwaYusufmengerti apa yangmerekakatakankarena selama
ini mereka berbicara melalui seorang penerjemah. 24 Lalu Yusuf pergi meninggalkan
mereka dan menangis. Sesudah mampu menahan perasaanya, dia kembali dan
menyuruh agar Simeon diikat di depan saudara-saudaranya. Maka yang lain diper-
bolehkan 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 memerintahkan supaya memberi mereka
bekal makanan untuk perjalanan pulang. 26Sesudah karung-karung itu dimuat di atas
punggung keledai-keledai mereka, akhirnyamereka pun berangkat.

27 Malam itu, di tempat mereka bermalam, salah satu dari mereka membuka
karungnya untuk memberi makan keledai. Ketika dia membuka karung itu, dilihat-
nyalah 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 menceritakan 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, dan yang bungsu tinggal bersama ayah kami di Kanaan.’
33 Lalu penguasa itu berkata, ‘Buktikanlah bahwa kalian adalah orang-orang yang
jujur. Salah satu dari antara kalianharus tinggal, sedangkanyang lainnyabolehpulang
membawa gandum untuk keluarga kalian. 34Lalu 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.’ ”

35Kemudian, ketikamerekamembongkarmuatanbahanmakanan, lalumenemukan
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 sudah meratapi kematian Yusuf, Simeon tidak
kembali, dan sekarang kalian akan mengambil Benyamin dariku! Akulah orang yang
palingmenderita di dunia!”

37 Ruben menjawab, “Aku akan bertanggung jawab penuh atas Benyamin. Aku
pasti membawanya kembali. Apabila aku tidak membawa dia kembali, Ayah boleh
membunuh kedua anak laki-lakiku!”
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38 Tetapi 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 segeramasuk Syeol‡ karena rasa duka.”

43
Saudara-saudara Yusuf kembali keMesir

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

3 Yehuda menjawab, “Ayah, penguasa Mesir itu sudah memperingati kita dengan
keras untuk tidak menghadap kepadanya jika kita tidak membawa Benyamin. 4Kalau
Ayah mengizinkan dia ikut, kami akan segera berangkat ke Mesir untuk membeli
gandum. 5 Tetapi kalau Ayah tidak mengizinkannya 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 dengan
memberitahu 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 akanmenyuruh untukmembawa 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 yangmenanggung 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 pembe-
rian kepada penguasa itu dari hasil terbaik negeri ini, yaitu madu, kacang-kacangan,*
danberupawangi-wangiandari getahpohon.† 12Bawalahuang sebanyakduakali 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. 14 Semoga Allah Yang Mahakuasa membuat orang itu
berbelas kasihan kepada kalian, sehingga kamubeserta denganBenyamin dan Simeon
kembali kepadaku. Namun, jika aku harus kehilangan anak-anakku lagi, biarlah itu
terjadi.”

15Maka mereka berangkat bersama Benyamin ke Mesir dengan membawa pembe-
rian 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.” 17Lalu kepala pengurus
rumah tangga itu melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Yusuf. Dia
membawamereka ke rumah Yusuf.

18 Ketika mereka 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.”

‡ 42:38 Syeol Lihat catatan Kej. 37:35 * 43:11 kacang-kacangan Kedua jenis kacang yang Yakub sebut adalah
buahpistasi danbuahbadam. Dalambahasa Inggris diterjemahkan ‘pistachionuts’dan ‘almond’. Kedua jenis kacang
ini bukan sebagai makanan pokok. † 43:11 berupa wangi-wangian … Lihat catatan di Kej. 37:25.
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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
untuk membeli gandum. 21Dalam perjalanan pulang, ketika kami bermalam, masing-
masing dari kami membuka karung yang kami bawa dan menemukan semua uang
pembayaran ada di dalam karung. Tetapi sekarang kami membawa uang itu untuk
dikembalikan. 22 Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang itu ke dalam karung-
karung kami. Kali ini kami sudah membawa uang tambahan untuk membeli bahan
makanan lagi.”

23 Kepala pengurus rumah tangga itu berkata, “Jangan kuatir, tentu Allahmu, yaitu
Diayangdisembahbapakmu, sudahmengembalikanuang itu. Soalpembayaranwaktu
itu, saya sudah terima.” Kemudian dia membawa Simeon kepadamereka.

24 Lalu dia membawa mereka masuk ke dalam rumah Yusuf, memberikan mereka
air untukmencuci kaki dan jugamemberimakankeledai-keledaimereka. 25Kemudian
merekamenyiapkanbarang-barangpemberianyangakandiberikankepadaYusuf saat
dia pulang danmakan siang bersama.

26 Ketika Yusuf pulang, mereka menghadapnya sambil sujud untuk menyerahkan
pemberian mereka. 27 Yusuf menanyakan keadaan mereka, kemudian 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.

29 Ketika Yusuf melihat Benyamin, dia berkata, “Inikah adik yang pernah kalian
ceritakan? Semoga Allah memberkatimu, anakku.” 30 Tetapi Yusuf tidak dapat
menahan perasaan sayang dan rindu terhadap adiknya. Karena itu dia segera masuk
ke kamarnya dan menangis. 31 Sesudah mencuci muka, 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 jugamakan bersamamereka. Hal ini dilakukan karena orangMesirmenganggap
hina apabila harus makan 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

1 Sesudah itu, Yusuf berkata kepada kepala pengurus rumah tangga, “Isilah 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.

3 Keesokan harinya, waktu masih subuh, saudara-saudara Yusuf dipersilakan be-
rangkat dengan keledai mereka. 4Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum
jauh jaraknya, Yusuf berkata kepada kepala pengurus rumah tangganya, “Kejarlah
mereka, dan sesudah kamumenyusulmereka, katakanlah kepadamereka, ‘Tuan kami
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sudah sangat berbaik hati kepada kalian, tetapi kalian malah membalas kebaikannya
dengan mencuri cawan perak miliknya! 5 Jahat sekali perbuatan kalian! Tuan kami
tidak hanyaminumdari cawan ini, tetapi jugamenggunakannya untukmeramalmasa
depan.’ ”

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

11Mereka 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, hinggaberakhir padayangbungsu. Cawanperak ituditemukan
di dalam karung milik Benyamin. 13 Mereka langsung merobek pakaian mereka
sebagai tanda duka, lalu kembalimemuat karung-karung pada keledai-keledaimereka
dan kembali menuju kota. 14 Yusuf masih di rumahnya saat Yehuda dan saudara-
saudaranya kembali danmereka sujud sampai muka ke tanah di hadapannya.

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

16 Lalu 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 dalamnya benda itu ditemukan—
tetapi kami semua akanmenjadi budak Tuan!”

17 Jawab Yusuf, “Tidak! Saya tidak akan berbuat seperti itu. Kepada orang yang di
dalamkarungnya ditemukan cawanperak saya, dialah yang akanmenjadi 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, karena saya tahu bahwa
Tuan mempunyai kekuasaan besar seperti raja. 19 Tuan sudah menanyakan apakah
kami memiliki ayah atau seorang adik. 20 Kami pun sudah menjawab bahwa kami
memiliki ayah yang sudah lanjut usia. Dan dalam masa 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,
karenabilademikian,makaayahnyaakanmeninggal. 23LaluTuanmengatakanbahwa
kami tidak akan diperbolehkan untuk menghadap jika tidak membawa adik kami
itu. 24Ketika pulang, kami pun sudah menyampaikan pesan Tuan kepada ayah kami.
25 Lalu ayah menyuruh kami ke sini lagi untuk membeli bahan makanan. 26 Tetapi
kamimenyatakanbahwa tidakmungkinmenghadapTuan tanpamembawaadik kami,
karena itu adalah pesan dari Tuan sendiri. 27 Lalu berkatalah hambamu, yaitu ayah
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kami, ‘Kalian sudah tahu bahwa istriku, Rahel, hanyamelahirkan 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 pernahmelihatnya
lagi. 29 Sekarang kalian mau membawa anakku yang bungsu dari hadapanku. Bila
terjadi sesuatu terhadapnya, maka aku akan berdukacita sampai akumati.’ ”

30LanjutYehuda, “Jadi sekarang, apayangakan terjadi jikakamipulangkeayahkami
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. 33Untuk itu, hambamu ini mohon
untuk dapat menggantikan adik kami. Izinkanlah adik kami pulang bersama kakak-
kakaknya yang lain. 34 Saya 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!” 2 Yusuf pun menangis dengan
suara keras sehingga terdengar oleh beberapa orang Mesir, dan dengan cepat berita
itu sampai ke istana raja.

3 Lalu Yusuf berseru lagi “Akulah Yusuf! Benarkah ayahku masih 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 kalianmerasa bersalah atau punmarah 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. Tidakadayangbisamembajakataupunmemanenkebunmereka. 7Allah sudah
mengutus aku untukmendahului kalian, agar aku bisamenyelamatkan kalian dengan
cara yang luar biasa ini, dan supaya keturunan kalian akan tetap bertahan di bumi.
8 Jadi bukan kalian yangmengatur supaya aku dibawa ke sini, tetapi Allah sendiri yang
sudahmenempatkan 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 sebaiknya ayah dan semua
saudara-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.’ ”

* 45:10 GosyenWilayah Gosyen terletak di daerah timur laut muara sungai Nil.
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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 danmemeluk kakak-kakaknya sambil
menangis. Lalumereka semuamulai bercakap-cakap dengan dia.

Rajamengundang keluarga Yusuf untuk tinggal diMesir
16Berita tentang kedatangan saudara-saudaraYusuf 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 perempuan, dan anak-anak kecil. 20Mereka tidak perlu memikirkan mengenai
harta benda yangharusmereka tinggalkan, karenabarang-barang terbaik di negeri ini
akanmenjadi milik mereka.”

21 Anak-anak Yakub pun melaksanakan semua hal itu. Dan sesuai perintah raja,
Yusuf memberikan beberapa kereta dan juga bekal yang cukup untuk perjalanan.
22 Yusuf juga memberikan kepada kakak-kakaknya masing-masing satu pasang paka-
ian. 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. 24 Ketika
dia melepas saudara-saudaranya untuk perjalanan pulang, Yusuf pun berpesan agar
mereka tidak bertengkar satu sama lain dalam perjalanan. 25Maka mereka memulai
perjalanan pulang dengan keluar dari Mesir untuk kembali kepada bapak mereka 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 sesudah melihat kereta-kereta
yang dikirim untukmenjemputnya, semangat hidup Yakub jadi bangkit kembali.

28 Kata Yakub, “Anakku Yusuf masih hidup! Hanya itulah yang merupakan kerind-
uan 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 sebuahmimpi, Allah memanggilnya, “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 keturunanmu bangsa
yang besar. 4 Aku akan menyertaimu sampai ke Mesir, dan suatu saat nanti Aku juga
akan membawa keturunanmu kembali ke Kanaan. Yusuf akan berada bersamamu
ketika kamumeninggal.”
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5 Lalu Yakub bersama rombongan keluarga besarnya berangkat dari Bersyeba
menujuMesir. Anak-anaknyamengaturmuatankereta-kereta yang sudahdikirimoleh
raja, supaya Yakub, para menantunya, serta anak-anak kecil dapat naik di atasnya.
6Merekamembawa semuahartabendadan ternakyangmerekaperoleh selamamene-
tap di tanah Kanaan. 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 ke Mesir:
Ruben, anak sulung Yakub. 9Ruben 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.
12 Yehuda mempunyai lima anak 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 satuanakperempuandinamaiDina. Jumlahmerekayang
ikut ke Mesir adalah tiga puluh tiga orang.

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

17Asyermempunyai empat anak laki-laki, yaitu Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beriah. Dia
jugamempunyai satu anakperempuanyangdiberi namaSera. Beriahmempunyai
dua anak laki-laki bernama Heber danMalkiel.

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

19Dari Rahel, Yakubmempunyai 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 dewa
matahari 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.
23Anak Yakub yang bernama Danmempunyai satu anak laki-laki, yaitu Husim.
24Naftali mempunyai empat anak laki-laki, yaitu Yahzeel, Guni, Yezer, dan Syilem.
25Mereka ini merupakan anak cucu Yakub dari Bilha, yaitu seorang budak perem-

puan yang Laban berikan kepada anaknya Rahel. Jumlah mereka yang ikut ke Mesir
adalah tujuh orang.

26 Keturunan Yakub dari keempat istrinya yang ikut serta bersamanya ke Mesir
adalah enampuluh enam orang. Jumlah ini tidak termasukmenantu-menantu perem-
puan. 27 Jumlah keseluruhan keturunan Yakub bila ditambah 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 disediakan bagi mereka di
daerah Gosyen. Ketika rombongan Yakub tiba di situ, 29Yusuf menyuruh supaya kere-
tanya disiapkan, lalu dia pergi untuk menyambut bapaknya. Saat mereka bertemu,
Yusufmerangkul leherbapaknyadanmenangis lamasekali. 30 Israel (yang jugadisebut
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Yakub) berkata kepada Yusuf, “Sekarang aku sudah boleh mati karena sudah melihat
wajahmu danmengetahui bahwa ternyata kamumasih hidup!”

31 Lalu Yusuf menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya dan seluruh kelu-
arga Yakub, “Aku akan pergi menghadap raja Mesir untuk memberitahu 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 seluruh kawanan ternak kalian dan semua harta benda
lain. 33Apabila raja bertanya, ‘Apa pekerjaan kalian,’ 34kalian harus menjawab, ‘Sejak
masa kanak-kanak, kamimenggembalakan ternak, sama seperti nenekmoyang 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

1LaluYusuf pergimenghadap rajaMesir danmelaporkan, “Tuan, ayah sayabersama
semua saudara-saudara saya sudah tiba dari tanah Kanaan. Mereka sudah membawa
kawanan ternak mereka dan segala harta benda mereka. Sekarang mereka sudah
berada di Gosyen.”

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

ternak.” 4 Lanjut mereka, “Negeri Kanaan sedang dilanda bencana kekeringan, maka
kami kesulitan dalam menggembalakan kawanan ternak. Untuk itu, bila Tuan berke-
nan, kamimohon izin untuk dapatmenggembalakan 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, pekerjakanlah mereka untuk
mengurus ternakku.”

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

9 JawabYakub, “Hambamu ini sudahmenjalanihidupyangpenuhkesusahan sebagai
pengembara selama seratus tiga puluh tahun. Sangat singkat dibandingkan dengan
kehidupan nenek moyang saya yang hidup sebagai pengembara.” 10 Sebelum pamit,
Yakubmengucapkan 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 perintah raja. 12 Yusuf
memberikan bahanmakanan yang cukup untuk bapaknya, saudara-saudaranya serta
seluruh sanak saudaramereka 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. 14Yusuf 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
wargaMesirmaupunKanaan terpakaihabis, orang-orangMesirmendatangiYusufdan

* 47:11 Rameses Kota Rameses dibangun pada zamanMusa di wilayah Gosyen, terletak di muara sungai Nil. Lihat
catatan di Kej. 45:10.
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berkata, “Berikanlah kami makan. Uang kami sudah habis. Haruskah kami mati di
hadapanmu?”

16 Yusuf 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 memberikan bahan makanan.
Ada yang membawa kuda, keledai, sapi, kambing, dan domba. Yusuf pun memberi
mereka bahanmakanan sebagai gantinya. Hal ini berlaku sepanjang tahun itu.

18Pada tahunberikutnya, rakyatkembalimenghadapYusufdanberkata, “Kami tidak
dapat menyembunyikan lagi dari Tuan bahwa uang kami sudah habis, dan semua
hewanyangkamimiliki sudahmenjadimilik Tuan. Tidak ada lagi yangdapat kami jual
untuk makanan, kecuali tanah kami. Atau kami terpaksa menjual diri sebagai budak!
19 Apakah kami harus binasa di hadapanmu, baik diri kami sendiri maupun tanah
kami? Ambillah tanah dan diri kami sebagai pembayaran bahan makanan, karena
kami sudah 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!”

20Maka Yusuf pun membeli semua tanah di Mesir untuk raja. Para pemilik ladang
terpaksa menjual ladang mereka karena bencana kelaparan yang hebat itu. Semua
ladang menjadi milik raja Mesir. 21Lalu 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, kalianwajibmemberikan dua puluh persen kepada raja, dan dela-
panpuluhpersenadalahmilikmuuntukdijadikanbenih, untukbahanmakanankalian
sendiri, termasuk semua yang tinggal serumah dan anak-anak kecil yang merupakan
tanggungan kalian.”

25Rakyatmenjawab, “Tuan sudahmenyelamatkan nyawa kami! Semoga kami dapat
berkenan dihadapan Tuan. Kami pun akan menjadi budak raja.” 26 Maka Yusuf
menjadikan hal itu sebagai undang-undang yang hingga kini masih berlaku di Mesir,
yaitu dua puluh persen dari semua hasil panen adalah milik raja. Hanya tanah milik
para imam yang tidak dimiliki raja.

27 Orang-orang Israel menetap di wilayah Gosyen. Mereka memiliki tanah di sana
dan hidup mereka berhasil. Jumlah mereka semakin bertambah. 28 Yakub tinggal di
Mesir selama tujuh belas tahun, sampai umurnyamencapai 147 tahun. 29Ketika Yakub
sudah sekarat, diamemanggil Yusuf dan berkata, “Kalau kamubenar-benarmengasihi
aku, letakkan tanganmu di antara pangkal pahaku✡ untukmenunjukkan kesetiaanmu
memegang janji bahwa tidak menguburkan aku di Mesir. 30 Aku ingin dikuburkan
bersamanenekmoyangku. Maka bawalah aku keluar dariMesir dan kuburkanlah aku
bersamamereka.”
Jawab Yusuf, “Aku akanmelaksanakan apa yang Ayahminta.”
31BerkatalahYakub, “Bersumpahlahbahwakamuakanmelakukannya.” MakaYusuf

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

† 47:21 perbedaan tekstual Seperti banyak terjemahan lain, TSI mengikuti Septuaginta di ayat ini. Teks Masoret
menuliskan, “Lalumengenai rakyat, Yusufmemindahkanmerekakekota-kota diMesir, dari ujung yang satu sampai
ke ujung yang lain.” ✡ 47:29 Kej. 24:2
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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. 2Ketika Yakub diberitahu bahwa Yusuf sudah
datang, dia mengumpulkan semua tenaganya untuk duduk di tempat tidurnya.

3BerkatalahYakubkepadaYusuf, “AllahYangMahakuasadatangkepadakudi Luz, di
tanah Kanaan, dan memberkati aku. 4Dia berkata kepadaku, ‘Aku akan memberimu
keturunan yang banyak. Mereka akan bertambah banyak dan akan menjadi bangsa
yang besar. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu untuk menjadi
milik mereka selamanya.’ 5 Maka kedua anakmu yang lahir di Mesir sebelum ayah
datang kepadamu, ayah anggapmereka sebagai anak sendiri, sama seperti Ruben dan
Simeon. 6 Apabila kamu mempunyai keturunan lagi, maka anak-anak itu adalah mi-
likmudanwarisanmereka akandicatat di bawahkakak-kakakmereka. 7Danuntukku,
ketika aku dalam perjalanan dari Padan Aram,✡ aku menjadi sangat sedih dengan
meninggalnya Rahel di Kanaan, tidak terlalu jauh dari Efrata, maka akumenguburnya
dalam perjalanan ke Efrata.” (Kota itu sekarang dikenal sebagai Betlehem.)

8Ketika Yakubmelihat kedua anak Yusuf, dia bertanya, “Siapakah anak-anak ini?”
9 Yusuf menjawab bapaknya, “Mereka ini adalah anak-anakku yang sudah Allah

berikan kepadaku di Mesir.”
Lalu berkatalah bapaknya, “Bawalahmereka kepadaku untuk diberkati.”
10 Penglihatan Yakub sudah rabun karena usianya yang sangat lanjut. Jadi Yusuf

membawa kedua anaknya mendekati Yakub, dan Yakub mencium dan memeluk
mereka. 11 Yakub berkata kepada Yusuf, “Ayah tidak menyangka akan dapat melihat
wajahmu lagi. Tetapi sekarang Allah sudahmemperbolehkanku untuk bertemu anak-
anakmu juga!”

12 Lalu Yusuf melepaskan anak-anaknya dari pangkuan Yakub. Dia bersujud di
hadapan bapaknya. 13 Yusuf 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. 14Tetapi 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 sudahmenggembalakan aku setiap hari selama hidupku
16dan yangmelalui malaikat-Nya sudahmelindungi aku dari segala kejahatan,
Dialah yangmemberkati anak-anak ini.

Kiranya melalui anak-anak ini, namaku dan nama para nenek moyang 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 me-
mindahkan dari atas kepala Efraim dan menaruh ke atas kepala Manasye. 18 “Jangan
seperti itu, Ayah,”kataYusuf kepadaYakub. “Letakkanlah tangankananAyahdi kepala
anakku yang sulung.”

19 Tetapi Yakub menolak dan berkata, “Aku tahu, Yusuf, aku tahu. Keturunan
Manasye akan menjadi suatu bangsa yang hebat. Walaupun demikian, Efraim akan
menjadi bangsa yang lebih hebat, dan jumlah keturunannya akan menjadi banyak
✡ 48:7 Kej. 35:19-20
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bangsa.” 20 Maka pada hari itu Yakub memberkati mereka, “Mulai sekarang semua
orang Israel akanmemakai namakalianketikamemberkati seseorangdenganberkata,
‘SemogaAllahmemberkatimu seperti EfraimdanManasye.’ ”Dengandemikian, Yakub
mendahulukan Efraim daripadaManasye.

21 Kemudian Yakub berkata kepada Yusuf, “Tidak lama lagi, aku akan meninggal,
tetapi Allah akan bersamamu dan akan menyertaimu dengan memimpinmu kem-
bali ke tanah nenek moyangmu. 22 Selain itu, aku berikan kepadamu dan bukan
kepada saudara-saudaramu, daerah perbukitan yang sudah aku rebut dari orang-
orang Amori ketika berperang melawan mereka dengan menggunakan pedang dan
panah busurku.”

49
Pesan terakhir Yakub bagi anak-anaknya

1 Yakub memanggil anak-anaknya untuk berkumpul dan berpesan kepada mereka,
“Anak-anakku, aku akanmenyampaikan apa yang akan terjadi kepada kalian di masa
mendatang.
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.
4 Tetapi kamu tidak dapat dikendalikan, bagaikan banjir yang tidak bisa diben-
dung.

Kamusudahmelakukandosayang sangatmemalukandenganmeniduri salah satu
istriku!

Karena itu kamu dan keturunanmu tidak akanmenjadi 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 keturunanku yang
lain,

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

Keturunanmu akanmenaklukkanmusuh-musuh.
Anak-anakku yang lain akan sujud di hadapanmu.
9Kekuasaan suku Yehuda bagaikan seekor singa muda yang beristirahat sesudah
membunuh 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 berhak memiliki tongkat kerajaan
itu.
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Dialah penguasa yang akan ditaati oleh segala bangsa.*
11Dia akanmengikat keledainya pada tanaman anggur pilihan,
danmencuci pakaiannya dalam air anggur yang berwarnamerah 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.
15Karena kalianmelihat tempat dimana kalian bersantai itu baik keadaannya dan
pemandangannya sangat indah,

maka kalian akan terpaksa membawa beban pada punggung kalian dan bekerja
sebagai budak.

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

17Bagaikan ular-ular di pinggir jalan, ular-ular berbisa di tepi jalan setapak,
paraketurunanmuakanmenggigit kaki kudayang lewat sehinggapenunggangnya
terlempar ke belakang.”

18Lalu Yakub berdoa, “Ya TUHAN, akumenantikan keselamatan dari Engkau.”
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 yangmelimpah
dan bermutu tinggi, yang pantas disajikan bagi para raja.

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

22Yusuf, kamu dan keturunanmu akan seperti pohon yang subur di tepi mata air,
dengan cabang-cabang yang tumbuhmelewati tembok dan berbuah lebat.
23Musuh-musuh kalian akan menyerang kalian dengan busur panah mereka dan
menganiaya kalian.

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 perlindungan seluruh
Israel.

25Biarlah Allahkumenolong kalian.
Kiranya Allah YangMahakuasamemberkati 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 tidakmenggunakan huruf besar untuk kata ‘seorang’ dan ‘penguasa’, karena semua orang yangmendengar
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 menerjemahkan arti baris ini sesuai yang terdapat dalam Septuaginta. † 49:12 kiasan-kiasan dalam ayat
11-12Kiasan-kiasan inimenunjukkanbahwapenguasadari keturunanYehudaakandiberkati dengankemakmuran
dan kesehatan. Ayat ini tidak berarti bahwa mata penguasa tersebut merah karena terlalu banyak minum anggur.
‡ 49:16 mengadili…Arti namaDanadalah ‘diamengadili’ (Kej. 30.6). Yakubbernubuat bahwa sukuDanakanhidup
sesuai namanya.
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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 menguntungkan dari
kelimpahan hasil alam di gunung-gunung dan bukit-bukit yang sudah ada sejak
dahulu kala.

Biarlah semuaberkat ini akan dilimpahkandi atas kalian, suku Yusuf. Kalian akan
memimpin di antara saudara-saudaramu sesama bangsa 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.”

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

Kematian Yakub
29 Kemudian Yakub menyampaikan pesan terakhirnya bagi mereka, “Sudah dekat

waktunya bagiku untuk mengikuti nenek moyangku dalam kematian. Kuburkanlah
aku bersama nenek moyangku di gua yang dibeli oleh Abraham dari Efron orang Het.
30 Gua itu berada di Makpela, tidak jauh dari Hebron di Kanaan. Abraham membeli
ladang itu dari Efron untuk dijadikan sebagai kuburan keluarga. 31 Abraham dan
istrinya Sara dikuburkan di sana, juga Isak dan istrinya Ribka. Dan di sanalah aku
menguburkan Lea. 32 Lahan dan gua itu dibeli dari orang Het. Kuburkanlah aku di
sana.”

33 Sesudah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, Yakub berbaring lalu mening-
gal.

50
Jenazah Yakub diawetkan

1 Dengan penuh rasa duka, Yusuf memeluk bapaknya dan sambil menangis dia
menciummukanya. 2Lalu Yusufmemberi perintah agar jenazah bapaknya diawetkan
denganwangi-wangian dari getah pohon. Perintah itu dikerjakan oleh para ahli Mesir
yang sudahmemiliki keahlian untukmengawetkan jenazah. 3Waktu yang dibutuhkan
untukmengerjakan itu adalah empat puluh hari. Orang-orangMesir 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 ayahmaumeninggal, sesuai permohonannya, saya
bersumpah untuk menguburkannya di kuburan yang sudah disiapkannya di tanah
Kanaan. Izinkanlah sayamenguburnya di sana. Setelah itu saya akan kembali.’ ”

6 Jawab raja, “Tepatilah janjimu kepada ayahmu. Pergilah dan kuburkanlah
ayahmu.” 7 Maka pergilah Yusuf untuk menguburkan bapaknya. Semua pejabat
kerajaan, tua-tua istana, dan para pejabat senior negeri Mesir juga ikut bersama
Yusuf. 8Semua anggota keluarga Yusuf, saudara-saudaranya, beserta seluruh keluarga
bapaknyapergi bersamanya. Tetapi anak-anakkecil dankawanan ternakmereka tetap
di Gosyen. 9 Selain itu ada juga pasukan berkereta dan berkuda yang ikut, sehingga
rombongan itu menjadi sangat besar.

10 Sesudah mereka tiba di tempat pengirikan milik Atad, yang terletak di seberang
sungaiYordan, acaraperkabunganselamatujuhharidimulai. Acara itudiiringidengan
tangisan dan ratapan. 11Ketika 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
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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 diMakpela, di dekatHebron di Kanaan. Tempat itu berada
di ladang yang sudah dibeli Abraham dari Efron, orang Het. Abraham membelinya
untuk dijadikan tempat peristirahatan terakhir keluargamereka.

Saudara-saudara Yusufmemintamaaf
14 Setelah menguburkan bapaknya, Yusuf, saudara-saudaranya, dan seluruh rom-

bongan yang sudah ikut mengantar jenazah kembali ke Mesir. 15 Setelah bapak
mereka sudah tiada, saudara-saudaranya takut terhadap Yusuf dan mereka berkata-
kata, “Bagaimana kalau Yusufmasihmenyimpan dendam atas semua perbuatan jahat
yang dulu kita lakukan terhadapnya?” 16Maka mereka bersepakat untuk mengirim
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 menangislah 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 meng-
hakimi kalian karena aku bukan Allah. 20 Dulu kalian memang merencanakan hal
yang jahat terhadapku. Tetapi sesungguhnya Allahmemiliki rencana yang baik dalam
kejadian itu, supaya banyak orang dapat diselamatkan, seperti yang sudah terjadi.
21Tidak ada yang perlu kalian takuti. Aku akanmemenuhi kebutuhan kalian dan juga
anak-anak kalian.” Dengan demikian Yusuf menenangkan hati mereka.

Kematian Yusuf
22 Yusuf 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.

24Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, “Kematianku sudah dekat, tetapi Allah
akanmenyertai kaliandanmemimpinkaliankeluardariMesir untukkembali ke tanah
yang sudah dijanjikan-Nya kepada Abraham, Isak, dan Yakub.

25 Jadi aku mohon kalian bersumpah: Ketika Allah membawa kalian keluar dari
Mesir untuk kembali ke Kanaan, kalian harus membawa tulang-tulangku untuk
dikuburkandi sana.” 26YusufmeninggaldiMesirpadausia110 tahun. Lalu jenazahnya
diawetkan dan dimasukkan ke dalam peti.

* 50:11 Tempat Orang-orangMesir Berkabung Nama tersebut dalam bahasa Ibrani adalah ‘Abel Mizraim’.



Keluaran 1:1 82 Keluaran 1:16

Keluaran
Umat Israel ditindas diMesir

1 Inilah kelanjutan cerita tentang keluarga Yakub yang pindah bersamanya keMesir.
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 Jumlah keluarga Yakub pada waktu itu adalah tujuh puluh orang, termasuk Yusuf,
yang sudah lama berada di Mesir.

6 Waktu pun berlalu, Yusuf dan semua saudara-saudaranya serta semua orang
dari generasi mereka meninggal. 7 Umat Israel beranak cucu dan jumlah mereka
bertambah banyak, sehinggamereka 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 seluruhMesir. 9Raja itu berkata kepada para
pejabatnya, “Lihatlah, orang-orang Israel sudah terlalu banyak, dan karena itumereka
sudah lebih kuat daripada kita. 10 Kalau suatu saat musuh menyerang kita, bisa saja
mereka bergabung dengan musuh-musuh kita, lalu melawan kita dan meninggalkan
negeri ini. Karena itu kita harus mencari cara mengendalikan mereka supaya tidak
bertambah banyak.”

11Olehkarena itumerekamenempatkanparamandorkepalabudakuntukmenindas
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 semakin menyebar ke seluruh negeri itu. Hal itu membuat
orang Mesir semakin takut kepada mereka. 13Karena itu, orang Mesir dengan kejam
memaksa mereka bekerja lebih keras. 14Merekamembuat hidup umat Israel semakin
sengsara dengan memaksa bekerja keras membuat batu bata dari campuran lumpur.
Umat Israel juga disuruh melakukan segala macam pekerjaan berat, termasuk peker-
jaan di ladang. OrangMesir juga semakinmenindas umat Israel dengan segalamacam
pekerjaan yang sangat berat.

15 Kemudian raja Mesir memanggil dua perempuan Israel† yang bertugas sebagai
bidan untuk menolong ibu-ibu Israel saat melahirkan. Nama bidan itu Sifra dan
Pua. 16 Raja berkata kepada mereka, “Perhatikanlah setiap kali kalian menolong
ibu-ibu Israel melahirkan. Apabila jenis kelamin bayinya perempuan, kalian boleh
membiarkannya hidup. Tetapi kalau laki-laki, maka kalian harus membunuhnya!”

* 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 semuapihakyang sebelumnyaadahubunganerat denganpihakyangdiusir itu, khususnyaumat Israel yang
memiliki hubungan kesukuanmaupun kedudukan dengan penguasa Heksos. Dan sekarang, denganmeningkatnya
jumlah umat Israel, hal itu dipandang sebagai ancaman serius bagi pemerintahan rajaMesir. † 1:15 Israel Secara
harfiah dalam teks sumber menuliskan ‘Ibrani’. Nama Ibrani dapat dianggap identik dengan bangsa Israel, dan
kata Ibrani menjadi nama untuk bahasa mereka. TSI menerjemahkan kata ‘Ibrani’ sebagai ‘Israel’ ketika mengacu
kepada bangsa, dan tetapmenggunakan ‘Ibrani’ ketikamengacu kepada bahasa. Lihat catatan di Kej. 11:14.
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17 Namun kedua bidan itu takut kepada Allah, sehingga mereka tidak menuruti per-
intah raja Mesir. Merekamembiarkan semua bayi laki-laki yang lahir tetap hidup.

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

19 Mereka menjawab, “Perempuan Israel tidak sama dengan perempuan Mesir.
Mereka sangat kuat, sehingga sebelum bidan tibamereka sudahmelahirkan.”

20-21Olehkarenabidan-bidan itu takutkepadaAllah,makaAllahmemberkatimereka
dengan memberikan 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

1Ada seorang laki-laki dari suku Lewi yang sudah menikah dengan seorang perem-
puan dari suku yang sama. 2Padawaktu rajaMesir sudahmemberikan perintah terse-
but, perempuan itu melahirkan bayi laki-laki. Ketika dilihat bayinya tampan, maka
dia menyembunyikannya selama tiga bulan. 3Ketika 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 dan menyembunyikannya di antara alang-alang air
yang tinggi di tepi Sungai Nil. 4Dankakak perempuanbayi itumengawasi 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 ker-
anjang di antara alang-alang air yang tinggi, dia menyuruh salah satu pelayannya
untukmengambil keranjang itu. 6Ketika diamembukanya, diamelihat bayi itu sedang
menangis. Dia merasa kasihan terhadapnya dan berkata, “Pastilah ini bayi orang
Israel.”

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

8 Jawab putri 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 dan
merawatnya.

10 Ketika anak itu sudah berhenti menyusu, ibunya membawa dia kembali kepada
putri raja. Putri raja mengangkat anak itu sebagai anaknya sendiri dan menamainya
Musa, dengan berkata, “Aku sudahmengangkatnya dari air.”†

Musamelarikan diri keMidian
11Pada suatu hari, ketika Musa sudah dewasa, dia pergi keluar mengunjungi orang-

orang sebangsanya, danmelihat betapa beratnya kerja paksamereka. Diamelihat ada
seorangMesir sedangmemukuli seorang Israel, yaitu orang yang sebangsa dengan dia.
12 Lalu Musa menoleh kiri kanan, dan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya,
diamembunuhorangMesir itu dan segeramenyembunyikanmayatnya di dalampasir.

* 2:3 ter Lihat catatan kaki di Kej. 6:14. † 2:10 namaMusa Bunyi ucapan namaMusa dalam bahasaMesir mirip
dengan bunyi ucapan yang berarti ‘anak dari’. Tetapi dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan tersebut mirip dengan
bunyi ucapan yang berarti ‘diangkat’.
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13Keesokanharinya,Musakeluar lagi danmelihat duaorang Israel sedangberkelahi.
Lalu dia bertanya kepada orang yang bersalah, “Mengapa kamumemukuli sesamamu
orang Israel?”

14 Jawab orang itu, “Siapa yang menjadikanmu pemimpin ataupun hakim di antara
kami? Apakah kamu mau membunuh saya seperti kamu membunuh orang Mesir itu
kemarin?”
Musa menjadi takut dan berpikir, “Pasti semua orang sudah tahu perbuatanku.”

15-16Waktu raja Mesir mendengar tentang pembunuhan itu, dia mengeluarkan perin-
tah untukmembunuhMusa. Tetapi Musamelarikan diri danmenetap di Midian.
Di sana, ada seorang imam Midian yang bernama Rehuel.‡ Dia mempunyai 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
membantumemberikan air kepada kawanan domba dan kambingmereka.

18Ketikamereka 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 seringmengganggukami. Dia bahkanmenolongmemberiminumkawanankita.”

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

21Karena undangan tersebut, Musa kemudian setuju untuk tinggal dengan 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 sudahmenjadi pendatang di negeri asing.”§

Allahmemanggil Musa
23 Waktu pun berlalu, dan raja Mesir itu meninggal dunia, tetapi di bawah pe-

merintahan raja baru, bangsa Israel tetap saja sengsara dan ditindas sebagai budak.
Mereka tetapberserumeminta tolong karenaperbudakanmereka, dan seruanmereka
didengar Allah. 24Allahmendengar semua keluhanmereka danmengingat perjanjian-
Nya dengan Abraham, Isak, dan Yakub. 25Allahmelihat penderitaan bangsa Israel dan
Dia peduli denganmereka.

3
Semak belukar yang berapi tetapi tidak terbakar

1 Pada suatu hari, Musa sedang menggembalakan domba dan kambing milik mer-
tuanya, 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’. 2Di sana malaikat yang dikirim oleh
‡ 2:15-16 Rehuel Dalam teks sumber pasal ini, nama Rehuel pertama kali disebut di ayat 18. Tetapi untuk alasan
kejelasan dan kewajaran, TSI memindahkan nama Rehuel kepada ayat ini. Nama Rehuel berarti ‘sahabat Allah’.
Rehuel memiliki nama lain, yaitu Yitro, yang mulai digunakan di pasal 3 dan seterusnya. § 2:22 nama Gersom
Dalam bahasa Ibrani bunyi ucapan nama Gersom mirip dengan bunyi ucapan yang berarti ‘pendatang’. * 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 selalumenerjemahkan ‘Horeb’ dengan ‘Gunung Sinai’, karena nama itu lebih dikenal oleh para
pembaca zaman sekarang.



Keluaran 3:3 85 Keluaran 3:17

TUHAN‡ menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api di tengah-tengah
semak. Musa melihat 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!”
5 Lalu TUHAN berkata, “Jangan mendekat! 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.

7Kemudian TUHAN berkata, “Aku benar-benar sudah melihat penindasan umat-Ku
di Mesir dan mendengar seruan mereka atas perlakuan kejam para mandor terhadap
mereka. Akumengetahui penderitaanmereka, 8dan Aku datang untukmembebaskan
mereka dari tangan orang Mesir. Aku akan memimpin mereka keluar dari negeri itu
danmembawamereka ke negeri yang baik dan luas, dan yang berlimpah dengan hasil
alam,§ yaitu kenegeri orangKanaan,Het, Amori, Feris, Hewi, danYebus. 9Seruanumat
Israel sudah sampai kepada-Ku, dan Aku sudah menyaksikan betapa kejamnya orang
Mesir menindas mereka. 10 Sekarang, pergilah. Aku mengutusmu pergi menghadap
raja Mesir untukmembawa umat-Ku, keturunan Israel, keluar dari Mesir.”

11 JawabMusa kepadaAllah, “Siapakah saya? Sayabukanlah siapa-siapa. Bagaimana
saya bisa menghadap raja danmembawa keturunan Israel keluar dari Mesir?”

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

13 Musa menjawab, “Kalau saya pergi menemui umat Israel dan berkata kepada
mereka, ‘Allah nenek moyang kita sudah mengutus saya kepada kalian,’ tentu mereka
akan bertanya, ‘Siapakah namanya?’ Maka saya harus menjawab apa?”

14 JawabAllahkepadaMusa, “AkuadalahAku. Katakanlahkepadaumat Israelbahwa
Akulah Aku yang mengutus kamu kepada mereka. 15 Katakan juga kepada mereka,
‘TUHAN, Allah Abraham, Allah Isak, dan Allah Yakub, yaitu Allah nenek moyang
kalian, sudah mengutus saya kepadamu.’ Semua sebutan itu merupakan nama-Ku
untuk selama-lamanya. Demikianlah kalian akan memanggil 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.’
‡ 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 oleh Allah sendiri, dan sebaliknya. TSI akan menulis 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 alam Bagian ini merupakan kata kiasan dalam bahasa Ibrani
yang kalau diterjemahkan secara harfiah berarti ‘mengalir dengan susu danmadu’. ‘Susu’ menggambarkan bahwa
tanah akan baik untuk beternak, dan ‘madu’ menggambarkan bahwa tanah akan baik untuk bercocok tanam.
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18Allah lanjut berbicara kepada Musa, “Para tua-tua Israel akan mendengarkanmu,
dan kemudian kalian akan pergi menghadap raja dan berkata kepadanya, ‘TUHAN
Allah umat Israel sudahmenjumpai kami. Oleh karena itu izinkanlah kamimelakukan
perjalanan selama tiga hari ke padang belantara, agar kami dapatmempersembahkan
kurban kepada TUHAN Allah kami.’

19 “Aku tahu bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja,
kecuali dipaksa oleh kuasa yang besar. 20 Maka Aku akan memakai kuasa-Ku dan
menghantamMesir dengan segala perbuatan-Ku yang ajaib. Dan sesudah itu dia akan
membiarkan kalian pergi. 21 Aku akan menggerakkan 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. Kamu akan mengenakan perhiasan dan pakaian itu pada anak-
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 menden-
garkanku? Bagaimana kalaumereka berkata, ‘TUHAN tidakmenjumpai kamu!’ ”

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

parkan tongkatnya ke tanah, dan tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Musa pun
lari menjauh.

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

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

6 TUHAN berkata lagi kepada Musa, “Masukkanlah tanganmu ke dalam jubahmu.”
MakaMusamemasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan ketika diamengeluarkan
tangannya, tampaklah tangannya terkena 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 keajaiban itu dan tidak menuruti
perkataanmu, ambillahair dari SungaiNil dan tumpahkanair 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.”

11 Kemudian TUHAN berkata, “Siapakah yang menciptakan mulut manusia? Sia-
pakah yang menetapkan seseorang menjadi bisu atau tuli? Siapakah yang membuat
manusia buta atau melihat? Bukankah Aku, TUHAN yang melakukannya? 12 Pergilah
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sekarang! Aku akan menyertaimu ketika berbicara dan memberitahu apa yang harus
kamu katakan.”

13Tetapi Musamenjawab, “Ya Penguasaku, sayamohon utuslah orang lain.”
14 Maka TUHAN menjadi marah kepada Musa dan berkata, “Bagaimana dengan

Harun, kakakmu itu? Dia seorang Lewi yang fasih berbicara. Sekarang dia sedang
dalam perjalanan untuk menemuimu. Dia akan sangat senang saat bertemu den-
ganmu. 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. 16Harun akan menjadi juru bicaramu kepada umat
Israel, dan kamu akan menjadi seperti Allah baginya dengan cara memberitahukan
kepadanya apa yang harus dia katakan. 17 Bawalah tongkat ini. Kamu akan menggu-
nakannya untukmelakukan berbagai keajaiban.”

Musa kembali keMesir
18-19 Kemudian Musa kembali ke Midian, dan TUHAN berkata kepadanya, “Kem-

balilah ke Mesir, karena semua yang ingin membunuhmu sudah mati.” Maka Musa
memohon diri kepada mertuanya, Yitro, “Izinkanlah aku kembali ke Mesir untuk
mencari tahu apakah saudara-saudarakumasih hidup.”
Jawab Yitro, “Baik, pergilah. Semoga kamu selamat dalam perjalanan.”
20MakaMusamenaikkan istri dan anak-anaknya di atas keledai untuk berangkat ke

Mesir. Musa jugamembawa tongkatnya sesuai perintah Allah.*
21 TUHAN berkata kepada Musa, “Aku sudah membuat kamu mampu melakukan

keajaiban-keajaiban. Ketika kamusudahdiMesir, lakukanlahkeajaiban itu di hadapan
rajaMesir. TetapiAkuakanmengeraskanhatinya sehinggadia tidakakanmembiarkan
umat-Kupergi. 22Laluberkatalahkepadanya, ‘InilahperkataanTUHAN:Umat Israel itu
bagaikan anak-Ku yang sulung. 23DanAku sudahmenyuruh kamuuntukmembiarkan
anak-Ku itu pergi menyembah-Ku. Jika kamu menolak, maka Aku akan membunuh
anakmu yang sulung!’ ”

24 Pada suatu malam dalam perjalanan ke Mesir ketika mereka berkemah, TUHAN
menemui Musa dan bermaksud membunuhnya.† 25-26 Lalu Sipora mengambil sebuah
batu yang tajam seperti pisau, lalu diamenyunat anakmereka. Kemudian diamenyen-
tuh 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. 28Musa memberitahu Harun tentang semua perkataan TUHAN yang harus
disampaikan kepada raja Mesir, dan tentang keajaiban-keajaiban yang TUHAN suruh
Musa lakukan.
* 4:20 tongkat … Secara harfiah, ‘tongkat Allah’. † 4:24 TUHAN … bermaksudmembunuhnya Cerita di ayat 24-26
selalu menimbulkan pertanyaan, “Mengapa TUHAN mau membunuh 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 belummenaati perintah yang diberikan kepadaAbrahamyang 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, itumerupakan tanda bahwa sunat yang dia lakukan itu dianggap atas namaMusa. ‡ 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 dalambahasa sumber juga tidak dapat dipastikan. Salah satu tafsiran ditunjukkandalamcatatanuntuk
ayat 24.
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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 hada-
pan mereka. 31Mereka percaya, dan ketika mereka mendengar bahwa TUHAN sudah
memperhatikan umat Israel dan segala penindasan yangmereka 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 men-
gadakan 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!”

3Lalu mereka berkata, “Allah Israel sudah menjumpai kami. Kami mohon, izinkan-
lah kami pergi dan melakukan perjalanan selama tiga hari lamanya ke padang be-
lantara untuk mempersembahkan kurban kepada TUHAN Allah kami, agar Dia tidak
menghukum kami dengan wabah penyakit atau dengan perang.”

4 Namun raja Mesir berkata kepada mereka, “Musa dan Harun, mengapa kalian
mengganggu para budak yang sedang berkerja? Kalian harus tetap 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— biarlah
mereka pergi mengumpulkannya 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 dewamereka. 9Paksalahmereka bekerja lebih keras lagi, supayamereka sibuk
dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untukmendengarkan omong kosong itu.”

10Maka semua kepala mandor Mesir dan mandor Israel pergi dan berkata kepada
umat Israel, “Raja sudah menetapkan bahwa dia tidak akan menyediakan 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!” 12Maka umat Israel menyebar untukmencari 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 pekerjaan umat Israel. Kata mereka, “Kenapa kamu tidak menghasilkan
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

* 5:2 penggunaan huruf kecil Penggunaan huruf kecil dan besar untuk yang ilahi dalam TSI berubah sesuai
kepercayaan orang yang sedang berbicara. Di ayat ini raja Mesir menganggap Musa dan Harun menyebut nama
dewa umat Israel, dan sudah jelas dia tidak percaya kepada TUHAN.
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diberi jerami tetapi kami tetap dituntut untuk membuat 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,’ sebagai 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 harus mereka 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, “Biarlah TUHAN sendiri yang mengadili dan menjatuhkan
hukuman kepada kalian berdua, karena kalian sudahmembuat kami semakin dibenci
oleh raja dan para pejabatnya! Kalian sudah memberi mereka alasan untuk meng-
habisi kami!”

22MusakembalimenghadapTUHANdanberkata, “YaPenguasa-ku,mengapaEngkau
menambah masalah kepada umat-Mu?! Mengapa Engkau mengutus aku untuk men-
gatasi masalah ini? 23 Sejak aku menghadap raja dan menyampaikan pesan-Mu, dia
lebih kerasmenindas umat-Mu dan Engkau tidakmelakukan apa pun untukmenolong
mereka!”

6
TUHAN berjanji akanmembebaskan umat Israel

1 (5:24)* Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Sekarang kamu akanmelihat apa yang
akan Aku lakukan terhadap raja Mesir. Aku akan memaksanya untuk membiarkan
umat-Ku pergi, bahkan dia akanmengusir mereka keluar dari negerinya.”

2TUHAN berkata lagi kepada Musa, “Akulah TUHAN. 3Aku yang sudah menyatakan
diri kepada Abraham, Isak, dan Yakub sebagai Allah YangMahakuasa, tetapi Aku tidak
memperkenalkan nama-Ku, TUHAN, kepada mereka. 4Aku juga sudah membuat per-
janjiandenganmereka. Akuberjanji akanmemberikankepadamerekanegeriKanaan,
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
membawakaliankeluardari perbudakanbangsaMesir. Akuakanmenghukumbangsa
Mesir dengan hukuman berat, dan dengan kuasa-Ku Aku akan membebaskan kalian.
7Aku akan mengangkat kalian sebagai umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allah kalian.
Kalian akan tahu bahwa Akulah TUHAN Allahmu yang sudah membebaskan kalian
dari perbudakan bangsa Mesir. 8 Aku akan membawa kalian ke negeri yang Aku
janjikandenganbersumpahkepadaAbraham, Isak, danYakub. Akuakanmemberikan
negeri itu kepada kalian sebagai milik kalian sendiri. Akulah TUHAN.’ ”

9Musa menyampaikan semua pesan itu kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak
mau mempedulikan pesan itu karena mereka sudah sangat putus asa akibat perbu-
dakan 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 mendengarkan aku,
apalagi raja Mesir! Dia pasti tidak akan mendengarkan aku, orang yang tidak pandai
bicara ini!”
* 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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13 Biarpun demikian TUHAN tetap mengutus Musa dan Harun kepada umat Israel
dankepadarajaMesir, denganperintahuntukmemimpinumat IsraelkeluardariMesir.

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. Keturunanmerekamasing-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 moyang dari suku Simeon
dan keturunan mereka menggunakan marga-marga yang sama dengan nama
mereka.

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 menjadi marga
Libni danmarga Simei.

18Anak-anak Kehat bernama Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Kehat hidup selama
133 tahun.

19Anak-anakMerari bernamaMahli danMusi.
Demikianlahmarga-marga dalam suku Lewi sesuai garis keturunanmereka.

20Amrammenikah dengan saudara perempuan ayahnya bernama Yokebet. Mereka
mempunyai dua anak laki-laki, Harun danMusa. Amramhidup selama 137 tahun.

21Anak-anak Yisar bernama Korah, Nefeg dan Zikri.
22Anak-anak Uziel bernamaMisael, Elsafan dan Sitri.
23 Harun menikah dengan Eliseba, anak dari Aminadab, saudara perempuan dari
Nahason. Dia melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.

24Anak-anak Korah bernama Asir, Elkanah dan Abiasaf. Keturunanmerekamasing-
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 tanahMesir, dalam rombongan besarmenurut pasukan-pasukanmereka.†
27 Merekalah yang berbicara kepada raja Mesir untuk membawa umat Israel keluar
dari tanahMesir.

28TUHAN berkata kepadaMusa diMesir, 29 “Akulah TUHAN! Beritahukanlah 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

1TUHANberkata kepadaMusa, “Lihatlah, Akumengangkatmumenjadi seperti Allah
bagi raja Mesir, dan kakakmu Harun akan menjadi seperti nabimu. 2 Kamu akan
mengatakansemuayangAkuperintahkankepadamu, danHarunakanmenyampaikan
kepada raja untuk membiarkan umat Israel keluar dari negerinya. 3 Tetapi Aku akan
mengeraskan hati raja. Sekalipun Aku membuat berbagai macam keajaiban-Ku di
† 6:26 pasukan-pasukan mereka Ini pertama kalinya kedua belas suku Israel disebut sebagai ‘pasukan-pasukan’.
Istilahmiliter yang digunakan dalambahasa Ibranimenggambarkanumat Allah sebagai kesatuan tempur, dan juga
menggambarkan keberangkatan dari Mesir yang teratur dan tertib.
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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.* 5Dan
orang-orang Mesir akan tahu bahwa Akulah TUHAN, ketika Aku menghukum Mesir
dengan kuasa-Ku danmembawa keluar umat-Ku Israel dari antaramereka.”

6MakaMusadanHarunmelakukansesuaidenganyangdiperintahkanTUHAN. 7Saat
mereka pergi menghadap raja, Musa berusia delapan puluh tahun dan Harun berusia
delapan puluh tiga tahun.

Tongkat Harun berubahmenjadi ular
8 Lalu TUHAN berkata kepada Musa dan Harun, 9 “Jika raja Mesir berkata kepada

kalian, ‘Buktikanlah diri kalian dengan melakukan keajaiban,’ maka katakanlah
kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah ke tanah di hadapan raja.’
Maka tongkat itu akan berubahmenjadi ular.”

10 Maka Musa dan Harun menghadap raja dan melakukan sesuai dengan yang
diperintahkan TUHAN. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan raja dan para
pejabatnya,† dan tongkat itu berubah menjadi ular. 11 Kemudian raja memanggil
orang-orang pintar dan para ahli sihir untukmenghadap, danmereka jugamelakukan
hal yang sama dengan menggunakan keahlian mereka. 12 Setiap mereka pun melem-
parkan 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
14Kemudian TUHANberkata kepadaMusa, “RajaMesir 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 kamumelihatnya
berjalan menuju sungai, tunggulah di dekat sungai untuk menemuinya. Bawalah
tongkat yang berubah menjadi ular dalam tanganmu. 16Dan katakanlah kepadanya,
‘TUHAN Allah umat Israel sudah mengutus saya untuk menyampaikan kepadamu,
“Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka dapat menyembah-Ku di padang belan-
tara.” Tetapi sampai sekarang engkau tetap tidakmaumendengarkan. 17 Jadi beginilah
kata TUHAN, “Dengan ini engkau akan tahu bahwa Akulah TUHAN.” Lihatlah! Aku
akan memukul permukaan air sungai Nil dengan tongkat yang di tanganku ini, dan
airnya akan berubahmenjadi darah. 18 Ikan di sungai akanmati sehingga airnya akan
berbau busuk dan orangMesir tidak dapat meminumnya.’ ”

19 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Ambillah
tongkatmu dan ulurkanlah ke atas segalamacamperairan diMesir— termasuk sungai-
sungai, aliran air, kolam-kolam dan tempat-tempat menampung air— agar semuanya
itu berubah menjadi darah. Akan ada darah di seluruh negeri Mesir, bahkan dalam
tempat penyimpanan air yang terbuat dari kayumaupun batu.”

20MusadanHarunmelakukanapayang sudahdiperintahkanTUHAN.Didepanmata
raja dan para pejabatnya, Harunmengangkat tongkatnya danmemukul 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. 22Namun para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang
sama dengan menggunakan keahlian mereka. Maka raja tetap mengeraskan hatinya
dan tidak mendengarkan mereka seperti apa yang sudah dikatakan TUHAN. 23 Raja
berpaling dan kembali ke istananya tanpa menghiraukan apa yang sudah terjadi.
* 7:4 pasukan-pasukanLihat 6:26dancatatankakinya. † 7:10 pejabatnyaPadazaman inidiMesir, hampir semua
pejabat adalah kerabat raja.
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24 Seluruh rakyat Mesir menggali lubang di sepanjang sungai Nil untuk mencari air
yang bisa diminum, karenamereka tidak dapat meminum air sungai itu.

Bencana kedua: Katak
25Tujuh hari pun berlalu setelah TUHANmengubah air sungai Nil menjadi darah.

8
1 TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah menghadap raja Mesir dan sampaikan

kepadanya, ‘Inilah yang dikatakan TUHAN, “Biarkanlah umat-Ku pergi supayamereka
dapat menyembah-Ku. 2Kalau engkau menolak, Aku akan memenuhi negerimu den-
gan katak. 3 Sungai Nil akan penuh dengan katak, dan katak-katak itu akanmemasuki
istanamu, kamar tidurmu, tempat tidurmu, rumah-rumahparapejabatmudanseluruh
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 men-
gulurkan tongkat yang ada di tangannya ke atas sungai-sungai, aliran air, dan kolam.
Buatlah katak-katak bermunculan memenuhi seluruh tanah Mesir!” 6 Maka Harun
mengulurkan tongkatnya ke atas perairanMesir, lalu katak-katak keluar danmenutupi
seluruh Mesir. 7 Akan tetapi para ahli sihir negeri itu juga melakukan hal yang sama
dengan keahlianmereka, dan katak-katak pun keluar memenuhi Mesir.

8Kemudian rajamemanggilMusa danHarun untukmenghadap dan berkata kepada
mereka, “Mintalah kepada Tuhan untuk melenyapkan katak-katak dari saya dan
bangsa saya,maka saya akanmembiarkan bangsamupergi untukmempersembahkan
kurban kepada dewamu, Tuhan.”

9 Jawab Musa, “Tentukanlah waktunya, maka saya akan berdoa kepada TUHAN
dan memohon 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 tahu

bahwa tidak ada dewa yang seperti TUHAN Allah kami. 11 Katak-katak itu akan
menyingkirdarimu, dari parapejabatmu, dari rakyatmu, dandari rumahkalian. Katak
hanya akan tinggal di sungai Nil.”

12LaluMusa dan Harun pergi meninggalkan raja. Sesuai janjinya kepada raja Mesir,
Musa berseru dalam doanya kepada TUHAN, meminta bencana katak disingkirkan.
13Dan TUHANmengabulkan apa yang diminta Musa. Katak yang ada di setiap rumah,
halaman, dan ladang mati semua. 14Kemudian 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
tidakmau lagi mendengarkanmereka, seperti yang dikatakan TUHAN.

Bencana ketiga: Agas
16Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun, ‘Angkatlah

tongkatmu dan pukullah ke tanah, maka debu akan berubahmenjadi agas* yang akan
memenuhi seluruh negeri Mesir.’ ” 17 Dan terjadilah demikian. Harun mengulurkan
tongkat yang ada di tangannya dan memukulkannya ke tanah yang berdebu, maka
semua debu di seluruh Mesir berubah menjadi agas dan menghinggapi semua orang
dan binatang. 18 Agas itu menghinggapi manusia maupun binatang. Para ahli sihir

* 8:16 agasKatadalambahasa Ibraniyangditerjemhkan ‘agas’adalahsejenis seranggayangsangatkecil dansangat
mengganggu. Selain ‘agas’ beberapa terjemahan yang lain menggunakan jenis serangga seperti kutu, nyamuk, dan
lalat.
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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.

Bencana keempat: Lalat
20 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Besok kamu harus bangun pagi-pagi

sekali, dan pergilah menghadap raja ketika dia turun ke sungai. Sampaikanlah
kepadanya, ‘Beginilah perkataan TUHAN kepadamu, “Biarkanlah umat-Ku pergi, su-
payamerekadapatmenyembah-Ku. 21Kalauengkau tidakmembiarkanumat-Kupergi,
Aku akan mengirimkan kerumunan 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 akanbebas 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.” ’ ”

24Dan TUHANmelakukan apa yang Dia katakan. Kerumunan lalatmemenuhi istana
raja dan rumah para pejabat. Lalat-lalat itu memenuhi dan membuat seluruh negeri
menjadi kotor.

25 Sesudah itu, raja memanggil Musa dan Harun, dan berkata, “Pergilah, persem-
bahkanlah kurban bagi Allah kalian, tetapi di dalam negeri ini saja.”

26Namun Musa menjawab, “Kami tidak dapat melakukan itu, karena memberikan
persembahan kurban bakaran bagi TUHAN Allah kami merupakan suatu kegiatan
yang menjijikkan bagi orang Mesir. Apabila kami melakukan hal itu di depanmereka,
maka mereka pasti melempari kami dengan batu. 27 Untuk membuat persembahan
sesuai perintah TUHAN yang kami sembah, kami harusmelakukan perjalanan selama
tiga hari ke padang 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
TUHAN agar besok kerumunan lalat meninggalkan engkau, para pejabatmu, dan
rakyatmu. Namunkali ini, janganlah rajaberbuat curang lagi denganmelarangbangsa
Israel pergi mempersembahkan kurban kepada TUHAN!”

30Maka Musa pergi meninggalkan raja dan berdoa kepada TUHAN. 31 Dan TUHAN
melakukan apa yang dimintaMusa denganmenghilangkan kerumunan lalat dari raja,
para pejabat serta rakyatnya. Tidak ada seekor pun lalat yang tertinggal. 32Namunkali
ini, raja kembalimengeraskanhatinya dan tidakmemperbolehkanbangsa Israel pergi.

9
Bencana kelima: Penyakit menular pada binatang

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah menghadap 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, 3maka dengan
kuasa-Ku, Aku akanmendatangkanwabah penyakit yang sangat parah atas ternakmu,
yaitu kuda, keledai, unta, domba, kambingdan sapi. 4Tetapi dalamwabah iniAkuakan
mengkhususkan ternak milik umat Israel dari ternak milik orang Mesir. Tidak seekor
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pun ternakmilikumat Israel yangakanmati.’ ” 5TUHANjugamenentukanwaktuuntuk
hal itu terjadi. Dia berkata kepadaMusa, “Aku akanmelakukan bencana ini besok.”

6Keesokan 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 yangmati. Sekalipun demikian, rajamengeraskanhatinya, dan
tidakmaumembiarkanmereka 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. 9 Abu itu akan menjadi debu halus yang akan tersebar ke seluruh Mesir dan
menyebabkan bisul-bisul bernanah padamanusia dan binatang di seluruhMesir.”

10-11 Maka Musa dan Harun mengambil abu dari tempat pembakaran dan meng-
hadap 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. 12 Tetapi TUHAN mengeraskan 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 tahubahwa tidakadayang seperti Akudi selu-
ruh bumi ini. 15Aku bisa saja menggunakan kuasa-Ku untuk menyerang engkau dan
rakyatmu dengan penyakit, dan melenyapkan kalian dari permukaan bumi. 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.
17Meskipun 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 belumpernah terjadi sebelumnya di seluruhMesir.
19Karena itu, bawalah seluruh ternak kalian yang berada di padang untuk berlindung
ke tempat yang aman. Setiap orang dan binatang yang masih berada di padang akan
mati tertimpa hujan es!” ’ ”

20Maka para pejabat raja yang takut akan perkataan TUHAN itu segera membawa
masuk semuabudakdan ternakmerekauntukberlindung. 21Tetapimereka yang tidak
menghiraukan perkataan TUHANmembiarkan budak dan ternakmereka di padang.

22Lalu TUHANberkata kepadaMusa, “Arahkanlah tanganmuke langit, agar hujan es
turun di seluruhMesir danmenimpa setiap orang, binatang, dan tanaman di padang.”

23MakaMusamengarahkan tongkatnya ke langit, dan TUHANmenurunkanhujan es
di seluruh tanahMesir, 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 esmenghantam semua yang
ada di ladang di seluruhMesir— baik itumanusia, binatang, tanaman, maupun pohon.
26Hanya Gosyen, tempat tinggal umat Israel, yang tidak terkena hujan es.

27Lalu rajamemanggil Musa danHarun untukmenghadapnya 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
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yang dahsyat ini! Kami sudah tidak tahan lagi. Saya akan membiarkan kalian pergi.
Kalian tidak usah tinggal lebih lama lagi.”

29Musamenjawab raja, “Ketika sayameninggalkankota ini, saya akanmengarahkan
tangan saya kepada TUHAN. Guntur akan berhenti dan tidak akan ada hujan es lagi,
agar kalian tahu bahwa bumi adalah milik TUHAN. 30 Tetapi saya tahu bahwa engkau
dan pejabat pemerintahanmumasih tidak takut kepada TUHAN Allah.”

31Padawaktu itu, jelai sudahhampir siappanendan rami sedangberbunga sehingga
hujanesmenggagalkanpanen tanaman-tanaman itu. 32Akan tetapi gandumdansekoi*
tidak rusak karena belummusimnya.

33KemudianMusameninggalkan raja, pergi ke luar kota danmengangkat tangannya
kepada TUHAN. Maka guntur, hujan es dan hujan pun berhenti. 34Ketika raja melihat
bahwa hujan, hujan es, dan guntur sudah berhenti, dia dan para pejabatnya pun
berdosa lagi dengan mengeraskan hati mereka, 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
sudahmengeraskanhatinyadanhatiparapejabatnya, supayaAkudapatmenunjukkan
berbagai keajaiban kepada mereka, 2 dan supaya kamu dapat menceritakan kepada
anak cucumu bagaimana Aku Allahmu sudah mempermainkan orang Mesir, dan
tentangsemuakeajaibanyangsudahAku tunjukkankepadamereka. Dengandemikian
kamumasing-masing akan tahu bahwa Akulah TUHAN.”

3 Maka Musa dan Harun pergi menghadap raja dan berkata kepadanya, “TUHAN
Allah umat Israel berkata, ‘Sampai kapankah engkau akan menolak tunduk kepada-
Ku? Biarkanlahumat-Kupergi untukmenyembah-Ku. 4Apabila engkau tetapmenolak,
maka besok Aku akan mendatangkan belalang ke negerimu. 5 Belalang-belalang itu
akan menutupi seluruh daratan Mesir, 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!’ ” Kemudian
Musa langsung berbalik danmeninggalkan raja.

7 Para pejabat raja berkata kepadanya, “Sampai kapankah orang ini akan terus
menyusahkan kita? Biarkanlah orang-orang ini pergi agar mereka dapat menyembah
Tuhan Allahmereka. Apakah engkau belum sadar bahwaMesir sudah hancur?”

8 Kemudian Musa dan Harun dibawa kembali untuk menghadap raja, dan raja
berkata kepada mereka, “Pergilah dan sembahlah Tuhan Allah kalian. Tetapi siapa di
antara kalian yang akan pergi?”

9 Jawab Musa, “Kami akan pergi membawa yang muda dan yang tua. Kami akan
membawa semua keluarga kami, dan semua ternak kami, karena kami harus men-
gadakan perayaan bagi TUHAN.”

10Tetapi rajamenjawabmereka, “SebaiknyaTuhanmenyertai kalian jikaaku sampai
mengizinkan kalian pergi membawa para perempuan dan anak-anak kalian!* Aku
tahu kalian sedang menyusun rencana jahat! 11 Tidak bisa! Hanya para laki-laki yang

* 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. * 10:10 Sebaiknya TUHAN … Perkataan
raja Mesir ini merupakan ucapan sarkasme. Artinya, walaupun diamenyebut nama TUHAN, tetapi sebenarnya dia
tidak percaya kepada-Nya, danmaksud perkataannya ini adalah untukmengejek Dia.
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boleh pergi danmenyembah Tuhan sesuai dengan permintaan kalian!” LaluMusa dan
Harun diusir dari hadapan raja.

12 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Ulurkanlah tanganmu ke atas 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 timurbertiupdi seluruhnegeri sepanjang siangdanmalam. Padakeesokanpagi,
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
seluruhMesir, baik itu tanaman ataupun pohon.

16Raja segera memanggil Musa dan Harun dan berkata kepadamereka “Saya sudah
berdosa terhadap Tuhan Allah 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.”

18Musa meninggalkan raja dan memohon kepada TUHAN. 19 Dan TUHAN memba-
likkan 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. 20 Namun TUHAN kembali mengeraskan hati raja, dan dia kembali melarang
umat Israel pergi.

Bencana kesembilan: Kegelapan
21 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Angkatlah tanganmu ke arah langit, maka

kegelapan yang sangat dahsyat akan meliputi seluruh negeri Mesir.” 22 Musa men-
gangkat tangannya ke langit dan kegelapan menyelimuti seluruh Mesir selama tiga
hari. 23RakyatMesir tidak dapatmelihat satu sama lain dan tidak dapat pergi kemana-
mana selama tiga hari. Tetapi di daerah umat Israel tinggal tidak terjadi kegelapan
seperti itu.

24Raja memanggil Musa dan berkata, “Pergilah dan sembahlah Tuhan. Perempuan-
perempuan dan anak-anak kalian boleh ikut, tetapi semua ternak kalian harus diting-
galkan 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 pun karena kami harus mempersem-
bahkan sebagian dari ternak kami kepada TUHAN Allah kami, dan kami tidak tahu
yangmana yang akan kami persembahkan kepada TUHAN sebelumkami 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 kamumelihat saya, kamu akanmati!”

29 Musa berkata, “Biarlah terjadi sesuai perkataanmu! Aku tidak akan pernah
melihat mukamu lagi!”

11
Bencana kesepuluh: Kematianmasal anak sulung

1TUHANberkatakepadaMusa, “Masihadasatuwabah lagi yangakanAkudatangkan
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
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dari tempat ini. 2 Sekarang suruhlah umat Israel untuk meminta perhiasan emas dan
perak dari para tetanggamereka yang adalah orangMesir.”

3 TUHAN membuat orang-orang Mesir bermurah hati kepada umat Israel. Bahkan
Musa sangat dihormati oleh para pejabat pemerintah dan rakyat Mesir.

4KemudianMusamenghadap raja dan berkata, “TUHANmengatakan 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 yang menggiling
gandum. Selain itu, anak sulung jantan dari semua ternak juga akanmati. 6Di 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 akan menggonggong kepada mereka ataupun
hewan mereka, supaya engkau tahu bahwa TUHAN-lah yang sudah memperlakukan
umat Israel berbeda dengan rakyat Mesir. 8 Lalu semua pejabatmu akan datang dan
bersujud di hadapan saya dan berkata, ‘Mohon pergilah dengan seluruh umat Israel.’
Dan sesudah itu kami pun akan pergi.”
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 supayaAku dapatmelakukan banyak keajaiban diMesir.”✡ 10Musa
dan Harunmelakukan semua keajaiban tersebut di hadapan raja Mesir, tetapi TUHAN
mengeraskan 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
1TUHANberkata kepadaMusa danHarun diMesir, 2 “Mulai sekarang, bulan ini akan

menjadi bulan pertamadalamkalender tahunankalian. 3Umumkanlah 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 memakan habis seekor anak domba atau anak kambing, mereka boleh
membaginya dengan keluarga tetangga terdekat sesuai dengan jumlah anggota kelu-
arga dan jumlah yang bisa dimakan olehmasing-masing orang. 5Kamu harusmemilih
anak domba atau anak kambing jantan yang berumur satu tahun dan tidak ada cacat.’

6 “Setiap keluarga harusmemelihara anak domba atau anak kambing itu hingga hari
keempat belas bulan ini. Pada hari itu, waktumatahari terbenam, seluruh umat Israel
harus menyembelih anak domba atau anak kambing yang dipelihara itu. 7Kemudian
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 harusmemanggang dagingnya di atas api, danmemakannya dengan roti
yang tidak beragi dan sayur pahit. 9 Janganmemakannyamentah, atau direbus dalam
air. Anakdombaataukambing ituharusdipanggangutuhdiatasapi— termasukkepala,
kaki, dan semua bagian dalam tubuhnya. 10Dagingnya 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
✡ 11:9 Kel. 7:3-4
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11 “Ini adalah permulaan dari Perayaan Paskah,* yang senantiasa akan dirayakan
untuk menghormati Aku, TUHAN kalian: Pada malam itu kalian harus sudah men-
genakan pakaian seperti orang yang sudah siap bepergian 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 anakhewan jantan yang sulung. Dan
Aku akan menjatuhkan hukuman terhadap semua dewa-dewa Mesir, karena Akulah
TUHAN. 13Darah pada pintu rumah kalian akan menandakan rumah di mana kalian
berada. Waktu Akumelihat darah itu, Aku akanmelewatinya, dan bencana tidak akan
menimpa 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 yang
memakan roti beragi selama tujuh hari itu tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku.
16 Pada tanggal 14 dan 20, yaitu pada hari pertama dan hari ketujuh dalam perayaan
ini, kalian harusmengadakan ibadah besar untukmenyembah danmenghormati Aku.
Pada kedua hari itu kalian tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun kecuali untuk
menyiapkanmakanan.

17 “Sambil Perayaan Paskah berlangsung, kalian akan memperingati Perayaan Roti
Tidak Beragi, agar kalian ingat bahwa pada hari ini Aku membawa 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 sama sekali di dalam rumah kalian. Apabila seseorang
makan sesuatu yang beragi, maka tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku, baik dia
pendatangmaupun orang Israel asli. 20Kalian tidak bolehmakan apa pun yang beragi.
Makanlah roti tidak beragi di mana saja kalian tinggal.”

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
21KemudianMusamengumpulkan semua tua-tua Israel danberkata kepadamereka,

“Pergilah dan pilihlah anak domba atau anak kambing untuk setiap keluarga dan sem-
belihlah 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 besok paginya. 23TUHAN akan berkeliling di seluruh negeri untukmembunuh
setiap anak sulung orang Mesir. Dan ketika Dia melihat darah pada ambang atas
pintu dan kedua tiang pintu rumah itu, TUHAN akan melewatinya dan tidak akan
membiarkan malaikat maut masuk ke rumah-rumah kalian dan membunuh setiap
anak sulung kalian.

Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang
24 “Kalian masing-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 perayaan ini. 26 Dan ketika
* 12:11 PaskahNamaPaskah berasal dari ‘pesakh’dalambahasa Ibrani, yang berarti ‘melewati’. Nama inimengin-
gatkan bagaimana malaikat melewati rumah-rumah umat Israel, namun malaikat itu memasuki rumah-rumah
orang Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki sulung. † 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-upacara ibadah Yahudi.
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anak-anakmu bertanya, ‘Apakah arti upacara ini?’ 27 kamu akan menjawab, ‘Inilah
persembahanPaskahuntukmenghormati TUHAN, karenaDia sudahmelewati 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
SetelahMusamenyampaikan hal ini, umat Israel bersujud danmenyembah TUHAN.

28Kemudianumat Israelmelakukanapayang sudahTUHANperintahkankepadaMusa
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 raja
Mesir, beserta semua pejabatnya dan seluruh rakyat Mesir terbangun. Terdengar jerit
tangis yang keras di seluruhMesir, karena ada yangmeninggal di setiap rumah.

Bangsa Israel meninggalkanMesir
31 Malam itu juga, raja memanggil Musa dan Harun untuk menghadapnya dan

berkata kepada mereka, “Pergilah! Menjauhlah dari rakyat saya! Kalian dan semua
umat Israel, pergilah dan sembahlah Tuhan seperti yang kalian minta! 32 Bawalah
ternak kalian, seperti yang kalian katakan, dan pergilah. Mintalah kepada Tuhan
untuk memberkati saya juga!” 33 Rakyat Mesir mendesak umat Israel untuk segera
meninggalkannegeri itu. Katamereka, “Kami semuaakanmati jikakalian tidakpergi!”

34Maka umat Israelmembawa adonan rotimereka yangmasih di dalamwadah ado-
nan roti dan belum diragi, membungkusnya dengan jubah mereka, dan memikulnya.
35Sesuai perintahMusa sebelumnya, umat Israelmeminta perhiasan emas, perak, dan
pakaiandariorangMesir tetanggamereka. 36TUHANmembuat rakyatMesirbermurah
hati terhadap umat Israel, dan mereka memberikan segala sesuatu yang diminta oleh
umat Israel. Dengancarademikianumat Israelmembawakeluarhartakekayaanorang
Mesir.

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 dapat memanggang 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 pasukanTUHAN‡meninggalkannegeri itu. 42Padamalam itulah TUHANmenjaga
umat Israel supayaDiadapatmembawamerekakeluardariMesir sesuaidenganwaktu
yangDia tetapkan. Maka sebagai peringatanuntukmenghormati TUHAN, setiap tahun
padamalam yang sama seluruh umat Israel tetap berjaga-jaga sepanjangmalam.

Peraturan tentang perayaan Paskah selanjutnya
43DanTUHANberkata kepadaMusa danHarun, “Inilah ketetapanmengenai Paskah.

Selain orang Israel, orang asing tidak boleh makan makanan Paskah. 44 Tetapi
budak yang sudah dibeli dengan uang boleh memakannya apabila sudah disunat.
45 Pendatang atau pun pekerja upahan tidak boleh memakannya. 46 Setiap kurban
Paskah harus dimakan di dalam satu 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 untuk
menghormati-Ku, dia dan semua anggota keluarga dan budak laki-laki bersamanya
harus disunat. Setelah itu, dia boleh merayakan Paskah. Dia akan diperlakukan sama
‡ 12:40-41 para pasukan Lihat catatan di Kel. 6:26.
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seperti orang Israel asli. Tetapi orang yang belumdisunat tidak bolehmakanmakanan
Paskah. 49 Peraturan yang sama berlaku bagi orang Israel asli dan pendatang yang
menetap bersama kalian.”

50 Seluruh umat Israel patuh danmelakukan apa yang sudah diperintahkan TUHAN
kepada Musa dan Harun. 51 Dan pada malam hari itulah, TUHAN membawa para
pasukan Israel keluar dari Mesir.

13
Ketetapan tentang anak sulung

1TUHANberkatakepadaMusa, 2“Khususkanlahbagi-Kusemuaanaksulungdi Israel.
Semua yang lahir pertama, baik manusia maupun hewan, adalahmilik-Ku.”

3KemudianMusaberkatakepadaumat Israel, “Ingatlahbahwahari ini adalahhari di
mana kalian keluar dari tempat perbudakan di Mesir. TUHAN sudahmembawa kalian
keluardariMesir dengankuasa-Nyayangbesar. Peringatilahhari ini dengan cara tidak
memakan roti yang beragi. 4 Pada hari ini di bulan Abib, kalian keluar dari Mesir.
5Kalian 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 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
semuaketentuan tentang PerayaanRoti TidakBeragi ini untukmemperingati 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
akanmenjadipengingatbagi kita, supaya selalu salingmengingatkan tentangperintah-
perintahTUHAN.Perayaan ini akanmengingatkankita tentangcaraTUHANmembawa
kita keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang luar biasa. 10 Karena itu, rayakanlah
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 nenek moyang kita. Ketika
hidup di negeri itu, 12 kamu harus menyerahkan setiap anak laki-laki yang sulung
dan setiap anak ternak jantan yang sulung menjadi milik TUHAN. Setiap anak ternak
jantan tersebut akandipersembahkan kepada TUHAN.* 13Tetapi kamuharusmenebus
setiap anak laki-laki yang sulung. Danada jugaperkecualianuntukanakkeledai jantan
yang sulung. Anak keledai itu bisa ditebus denganmempersembahkan 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
sudahmembawa kami keluar dari perbudakan diMesir dengan kuasa-Nya yang besar.
15Ketika rajaMesir dengan keras kepalamenolak untukmembiarkan kami keluar dari
Mesir, TUHAN membunuh setiap anak sulung yang laki-laki di Mesir, baik manusia

* 13:12 ternak jantanYangdimaksuddengankata ‘ternak’adalahdomba, kambing, dan sapi. Hanya ternakberkaki
empat yang halal yang dapat dipersembahkan kepada TUHAN, karena sering ada bagian dari persembahan yang
dimakan oleh orang yangmembawa 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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maupun binatang. Itulah sebabnya kita harus mempersembahkan kepada TUHAN
setiap ternak 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 menuntun

mereka melalui jalan utama yang melintasi negeri orang Filistin, sekalipun jaraknya
lebih dekat. Allah berkata, “Seandainya mereka pergi melalui jalan itu dan diserang
musuh, jangan sampai mereka akan berubah pikiran dan kembali ke Mesir.” 18Maka
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.

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 perjalanan mereka. Pada
siang hari TUHANmenuntunmereka dalam bentuk tiang awan, dan padamalam hari
dalam bentuk tiang api yang menerangi mereka. Dengan demikian mereka dapat
melakukan perjalanan pada siang danmalamharimengikuti tiang awan dan tiang api
itu.† 22 Demikianlah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam
selalu bersama umat Israel.

14
1 Kemudian 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 berubahpikiran danberkata, “Mengapa kitamembiarkanumat Israel
pergi?! Sekarang kita kehilangan budak!” 6 Lalu dia menyuruh supaya kereta perang
disiapkanuntuknya, dan jugapara tentarayangakan ikutbersamadia. 7Diamembawa
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.

10Ketika umat Israel melihat raja Mesir dan pasukannya mendekat, mereka sangat
ketakutan dan berseru-seruminta tolong kepada TUHAN.
† 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 terik matahari, dan tiang api
tidak berfungsi untukmembuat udara lebih hangat padawaktumalam. Fungsi kedua tiang tersebut yang diajarkan
dalam Alkitab adalah untukmenuntun umat Israel dalam perjalananmenuju negeri Kanaan.
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11 Kata mereka kepada Musa, “Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga kamu
membawa kami untukmati di padang belantara ini?! Mengapa kamumembawa kami
keluardariMesir?! 12BukankahduludiMesir, kamipernahberkatakepadamu, ‘Jangan
ikut campur! Biarkanlah kami tetap menjadi budak bagi orang Mesir. Lebih baik
menjadi budak orangMesir daripadamati di sini!’ ”

13 Tetapi Musa menjawab mereka, “Jangan takut! Berdirilah dengan teguh dan
lihatlah apa yang akan TUHAN lakukan hari ini untukmenyelamatkan kita! Kita tidak
akan melihat lagi pasukan Mesir yang kita hadapi hari ini. 14 TUHAN akan berperang
untuk kita, dan kita tidak perlumelakukan apa-apa.”

Menyeberangi LautMerah
15 TUHAN berkata kepada Musa, “Mengapa kamu berseru minta tolong kepada-

Ku? Perintahkanlah umat Israel untuk berjalan maju! 16 Angkatlah tongkatmu dan
arahkanlah ke atas laut. Laut akan terbelah agar umat Israel bisa berjalan menye-
beranginya di atas tanah kering. 17 Dan Aku akan mengeraskan hati orang Mesir
sehinggamerekamengejar umat Israel ke tengah laut, danAkuakandimuliakanketika
Akumengalahkan rajaMesir dengan seluruhpasukannya, termasukpasukanberkuda,
kereta, dan pengendaranya. 18 Orang 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
pasukanMesir 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
dandasar lautmenjadi kering. 22Umat Israel berjalandi atas tanahyangkeringmenye-
berangi laut, sementara sisi kiri dan kananmereka dipagari oleh tembok air. 23 Semua
pasukan raja Mesir, termasuk semua pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya,
mengejar umat Israel hingga ke tengah laut. 24Menjelang fajar, TUHAN, yang berada di
dalam tiang api dan awan,melihat ke bawah kepada pasukanMesir danmengacaukan
mereka. 25Diamembuat roda-roda kereta tentaraMesirmacet, sehinggamereka susah
maju. Katamereka, “Marikita laridari sini! Tuhansedangberperanguntukumat Israel
melawan kita!”

26TUHANberkata kepadaMusa, “Arahkanlah tongkatmu ke atas laut, supaya air laut
kembali menutupi semua pasukan Mesir.” 27 Maka pada waktu fajar sesudah umat
Israelmenyeberang,Musamengarahkan tongkatnya ke atas laut, dan air lautmenyatu
kembali seperti semula. Pasukan Mesir berusaha melarikan diri, tetapi TUHAN
menenggelamkan mereka 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.

29 Demikianlah umat Israel sudah menyeberangi laut itu dengan berjalan di atas
tanah yang kering, dan dengan dipagari oleh tembok air di sisi kiri dan kananmereka.
30 Pada hari itu TUHAN menyelamatkan umat Israel dari pasukan Mesir, dan umat
Israel melihat mayat-mayat pasukan Mesir terdampar di pantai. 31Ketika umat Israel
melihat betapa besar kuasa TUHAN terhadap pasukan Mesir, mereka menjadi hormat
dan takut kepada TUHANdan percaya kepada-Nya dan juga kepadaMusa, hamba-Nya.
* 14:20 menerangi malam Teks sumber ayat ini susah ditafsirkan. Ada tafsiran dari tradisi bangsa Israel yang
berkata bahwadi sisi umat Israel, tiang apimemberi terang, sedangkandi sisi pasukanMesirmengalami kegelapan.
Tetapi teks sumber tidak dapat diartikan sejelas itu.
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15
Nyanyian kemenangan

1KemudianMusa dan umat Israel menyanyikan lagu ini untukmemuji 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.
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14 Bangsa-bangsa lain akan mendengar perbuatan-Mu, dan mereka akan gemetar
ketakutan.

Penduduk Filistin akan dilanda ketakutan.
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!”

19 Ketika umat Israel berjalan menyeberang laut di atas tanah yang kering, semua
pasukan rajaMesir, termasuk pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya,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 dan memukulnya sambil menari-nari. Lalu semua
perempuanmengikutinya, 21danMiryammemimpinmerekamenyanyi,
“Bernyanyilah bagi TUHAN, karena Dia sudahmenang dengan jaya.

Dia sudahmelemparkan 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, mereka menemukan air, tetapi air di
sana tidakbisadiminumkarenapahit. Itulah sebabnya tempat itudinamai ‘Mara’, yang
artinya ‘pahit’.

24Maka mereka bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, “Apa yang akan kita
minum?!”

25LaluMusaberserukepadaTUHAN,danTUHANmenunjukkankepadanyasebatang
kayu. Musa melemparkan kayu itu ke air, dan air itu berubah menjadi air tawar
sehingga dapat diminum.
Kemudian, di situ TUHAN memberikan ketetapan sebagai pengukur untuk menguji

ketaatan mereka masing-masing dengan berkata, 26 “Taatilah Aku, TUHAN Allahmu,
dengan sungguh-sungguh. Turutilah semua perintah dan ketetapan-Ku, dan lakukan-
lah apa yang Aku pandang baik, maka Aku tidak akan menghukum kamu dengan
berbagai penyakit, seperti yang sudah Aku lakukan terhadap bangsa Mesir. Akulah
TUHAN yangmenyembuhkan setiap orang di antaramu.”*

27 Sesudah itu tibalahmereka di Elim. Di sana terdapat dua belas mata air dan tujuh
puluh pohon kurma. Mereka berkemah di dekat mata air itu.

* 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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16
TUHANmenyediakanmakanan bernama ‘manna’ dan burung puyuh

1Kemudian umat Israel meninggalkan Elim, dan pada hari yang kelima belas bulan
kedua, satubulan* sejakmerekakeluardariMesir,mereka tibadipadangbelantaraSin,
yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. 2Di padang belantara itu umat Israel
bersungut-sungut terhadapMusa dan Harun.

3Katamereka, “Lebih baik kalauTUHANmembunuhkami ketika kitamasih diMesir,
daripada kamu berduamembawa kami ke padang belantara ini danmembiarkan 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
untukmengumpulkanmakanansecukupnyauntukhari itu saja. DengandemikianAku
akanmenguji apakahmerekamaumenuruti perintah-Ku atau tidak. 5Tetapi pada hari
yang keenam,mereka akanmengumpulkandua kali lebih banyakdari yang biasanya.”

6LaluMusa danHarun berkata kepada semua umat Israel, “Saatmatahari terbenam
kalian akan tahu bahwa TUHAN-lah yang sudah membawa kita keluar dari Mesir.
7Besok pagi kalianmasing-masing akanmelihat kemuliaan TUHAN, karena Dia sudah
mendengar keluhan kalian terhadap-Nya. Sebab, siapakah kami ini sehingga kalian
mengeluh terhadapkami?! 8TUHANakanmemberi setiap keluarga daging padawaktu
sore dan roti padawaktu pagi, karena TUHAN sudahmendengar keluhanmu terhadap-
Nya. Siapakah kami ini?! Sebenarnya keluhanmu bukanlah terhadap kami, tetapi
terhadap TUHAN.”

9 Kemudian Musa 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 kepadamereka kemuliaan TUHAN di dalam awan.

11Lalu TUHANberkata kepadaMusa, 12 “Aku sudahmendengar keluhan umat Israel.
Katakanlah kepada mereka, ‘Pada saat matahari terbenam setiap kamu akan makan
daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Dengan demikian
kamu akan tahu bahwa Akulah TUHAN Allahmu.’ ” 13 Lalu pada sore itu ada banyak
sekali burung puyuh berdatangan danmenutupi perkemahanmereka. Dan pada pagi
hari, embun sudah turun di sekitar perkemahan mereka. 14 Ketika embun itu sudah
menguap, tampaklah sesuatu yang tipis seperti sisik, dan halus seperti embun yang
bekumenutupi permukaan tanah. 15Ketika umat Israel melihat hal itu, mereka saling
bertanya, “Apa ini?” Karenamereka tidak tahu apa itu.
LaluMusamemberitahumereka, “InilahmakananyangTUHANberikankepadakita.

16TUHANmemerintahkan agar kalianmasing-masingmengumpulkan sebanyak yang
dibutuhkan, yaitu dua liter untuk setiap anggota keluarga.”

17Maka umat Israel berbuat demikian. Ada yang mengumpulkan banyak dan juga
ada yang mengumpulkan sedikit. 18 Tetapi ketika mereka menakarnya, ternyata
yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak
kekurangan. Masing-masingmengumpulkan sebanyak yangmereka butuhkan.

19 Lalu Musa berkata kepada mereka, “Jangan sisakan sedikit pun untuk besok.”
20 Tetapi beberapa di antara mereka tidak taat kepada Musa. Mereka menyisakan
sebagian makanan itu sampai pagi, dan sisa makanan itu menjadi berulat dan berbau
busuk. MakaMusamarah kepadamereka.

21Setiappagimerekamengumpulkanmakanan itu sebanyakyangmerekabutuhkan.
Dan ketika matahari semakin panas, makanan itu mencair dan lenyap. 22 Pada hari

* 16:1 satu bulan Umat Israel keluar dari Mesir pada hari kelima belas bulan pertama. Lihat Bil. 33:3.
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yang keenam, merekamengumpulkanmakanan itu seperti biasa, tetapi ketika pulang
mereka melihat bahwa makanan itu sudah menjadi dua kali lipat. Ternyata setiap
orang mendapat 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.”

24Maka mereka menyimpan sisa makanan itu sesuai perintah Musa. Dan keesokan
harinya, makanan yang mereka simpan itu tidak basi dan juga tidak berulat. 25Musa
berkata kepada mereka, “Makanlah makanan itu, karena hari ini adalah hari Sabat
bagi TUHAN, yaitu hari istirahat untuk menghormati TUHAN. Kamu tidak akan men-
emukan makanan itu di padang. 26 Kamu akan mengumpulkan makanan itu selama
enamhari, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Makanan tidak akan turun pada
hari itu.”

27Pada hari Sabat itu, beberapa orang keluar untukmengumpulkanmakanan, tetapi
mereka tidak menemukan apa-apa. 28 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Sampai
kapan mereka akan terus menolak untuk patuh kepada perintah-Ku dan ajaran-Ku?!
29Haruslah mereka ingat bahwa Akulah yang sudah memberikan hari yang ketujuh
kepada mereka untuk beristirahat. Oleh karena itu, pada hari yang keenam Aku
memberikan dua kali lipat makanan 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.

31Umat Israelmenamaimakanan itu ‘manna’.† Bentuknyakecil 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
yangAkuberikankepadamudi padangbelantara, ketikaAkumembawamukeluardari
Mesir.’ ”

33 Dan berkatalah Musa kepada Harun, “Ambillah sebuah kendi dan isilah dengan
manna sebanyak dua liter, dan simpanlah kendi itu di hadapan TUHAN sampai turun
temurun.” 34Harunmelakukan sesuai perintahTUHANkepadaMusadanmenyimpan-
nya di depan peti perjanjian. 35Orang Israel makanmanna selama empat puluh tahun
sampai mereka tiba di Kanaan.

36Takaran dua liter‡ tersebut sama dengan sepersepuluh efa.

17
Air yangmemancar dari batu

1Kemudian 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, tetapi di tempat itu tidak ada air untuk
diminum. 2Makamerekamenuntut Musa dan berkata, “Berikanlah kami air minum!”
Musamenjawab, “Mengapa kalianmenuntut aku danmencobai TUHAN?!”
3Tetapi orang-orang itu kehausan danmereka bersungut-sungut terhadapMusa dan

berkata, “Apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak
kami, dan ternak kamimati kehausan?!”

4 Lalu Musa berseru kepada TUHAN, “Apa yang harus aku lakukan untuk meng-
hadapi orang-orang ini? Sebentar lagi mereka akanmelempari aku dengan batu!”
† 16:31 mannaNama ‘manna’ ternyataberasal dari ‘man’dalambahasa Ibranikuno, yangberarti ‘Apa ini?’— seperti
dikatakan umat Israel di ayat 15. ‡ 16:36 dua liter Secara harfiah, ‘segomer’.
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5Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Berjalanlah mendahului umat itu dan ajaklah
bersamamu beberapa tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat yang kamu pakai untuk
memukul Sungai Nil. 6 Aku 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 Israelmengeluh

dan mencobai TUHAN dengan berkata, “Apakah TUHAN bersama dengan kita atau
tidak?”

Bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek
8 Di Rafidim, orang Amalek datang dan menyerang umat Israel. 9 Maka Musa

berkatakepadaYosua, “Pilihlahbeberapaorangdari kitadankeluarlahmelawanorang
Amalek. Besokakuakanberdiri di puncakbukit denganmembawa tongkat yang sering
Allah suruh saya pergunakan untukmembuat keajaiban.”

10 Yosua melakukan perintah Musa. Dia berperang melawan orang Amalek, semen-
tara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. 11 SelamaMusamengangkat tongkat
Allah dengan kedua tangannya, umat Israel lebih kuat. Tetapi kalau dia menurunkan
tongkatnya, orang Amalek lebih kuat. 12 Beberapa waktu kemudian, tangan Musa
menjadi lelah. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu untuk Musa duduk,
danmerekamenopang kedua tanganMusa, sehingga kedua tangannya tetap terangkat
sampai matahari terbenam. 13 Maka Yosua mengalahkan pasukan Amalek dalam
perang itu.

14 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Tuliskanlah pesan ini dalam sebuah kitab
supaya tetap diingat, dan bacakanlah kepada Yosua: Aku akan memusnahkan bangsa
Amalek dari muka bumi sampai mereka tidak diingat lagi.”

15 Kemudian Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, “TUHAN adalah
bendera kemenanganku.”‡ 16 Kata Musa, “Angkatlah tinggi bendera kemenangan
TUHAN! TUHAN akanmemerangi bangsa Amalek dari generasi ke generasi!”

18
YitromengunjungiMusa

1-2 Pada waktu Musa masih menuntut kepada raja Mesir untuk membebaskan umat
Israel, Musa menyuruh orang untuk mengantar Sipora dan 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 bagi Musa, dan
bagaimana TUHAN sudah membawa mereka keluar dari Mesir. 3Anak laki-laki Musa
yang pertama dinamai Gersom,* karena saat dia lahir Musa berkata, “Aku sudahmen-
jadi 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 gunung Allah,
yaitu Gunung Sinai, Yitro mengantar Sipora dan kedua anak mereka kembali kepada
Musa. 6 Sebelum tiba, Yitro mengirim pesan kepada Musa, “Aku, Yitro, ayah mer-
tuamu, bersama dengan anak-anak dan istrimu, sedang dalam perjalanan untuk
menjumpaimu.”

* 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 yangmenggambarkan kuasa kemenanganTUHAN. Lihat catatan di Kel. 15:26.
* 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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7 Ketika Yitro tiba, Musa pergi keluar perkemahan untuk menemui mertuanya,
bersujud untuk menghormatinya, lalu memeluknya. Setelah menanyakan kabar
masing-masing, mereka masuk ke kemah Musa. 8Musa menceritakan kepada mertu-
anya semua yang sudah TUHAN lakukan kepada raja dan orangMesir bagi Israel, juga
semua kesulitan yang mereka hadapi sepanjang perjalanan, dan bagaimana TUHAN
sudah menyelamatkan mereka. 9 Yitro sangat senang mendengar semua kebaikan
yang sudahTUHAN lakukanuntuk Israel, danbagaimana caraTUHANmenyelamatkan
mereka 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 dia
mempersembahkan kurban yang sebagian dagingnya boleh dimakan. Harun dan
semua tua-tua Israel datang makan bersama dengan ayah mertua Musa 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 sekelilingMusa 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 sekelilingmu dari pagi sampai sore?”

15Musamenjawab, “Karena umat datang kepada saya untukmeminta 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 kepadamereka.”

17Katamertuanya kepadanya, “Apa yang kamu lakukan ini tidak baik! 18Kamu akan
membuat dirimu dan umat menjadi lelah. Hal ini terlalu berat untukmu. Kamu tidak
bisa melakukan hal ini seorang diri. 19 Sekarang dengarkanlah nasihatku, dan semoga
Allah besertamu: Jadilah perantara antara Allah dengan umatmu dan sampaikanlah
perkara mereka kepada Allah. 20 Ajarilah 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 bawa kepadamu, tetapi biarkanlahmerekamengadili
perkara-perkara yang 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 pekerjaan ini, dan
seluruh bangsa ini akan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan perasaan
tenang.”

24 Musa 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 seratusorang, pemimpinatas limapuluhorang, danpemimpinatas sepuluhorang.
26Mereka yang selalu mengadili perkara-perkara umat Israel. Hanya perkara-perkara
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yang sulit yang mereka bawa kepada Musa, sedangkan perkara-perkara yang mudah
mereka selesaikan di antaramereka sendiri.

27LaluMusamelepas pergi mertuanya untuk pulang ke negerinya sendiri.

19
TUHANmenampakkan diri di Gunung Sinai

1-2 Sesudah itu bangsa Israel berangkat dari Rafidim, dan tepat dua bulan* setelah
mereka meninggalkan Mesir tibalah mereka di padang belantara Sinai. Lalu mereka
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
memang milik-Ku, tetapi jika kalian taat kepada perintah-Ku dan berpegang kepada
perjanjian-Ku, maka kalian akan menjadi milik-Ku yang paling berharga di antara
semua bangsa. 6Kalian akanmenjadi bangsa yang Aku kuduskan, yaitu kerajaan yang
semua penduduknya bagaikan imam.’ Itulah yang harus kamu sampaikan kepada
bangsa Israel.”

7 Setelah Musa kembali dari gunung, dia memanggil para tua-tua umat Israel dan
menyampaikan kepadamereka semua yang TUHAN perintahkan untuk disampaikan-
nya kepada mereka. 8 Ketika hal itu disampaikan kepada seluruh umat, mereka
bersama-sama menjawab dengan suara lantang, “Kami akan melakukan segala yang
TUHAN perintahkan kepada kami!” Dan Musa menyampaikan jawaban mereka
kepada TUHAN.

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 supayamereka 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 member-
sihkan diri serta mencuci pakaian yang akan dikenakan saat itu. 11 Bersiaplah pada
hari yang ketiga, karenapadahari ituAku akan turunkeGunung Sinai, disaksikan oleh
semuaumat Israel. 12Pasanglah pembatas di sekeliling gunung itu dan beritahukanlah
kepada mereka untuk tidak melewati batas itu. Katakanlah kepada mereka, ‘Berhati-
hatilah, jangan naik ke gunung atau menyentuh perbatasan itu. Siapa pun yang
melanggarnya akan mati. 13 Tidak ada yang boleh melewati 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 member-
sihkan diri serta mencuci pakaian mereka. 15 Musa berkata kepada mereka, “Pada
hari ini dan besok kamumasing-masing harusmempersiapkan diri untuk kedatangan
TUHAN pada hari berikutnya. Dan jangan ada yang berhubungan badan sampai hari
itu lewat.”

16 Pada pagi di hari kedatangan TUHAN, ada guntur dan kilat yang dahsyat serta
awan tebal di atas gunung, dan juga bunyi sangkakala yang sangat keras. Semua umat
* 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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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 berguncang dengan kuat. 19 Sementara bunyi sangkakala bertambah keras, Musa
berseru kepada Allah, dan Allah menjawabnya dengan suara gemuruh seperti bunyi
guntur. 20Lalu TUHAN turun ke puncakGunung Sinai danmemanggilMusa untuknaik
ke situ. MakaMusa pun naik.

21 TUHAN berkata kepada Musa, “Turunlah dan peringatkanlah umat Israel su-
paya mereka tidak melewati pembatas yang sudah ditentukan untuk datang melihat
TUHAN. Apabila mereka melanggarnya, maka banyak 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 karena Engkau sendiri sudah memperingatkan kami, ‘Pasanglah pembatas men-
gelilingi gunung itu, supaya gunung itu dianggap sebagai tempat kudus.’ ”

24 Kemudian TUHAN berkata, “Turunlah dan bawalah Harun naik kembali
bersamamu. Tetapi jangan biarkan imam-imam dan umat Israel melewati pembatas
itu untuk datang kepada-Ku. Jika mereka melanggarnya, Aku akan menghukum
mereka.”

25 Lalu turunlah Musa dan menyampaikan kepada mereka apa yang sudah TUHAN
katakan kepadanya.

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 akan menunjukkan kebaikan hati-Ku
atas keluarganya sampai ribuan generasi.

7 Janganmenyalahgunakannama-Ku, TUHANAllahmu. Akuakanmenghukumsiapa
pun yangmenyalahgunakan nama-Ku.†

8 Ingatlah untuk menjaga kekudusan hari Sabat dengan menaati peraturan tentang
hari itu. 9 Enam hari lamanya kamu akan bekerja dan melakukan kegiatanmu
sehari-hari, 10 tetapi pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, kamuharusmenghormati

* 20:5 cemburu Kata cemburu menggambarkan TUHAN seperti seorang suami yang sangat mencintai istrinya,
dan menjaga supaya istrinya tetap setia. Israel digambarkan sebagai istri. † 20:7 menyalahgunakan nama-Ku
MenyalahgunakannamaTUHANyang dimaksud dalamPL adalah seperti dalamhalmenguatkan 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 dengan berkata, “Biar TUHAN menghukum saya kalau saya tidak melakukannya.” Dan kalau sesudah itu
orang tersebut tidak menepati janjinya, maka dia sudah menyalahgunakan nama TUHAN. Contoh lain juga adalah
ketika menggunakan nama TUHAN dalam konteks yang tidak menghormati-Nya, seperti pada waktu memarahi
orang lain.
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Aku, TUHAN Allahmu, dengan cara menghentikan segala pekerjaan. Tidak ada
yang boleh melakukan pekerjaan, baik kamu, maupun anak-anakmu, hamba-
hambamu, para pendatang yang tinggal bersamamu, dan ternakmu. 11 Aku,
TUHAN, sudah menciptakan 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 ayah dan ibumu supaya kamu akan panjang umur di 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.”

18Ketikaumat Israelmendengar guruhdanbunyi sangkakala yangkerasdanmelihat
kilat serta gunung yang diselimuti asap, mereka gemetar ketakutan dan tetap berdiri
dari jauh.

19Lalumereka berkata kepadaMusa, “Sampaikanlah kepada kami apa yang TUHAN
katakan kepadamu dan kami akan mendengarkan. Tetapi jangan biarkan TUHAN
berbicara langsung kepada kami, karena kami akanmati!”

20Musaberkatakepadamereka, “Jangan takut, karenaTUHANdatanguntukmenguji
kamu masing-masing, supaya kamu takut dan hormat kepada Dia, sehingga kamu
terhindar dari dosa

21Lalu umat Israel tetap berdiri di kejauhan sementara Musa mendekati awan yang
tebal dan gelap di mana Allah berada.

Peraturan tentangmezbah persembahan
22 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikanlah kepada umat Israel: Kalian

sendiri sudah melihat bagaimana Aku berbicara dengan kalian dari surga. 23 Oleh
karena itu, janganmembuat patung berhala, baik dari perakmaupun emas.

24 “Buatlah sebuah mezbah dari tanah untuk-Ku, dan persembahkanlah sapimu,
dombamu, dankambingmudi atasnya sebagai kurbanbakaran serta kurbanperdama-
ian. Ketika kamu melakukan itu di setiap tempat yang Aku tentukan bagimu untuk
menyembah Aku, Aku akan hadir dan memberkatimu. 25 Tetapi jika kamu hendak
membuatmezbah untuk-Ku dari batu, janganmenggunakan batu yang sudah dipahat.
Karena jika kamumemahatnya dengan peralatan, kamu akan mencemarkan mezbah
itu. 26 Janganlahkamumembuatmezbah terlalu tinggi sehinggamembutuhkanbanyak
anak tangga, supaya kemaluanmu tidak terlihat.”

21
Hak budak orang Israel

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikanlah peraturan-peraturan ini kepada
umat Israel: 2Apabila kamu membeli seorang laki-laki Israel sebagai budak, dia akan
mengabdi kepadamu selama enam tahun, dan kamu harus membebaskan dia pada
tahunyangketujuh, tanpadiamembayar apapunkepadamu. 3 Jikadia belummenikah
ketika menjadi budakmu, maka dia akan keluar seorang diri. Tetapi jika dia sudah
beristri ketika dia menjadi budakmu, maka istrinya akan keluar bersama dengannya.
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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 sebagai milik majikannya, dan budak itu sendiri boleh menjadi orang
bebas. 5Akan tetapi apabila budak itumenyatakan, ‘Akumengasihimajikanku, istriku,
dan anak-anakku. Aku memutuskan untuk tetap menjadi budak,’ 6maka majikannya
harus membawanya 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 akanmenjadimilikmajikannya
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 untuk men-
jadikan budak perempuan itu sebagai gundik. 9 Dan jika seorang majikan mem-
beli budak perempuan untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya, dia tidak boleh
memperlakukan perempuan itu sebagai budak, melainkan harusmemperlakukan dia
selayaknya menantu perempuannya. 10 Apabila seorang majikan yang memperistri
budak perempuannya kemudian memperistri perempuan lain, dia tidak boleh men-
gurangi jatah makanan atau pakaian yang dia sediakan kepada budak perempuan
yang pertama itu, serta tetap berhubungan intim dengannya. 11 Bilamana dia tidak
memenuhi 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

sehinggamati harus dihukummati. 13Tetapi pasti akan ada pembunuhan yang terjadi
secara tidak sengaja, dan Aku tidak mencegah peristiwa itu terjadi. Itulah sebabnya
Aku akan menentukan beberapa kota perlindungan, di mana orang yang melakukan
pembunuhan secara tidak disengaja dapat melarikan diri. 14Tetapi apabila seseorang
dengan sengaja membunuh sesamanya, maka dia harus ditangkap sekalipun dia
berlindung di mezbah-Ku,† dan harus dihukummati.

15 “Siapa pun yangmemukul ayah atau ibunya harus dihukummati.
16 “Siapa pun yangmenculik harus dihukummati, baik orang yang diculiknya sudah

dijual sebagai budakmaupunmasih ada dengannya.
17 “Siapa pun yangmenyumpahi ayah atau ibunya harus dihukummati.
18 “Andaikan dua orang bertengkar dan yang seorang memukul lawannya dengan

batu, atau meninjunya, sehingga lawannya tidak bisa bangun dari tempat tidur, tetapi
tidak mati. 19 Apabila lawannya itu sembuh dan dapat berjalan kembali, meskipun
dengan tongkat, orang yangmemukulnya akan dibebaskan dari hukuman. Hanya saja
selamawaktu penyembuhan lawannya, orang yangmemukul harusmembayar semua
biaya pengobatan dan kerugian yang timbul karena lawannyamenganggur.

* 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.
† 21:14 berlindung di mezbah … TUHAN menyadari bahwa nanti akan ada orang-orang yang berlindung di
mezbah-Nya supaya tidak dibunuh secara tidak adil. Orang yang berlindung di mezbah pasti ingin untuk TUHAN
menjadi saksi atas pembunuhannnya. Tetapi kita lihat bahwa TUHAN juga menyadari bahwa orang yang bersalah
juga akan berlindung kemezbah-Nya. Salah satu contoh untuk hal ini terlihat di 1Raj. 2:28-35.
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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 yang memukulnya 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 matanya yang rusak.
27 Jikamajikan itumemukul gigi seorang budak laki-laki atau perempuanhingga lepas,
maka dia harus membebaskan budak itu sebagai ganti giginya yang lepas.

28 “Apabila seekor sapi jantan menanduk seorang laki-laki atau perempuan sampai
mati, maka sapi itu akan dilempari batu sampaimati. Dagingnya tidak boleh dimakan,
sedangkan pemilik sapi itu tidak akan dihukum. 29 Tetapi jika sapi jantan itu sering
menanduk orang dan walaupun pemiliknya tidak menghiraukan peringatan untuk
menjaga sapi itu, maka sapi itu harus dilempari batu sampaimati dan pemiliknya juga
harus dihukummati. 30Tetapi jika keluarga orang yang ditanduk sampaimati itu tidak
mau pemilik sapi itu dihukummati, tetapi menuntut uang tebusan, maka pemilik sapi
itu harus membayar uang tebusan sejumlah yang dituntut oleh keluarga orang mati
itu.

31 “Hal yang sama juga berlaku jika sapi jantan itu menanduk seorang anak laki-
laki atau perempuan. 32 Apabila sapi itu menanduk seorang budak laki-laki atau
perempuan, maka pemilik sapi itu harus membayar 340 gram perak kepada pemilik
budak itu dan sapi itu akan dilempari batu hinggamati.

33 “Jika seseorang membuka penutup kolam atau menggali kolam dan tidak menu-
tupnya, dan kemudian seekor sapi atau keledai jatuh ke dalamnya danmati, 34pemilik
kolam itu harus membayar ganti rugi kepada pemilik binatang itu, dan binatang yang
mati itu menjadi miliknya.

35 “Apabila seekor sapi jantan milik seseorang melukai sapi jantan tetangganya
hingga mati, maka mereka harus menjual sapi yang hidup dan membagi uangnya di
antara mereka. Mereka juga harus membagi daging sapi yang sudah mati. 36 Tetapi
kalau sapi jantan itumemang terkenal seringmenanduk sapi laindanpemiliknya tidak
menjaganya dengan baik, maka pemilik sapi ganas itu harusmengganti sapi yangmati
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 masuk ke dalam
rumahseseorangdandiadibunuh,makaorangyangmembunuhnya itu tidakdianggap
bersalah. 3 Tetapi apabila pencuri itu tertangkap basah pada siang hari dan dia
dibunuh, maka pembunuhnya dinilai bersalah atas pembunuhan itu.
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“Seorang pencuri harus membayar ganti rugi atas semua yang sudah dicurinya.
Tetapi apabila dia tidak mempunyai apa pun untuk membayar ganti rugi, maka
dia akan dijual sebagai budak untuk membayarnya. 4 Apabila sapi, keledai, atau
domba yang dicurinya ditemukan ada padanya dalam keadaan hidup, maka dia harus
membayar ganti rugi sebesar dua kali 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 harus membayar ganti rugi
kepada pemilik ladang itu, dengan memberikan 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 seseorangmenitipkan uang atau barang 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 sudahmencuri milik temannya atau tidak.

9 “Apabila dua orang berselisihmengenai sapi, keledai, domba, pakaian, atau barang
lain yang hilang,maka keduabelah pihak yang berselisih itu harusmenghadap 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 seseorang menitipkan keledai, sapi, domba, atau binatang lainnya kepada
temannya, dan kemudian binatang itu mati, terluka, atau dirampas musuh, dan tidak
ada seorang pun yangmelihat apa yang terjadi, 11maka temannya harus bersumpah di
hadapan TUHAN bahwa dia tidak mengambil binatang itu. Pemilik binatang itu harus
menerima sumpah temannya dan tidak meminta ganti rugi. 12 Tetapi 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 binatang itu
terluka atau mati saat pemiliknya tidak berada di tempat, maka dia harus membayar
ganti ruginya. 15Tetapi jika pemiliknya ada di sana saat hal itu terjadi, maka peminjam
itu tidak usah membayar ganti rugi. Jika binatang itu adalah binatang sewaan,
maka dia tidak usah membayar 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 bertunangan dan

berhubungan intim dengannya, maka dia harus membayar mas kawin untuk perem-
puan itu dan menikahinya. 17 Jika bapak dari perempuan itu menolak untuk
menikahkan anaknya dengan laki-laki itu, dia tetap harus membayar uang sejumlah
mas kawin untuk perawan.”

* 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.



Keluaran 22:18 115 Keluaran 23:5

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

21 “Jangan menindas orang asing. Ingatlah bahwa dahulu kalian pernah hidup
sebagai orang asing di Mesir.

22“Janganmelakukanperbuatanyangmerugikan janda-jandaatauanak-anakyatim.
23 Jika kamu merugikan mereka dan mereka berseru kepada-Ku, maka Aku akan
membela mereka. 24 Aku akan marah kepadamu dengan cara mengizinkan kamu
dibunuh olehmusuhmu. Istrimu akanmenjadi janda dan anak-anakmu akanmenjadi
yatim.

25 “Apabila kamu meminjamkan uang kepada salah satu umat-Ku yang miskin,
janganlah berlaku seperti lintah darat denganmembebankan bunga kepadanya.

26 “Jika kamu mengambil jubah sesamamu sebagai jaminan hutang, 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 memberikan

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 yang mati dibunuh oleh binatang buas. Berikanlah bangkainya
kepada anjing.”

23
Peraturan tentang perilaku yang adil

1 “Janganmenyebarkan berita yang salah. Janganmembantu orang bersalah dengan
memberikan 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 pen-
gadilan 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, kembalikanlah
kepadanya. 5 Apabila kamu melihat seseorang yang membencimu, dan keledainya
jatuh karena bebannya terlalu berat, bantulah dia agar keledainya bisa bangun kem-
bali. Jangan tinggalkan orang itu dalam keadaan susah.
✡ 22:20 Ul. 17:2-7; Im. 27:28-29; Ul. 7:25-26 † 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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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 akanmengampuni dosa orang yangmelakukan hal itu.

8“Janganmenerimasuap, karenasuapmembuatorangmenjadibuta, danmerugikan
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 ladangmu 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 den-
ganmu bisa beristirahat.

13 “Taatilah semua perkataan-Ku dengan 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 boleh
makan roti tanpa ragi sebagaimana yang sudah Aku perintahkan kepada kalian.
Rayakanlah perayaan ini setiap tahun pada waktu yang sudah ditetapkan di bulan
Abib,† karena kalian keluar dari Mesir pada bulan itu. Setiap kali kamu menghadiri
perayaan di hadapan-Ku, kamu harus mempersembahkan kurban. 16 Yang kedua
adalah Hari Raya Panen.✡ Pada perayaan ini, persembahkanlah hasil tuaianmu yang
pertama kepada-Ku.✡ Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun.‡ Rayakanlah
perayaan ketiga ini pada akhir musim panen, sesudah kamu mengumpulkan seluruh
hasil kebun dan ladangmu. 17Pada ketiga perayaan tahunan itu, semua laki-laki harus
menghadap kepada-Ku, TUHAN Penguasa, di kemah-Ku.

18 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersembahkan 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 “Aku akan mengutus malaikat untuk menjagamu dalam perjalanan dan menun-
tunmu menuju tempat yang sudah Aku persiapkan. 21 Perhatikanlah dan taatilah
* 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 ini menuliskan ‘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 menggunakan nama ini. § 23:18 kurban dan roti beragi Secara harfiah bahasa
sumbermenuliskan, “Janganlahkaupersembahkandarahkorban sembelihanyangkepada-Kubeserta sesuatuyang
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.
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dia. Jangan menentangnya, karena dia mewakili Aku.* Dia tidak akan mengampuni
pemberontakanmu. 22 Tetapi apabila kamu sungguh-sungguh patuh kepadanya dan
melakukan semua perintah-Ku, maka Aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan
melawan lawan-lawanmu. 23 Malaikat itu akan berjalan di depanmu dan memimp-
inmu ke negeri yang didiami oleh orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi dan Yebus.
Aku akan memusnahkan mereka. 24 Janganlah menyembah dewa-dewa mereka
ataupun meniru cara mereka beribadah, melainkan hancurkanlah patung-patung
berhala mereka.

25 “Menyembahlah hanya kepada-Ku TUHAN Allahmu, maka Aku akan memberka-
timu dan kamu tidak akan kekurangan makanan dan minuman, dan Aku akan men-
jauhkan kamu dari penyakit. 26 Tidak akan ada perempuan di negerimu yang akan
keguguran ataumandul, dan Aku akanmemberimu umur panjang.

27 “Aku akan membuat semua musuh yang kalian hadapi panik. Mereka akan
menjadi kalang kabut dan akan lari dari hadapan kalian. 28Aku 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
mengusirmereka semuanya dalamwaktu satu tahun, supaya negeri itu tidak terlantar
dan binatang buas tidak bertambah banyak sehingga dapat membahayakan kalian.
30Aku akanmengusirmereka perlahan-lahan sampai jumlah kalian bertambah cukup
banyak untuk menguasai negeri itu. 31 Aku 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 akan mengusir
mereka.

32 “Janganlah membuat perjanjian apa pun dengan orang-orang negeri itu, dan
jangan bersepakat untuk menyembah dewa-dewa mereka. 33 Janganlah membiarkan
mereka tinggal di antara kalian. Kalau kalian membiarkan mereka tinggal di sana,
mereka akan membuat kalian berdosa terhadap-Ku dengan menyembah dewa-dewa
mereka, dan kalian akan terjerat dalam kejahatan ini.”

24
Bangsa Israel menerima perjanjian dengan TUHAN

1-2 Lalu TUHAN berkata pada Musa, “Naiklah ke Gunung Sinai menghadap Aku
bersama dengan Harun, Nadab, Abihu, beserta tujuh puluh orang dari tua-tua Israel.
Selainmereka, tidakadayangboleh ikutnaikdengankalian. Sesampaidi atas, sujudlah
kalian menyembah Aku dari jauh. Sesudah itu, hanya kamu seorang diri datanglah
mendekat 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 akanmelakukan 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 gunung dan menegakkan
dua belas batu peringatan, satu batu untuk mewakili setiap suku Israel. 5 Lalu dia
mengutusbeberapapemudauntukmempersembahkankurbanbakarandanmenyem-
belih sapi-sapi jantan muda sebagai kurban perdamaian kepada TUHAN. 6Musa men-
uangkan separuh dari darah kurban yang disembelih itu ke dalam baskom-baskom,
dan mencurahkan separuhnya lagi pada mezbah. 7 Kemudian dia mengambil Kitab
Perjanjian itu dan membacakannya dengan suara keras pada seluruh bangsa itu. Dan

* 23:21 dia mewakili Aku Secara harfiah, ‘nama-Ku ada di dalam dia’. Lihat catatan kaki di Kel. 3:2. † 23:28
ketakutan Secara harfiah, “Aku akan mengirimkan lebah mendahului kalian untuk mengusir orang Hewi, orang
Kanaan, dan orang Het dari hadapan kalian.”
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jawab mereka, “Kami akan melakukan apa yang sudah TUHAN perintahkan. Kami
akanmenaati-Nya.”

8LaluMusamengambil darah yangberadadi baskom-baskom itu danmemercikkan-
nyakepadaumat itu sambil berkata, “Berdasarkan semuaperintahTuhan 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, naik ke gunung 10 dan melihat Allah 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 perjanjian 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 akan mem-
berikanmu lempengan batu di mana Aku sudah menuliskan 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 adamasalah yang terjadi di
antara umat, kalian bisamembawanya kepadaHarundanHur.” MakaMusa berangkat
bersama tangan kanannya yang bernama Yosua. KemudianMusa naik ke atas gunung,
dan awan menutupi gunung itu. 16Kemuliaan TUHAN berdiam di atas Gunung Sinai,
danawanmenutupinya selamaenamhari. Padahari yangketujuh, TUHANmemanggil
Musa dari dalam awan. 17 Dari pandangan umat Israel yang berada di kaki gunung,
kemuliaan TUHAN di atas gunung terlihat seperti api yang berkobar-kobar. 18 Lalu
Musamendaki lebih tinggi ke atas gunung danmasuk ke dalam awan itu. Dia berdiam
di gunung itu selama empat puluh hari dan empat puluhmalam.

25
Berbagai persembahan untukmembuat kemah TUHAN

1TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Suruhlah umat Israel membawa berbagai pembe-
rian bagi-Ku untuk membuat kemah-Ku. Terimalah pemberian dari setiap orang yang
hatinya terdorong untuk memberi. 3 Inilah pemberian 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,†

6minyak zaitun untuk penerangan, wangi-wangian dari getah pohon untuk dima-
sukkan ke dalamminyak pengurapan dan untuk pembakaran dupa,

7batu permata merah‡ dan batu permata lainnya untuk dipasang pada baju efod§
dan pada penutup dada imam besar.

* 24:10 batu permata biru Secara harfiah, ‘batu safir’. * 25:5 kulit yang tidak menyerap 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 kayu akasia. Jenis
akasia yang ada di Indonesia tidak pernah dipilih untukmembuat kursi, meja, atau rumah. Sedangkan jenis akasia
di Alkitab adalah kayu keras dan berkualitas, sehingga digunakan untukmembuat peti perjanjian, mezbah kurban
bakaran, dll. ‡ 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.
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8 “Katakan kepada mereka bahwa mereka perlu membangun kemah yang kudus
bagi-Ku, supayaAku tinggal di tengah-tengahmereka. 9Kamuakanmemimpinmereka
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

yangAkubuatdenganumat Israel. Peti itudibuat dari kayuakasia, denganpanjang115
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. 14Masukkanlah kedua tongkat itu ke dalam gelang-gelang yang ada di
kedua sisi peti, agar peti dapat diusung. 15 Tongkat-tongkat itu akan tetap terpasang
pada gelang-gelang peti itu, dan tidak boleh dilepaskan.

16 “Aku akan memberikan dua lempengan batu yang bertulisan kewajiban yang
harus dipenuhi umat Israel dalamperjanjian denganAku. Letakkanlah kedua lempen-
gan itu ke dalam peti ini.

17 “Inilah cara membuat penutup untuk peti itu. Penutup ini akan disebut Takhta
Pendamaian,* dan akan dibuat dari emas murni, dengan panjang 115 sentimeter dan
lebar 69 sentimeter. 18-19Tempalah emas berbentuk duamalaikat penjaga,✡ satu untuk
dipasang pada ujung kiri dan satunya lagi untuk ujung kanan. Kedua tempaan emas
yang berbentuk malaikat itu akanmenjadi 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 kedua malaikat
penjaga yang ada di atas penutup peti perjanjian itu, Aku akan menjumpaimu, dan
memberikan semuaperintah-Kukepadamuuntukdisampaikankepadabangsa Israel.”

Meja untuk roti sajian bagi TUHAN
23TUHAN berkata kepada Musa, “Buatlah meja dari kayu akasia sebagai tempat un-

tuk menyajikan roti bagi-Ku. Buatlah meja itu dengan ukuran panjang 92 sentimeter,
lebar 46 sentimeter, dan tinggi 69 sentimeter. 24Lapisilahmeja itu dengan emasmurni,
dan buatlah bingkai emas di sekelilingnya. 25Buatlah juga pinggiran mengelilinginya
selebar 8 sentimeter, danbuatlah bingkai dari emas sepanjang pinggiran itu. 26Buatlah
empat gelang emas dan pasanglah gelang-gelang itu di keempat sudut, pada keempat
kaki meja. 27Keempat gelang itu akan dipasang dekat dengan pinggiran meja sebagai
lubang untuk memasang dua tongkat pengusung meja. 28 Buatlah dua tongkat pen-
gusung itu dari kayu akasia dan lapisilah dengan emas. 29 Untuk ditaruh juga pada
meja ini, buatlahdari emasmurnibeberapapiring, sendok, kendi, danmangkuk, untuk
digunakan dalam persembahan air anggur.

30 “Hendaklah roti sajian bagi-Ku† selalu ada di atas meja ini.”

* 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 † 25:30 roti sajian bagi-Ku Secara harfiah bahasa Ibrani menuliskan ‘roti
(untuk di) 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 ruangmaha suci (Im. 24:5-9).
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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,‡ dan hiasannya yang berbentuk seperti kelopak dan
mahkota bunga. 32Buatlah 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 bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkota
bunganya. 34 Buatlah tiang utama yang di tengah supaya memiliki empat hiasan
berbentuk bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkota bunganya. 35Buatlah
juga hiasan berbentuk kuncup bunga badam di bawah masing-masing pasangan
cabang yang keluar dari tiang utama pelita. 36Tiang pelita itu bersama dengan semua
cabangnya dan hiasannya akan dibuat dari emasmurni dengan cara ditempa dari satu
cetakan emas. 37 Buatlah tujuh pelita dan letakkanlah di ujung atas tiang utama itu
dan keenam cabangnya, supaya menerangi ke depannya. 38 Buatlah juga dari emas
murni sejumlah penjepit untuk membersihkan sumbu pelita, dan nampan-nampan
untuk membawa perlengkapannya. 39 Emas murni yang diperlukan untuk membuat
tiang pelita bercabang itu beserta semua perlengkapannya adalah 34 kilogram.

40 “Pastikanlah untuk membuat semuanya sesuai dengan pola yang ditunjukkan
kepadamu di atas gunung ini.”

26
Kemah TUHAN*
Atap

1TUHANberkatakepadaMusa, “Inilahcaramembuatatapkemah-Ku. Lapisanpaling
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. 2Ukuran setiap helai kain harus sama, yaitu panjang 13 meter dan
lebar 1,8 meter. 3 Dari kesepuluh helai kain itu, buatlah dua rangkaian yang masing-
masing terdiri dari lima helai, yang akan disambungkan pada sisi panjang. Kedua
rangkaian itu masing-masing akan menjadi satu sehingga panjangnya tetap 13 meter
dan lebar menjadi 9 meter. 4-5Di sepanjang setiap sisi kain yang panjang, 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 lubangkait pada rangkaiankain itubuatlah limapuluh
pengait dari emas. Kedua rangkaian kain itu akan disambung dengan pengait dari
emas itu agar atap kemah-Kumenjadi satu kesatuan.

7-8 “Untuk lapisan kedua pada atap kemah-Ku, buatlah sebelas helai kain yang
ditenundari bulukambing. Setiaphelai harusberukuran sama, yaitupanjang14meter
dan lebar 1,8 meter. 9-11Di 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. 12Rangkaian
‡ 25:31 pelitanya Kemungkinan setiap pelita ini berbentuk seperti wadah kecil yang pinggirannya terjepit sebagai
tempat untukmenaruh sumbu. Ketujuh wadah ini diisi denganminyak zaitun sebagai bahan bakar pelita. * 26:
detail-detail pembuatankemahTUHANBanyakdetail dalampembuatankemahTUHANyang tidakdapatdipastikan,
seperti bentukpengait, bentukrangka, posisipasak, danposisi kayu lintang. TSIberusahasupayapetunjuk-petunjuk
dalam pasal ini dijelaskan dengan cara yang wajar, sehinggamudah dipahami.
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kain bulu kambing ini lebih lebar hampir satu meter daripada kain atap dari linen.
Biarkanlah bagian yang lebih ini tergantung dari belakang kemah untukmenutupi sisi
belakang. 13 Kain penutup ini juga lebih panjang satu meter daripada kain atap dari
linen. Biarkanlah setengahmeterkelebihanmenggantungdari sisi kiri dankanan, 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 rangkaberukuran tinggi 4,6meter dan lebar 69 sentimeter. 17-22Semua 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 belakang
kemah, akandibuat enamrangkadengancara samaseperti semua rangkadi 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 di-
gunakan 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 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 digantungkan 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. 33-34 Peti
perjanjian, lengkap denganpenutupnya, akan diletakkandi ruangan yang di balik tirai
itu, yang akan disebut RuangMahakudus. Sedangkan ruang di depannya akan disebut
Ruang Kudus. 35 Di sebelah luar tirai, tempatkanlah meja 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, birudanunguyangditenundenganpola yang indah. 37Tirai itu akandigantung
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.”



Keluaran 27:1 122 Keluaran 27:21

27
Mezbah untuk kurban bakaran

1TUHANberbicarakepadaMusa, “Buatlah sebuahmezbah*dari kayuakasiaberben-
tuk 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 pe-
runggu. 3Buatlah semua perlengkapanmezbah dari perunggu, yaitu sejumlah tempat
abu, sekop, bejana, pengait daging, dan kuali untuk mengangkut bara. 4-5 Buatlah
alas dari perunggu tebal yang berlubang-lubang untuk menahan kayu bakar. Posisi
alas itu di dalammezbah 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 perlu mengusungmezbah,
kedua tongkat pengusung itu akan dimasukkan pada gelang-gelang yang berada di sisi
kanan dan kirimezbah. 8 Jadimezbah 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 den-

gan tirai-tirai yang ditenun dari benang linen. Rangkaian tirai untuk sisi selatan dan
utara masing-masing sepanjang 46 meter. Pada masing-masing sisi, gantungkanlah
tirai itupadaduapuluh tiangmenggunakan lubangkait danpengait perak. Setiap tiang
berdiri di atas satu dasar terbuat dari perunggu. 12Di bagian belakang kemah, yaitu di
sebelah barat, lebar tirai itu akan 23meter, 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 dengan pola yang indah dari benang linen berwarna merah, biru, dan
ungu, 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 memiliki gelang
penyambung, berguna sebagai tempatmemasangpengait dari perak. Dasar tiang-tiang
itu akan terbuat dari perunggu. 18 Jadi seluruh halaman akan berukuran panjang 46
meter panjang, dan lebarnya 23 meter. 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 untuk mengikat tali-tali yang menahan pagar halaman itu, akan dibuat dari
perunggu.”

Minyak untuk pelita
20 “Perintahkanlah umat Israel untuk membawa kepadamu minyak zaitun murni

untuk pelita, agar pelita-pelita itu menyala terus. 21 Harun dan anak-anaknya akan
bertanggung jawab untukmenjaga 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.”
* 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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28
Pakaian para Imam

1 Berkatalah 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 Inilahpakaianyangperlumerekabuat: penutupdada, 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
6 “Para pengrajin ahli itu akan membuat baju efod‡ dari kain yang ditenun dari

benang linenberwarnamerah, biru, danungu, dandihiasi denganbenang emas. 7Efod
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“Keduapenutupbahu itu akandihiasi denganduabatupermatamerah§yangbesar,
satu di bahu kiri dan satu di kanan. Kedua batu ini akan diukirkan dengan nama-
nama kedua belas anak Yakub, 10enamnamapada batu yang pertama dan enamnama
lainnya pada batu yang kedua, sesuai urutan kelahiran mereka. 11-14 Cara mengukir
nama-nama itu pada kedua batu tersebut adalah sebagaimana ahli pengukirmembuat
cap meterai. Kedua batu permata itu akan dipasang di bingkai emas yang akan
dijahit pada penutup dada. Ketika Harun datang ke hadapan-Ku dengan membawa
nama-namamereka di atas kedua bahunya, Aku akan selalu diingatkan bahwa Harun
mewakili seluruh umat-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

dalammengambil 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. 16 Penutup dada itu akan dilipat
dua untuk membuat kantong persegi empat, dengan panjang dan lebar 22 sentimeter.
17Empat baris batupermata akandipasangpadapenutupdada itu. Baris pertamaakan
berisi batu permata merah, bening, dan hijau tua.* 18 Baris yang kedua akan berisi
* 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 ‡ 28:6 baju
efod Kata ‘efod’ diambil langsung dari bahasa Ibrani. Dari penjelasan dalam kitab Keluaran, efod kemungkinan
berbentuk seperti celemek, tetapi fungsinya lebih seperti perhiasan yangmemiliki 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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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 campurmerah. Semua permata ini akan
dipasangpadabingkai emas. 21Duabelas batupermata itumelambangkankeduabelas
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 disambungkan kepadamasing-masing cincin
untuk mengikat penutup dada itu pada kedua bingkai emas di penutup bahu efod.
26-28 Empat 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 lagi kepada pojok kanan bawah, di bagian dalam yang berdekatan dengan efod.
Dua cincin emas akan 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 akan disambungkan
dengan tali biru, agarpenutupdada tidakhanyabergantungdari atas sajaketikaHarun
membungkuk.

29 “Setiap saatHarunmasuk keRuangKudus, dia akan selalumemakai penutup dada
itu. Dengan demikian dia akan senantiasa membawa nama-nama suku Israel di dekat
jantungnya, dan Aku akan selalu diingatkan bahwa Harun mewakili semua umat-Ku.
30 Kedua alat yang akan digunakan untuk mengetahui kehendak-Ku, yaitu Urim dan
Tumim,† akan dimasukkan ke dalam saku penutup dada. Dengan demikian benda-
benda itu akan selalu berada di dekat jantungHarun ketika diamenghadap kepada-Ku
untukmengetahui 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 benang warna merah, biru dan ungu.
Dan pasanglah lonceng-lonceng emas secara berselang-seling dengan hiasan-hiasan
itu. 35Harun 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
imam besar, karena siapa pun yang melanggar dalam ketentuan ini akan Aku hukum
mati.”

Medali pada serban
36 “Serban Harun akan dihiasi dengan sebuahmedali dari emasmurni. Permukaan-

nya akan diukir dengan perkataan, “Kudus bagi TUHAN.” Ukiran perkataan ini akan
dibuat dengan cara seperti pengrajin mengukir cap meterai. 37Medali ini akan diikat
di bagian depan serban Harun dengan tali berwarna biru. 38 Setiap kali Harun
mempersembahkan sesuatu yang orang Israel berikan kepada-Ku, dia harusmemakai
medali ini pada dahinya sebagai tanda bahwa Aku menganggap kudus persembahan
† 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’
digunakan dengan maksud keputusan yang benar.) Sekarang tidak diketahui bentuknya Urim dan Tumim atau
bagaimana cara pemakaiannya. ‡ 28:33-34 buah delima. Buah delima adalah buah berukuran sedang yang
berwarnamerah, putih atau ungu. Bijinya banyak dengan bentuk bulat panjang yang bersegi-segi agak pipih.
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itu, biarpun terjadi 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 akanmembutuhkan celana
dalam dari kain linen, dengan panjang dari 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 segalamacampakaian ini sudahdisiapkan, urapilahdan tahbiskanlahHarun
dan anak-anaknya, agar mereka dikhususkan dan dikuduskan sebagai imam yang
melayani Aku.”

29
Persiapan untuk pentahbisanHarun dan anak-anaknya sebagai imam

1TUHANberkatakepadaMusa, “Harundananak-anaknyaharusditahbiskansebagai
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. 2 Buatlah tiga macam roti yang tidak beragi dari
tepung terigu yang terbaik, yaitu roti yang tidakmengandungminyak zaitun, roti yang
mengandung minyak zaitun, dan roti tipis kering yang diolesi dengan minyak zaitun
setelah dibakar. 3Taruhlah semua roti itu dalam sebuah bakul untuk dipersembahkan
kepada-Ku bersama dengan sapi jantanmuda dan kedua domba jantan itu.

4 “Lalu bawalahHarun dan anak-anaknya ke depan pintu kemah-Ku dan lakukanlah
upacara pembasuhanbagimereka. Dalamupacara itu kamuharusmembasuhmereka
masing-masing dengan air. 5 Lalu ambillah 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 dike-
nakannya. 6 Pakaikanlah serban di kepalanya, dan pasanglah pada serban itu medali
emas yang sudah diukir dengan tulisan: Kudus bagi TUHAN. 7Sesudah 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. 9Pasanglah ikat pinggang dan ikat kepala kepadamerekamasing-masing.”

Upacara pentahbisanHarun dan anak-anaknya
“Berikut ini adalah ketetapan mengenai tata cara pentahbisan Harun 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 Harun dan anak-anaknya meletakkan
tangan mereka di atas kepala sapi itu. Sembelihlah sapi itu dihadapan-Ku, di tempat
itu juga. 12 Ambillah sebagian darah sapi itu, lalu oleskanlah pada tanduk-tanduk
mezbahdengan jarimu. Sisa darah ituharus kamu tuangkankebagianbawahmezbah.
13 Sesudah itu ambillah semua lemak yang menutupi isi perutnya, hati dan kedua
ginjal dengan lemaknya. Bakarlah semua itu di atas mezbah sebagai persembahan
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bagi-Ku. 14 Tetapi daging, kulit, dan kotorannya, harus kamu ke luar perkemahan dan
membakarnya. Itulah kurban penghapus dosa.

15 “Kemudian ambillah salah satu dari kedua domba jantan itu, dan suruhlah Harun
serta anak-anaknyauntukmeletakkan tanganmerekadi atas kepaladomba itu. 16Lalu,
sembelihlah domba itu, ambil darahnya dan siramkan dengan kuat pada keempat sisi
mezbah. 17Potonglah seluruhnyamenjadi beberapa bagian dan cucilah semua bagian
dalamnya dan kakinya. Lalu letakkanlah semuanya itu di samping kepala dan bagian
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 untukmentah-
biskanmereka. SuruhlahHarunsertaanak-anaknyauntukmeletakkan tanganmereka
di atas kepala domba itu. 20 Lalu sembelihlah domba itu. Ambillah sedikit darahnya
dan oleskanlah pada telinga kananHarun danmasing-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. 21 Ambillah 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 pakaianmereka dikuduskan demi pelayanan kepada-Ku.

22 “Lalu ambillah bagian yang berlemak dari domba jantan, lemak yang melapisi
bagian ekor, dan lemak yangmenutupi 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. 23 Kemudian ambillah dari bakul roti yang
sudah ditempatkan di hadapan-Ku, satu roti yang tidak mengandung minyak zaitun,
satu roti yang mengandung minyak zaitun, dan satu roti tipis kering yang diolesi den-
gan minyak zaitun setelah dibakar. 24 Engkau harus menaruh semuanya ini ke dalam
tangan Harun dan anak-anaknya, danmemerintahkanmereka untukmengangkatnya
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 mentahbiskan Harun, dan angkatlah tinggi sebagai persembahan
khusus kepada-Ku. Musa, inilah bagian yang boleh kamumakan.

27 “Pisahkanlah bagian-bagian yang akan menjadi milik Harun dan anak-anaknya,
yaitudadadanpahadombayangdigunakanuntukpentahbisanmereka, yangdiangkat
tinggi sebagai persembahan khusus. 28Untuk seterusnya, setiap kali umat Israel mem-
persembahkan kurban perdamaian, bagian ini harus dipisahkan untuk Harun dan
keturunannya. Umat Israel wajib mempersembahkan bagian ini kepada-Ku dengan
memberikannya kepadamereka.

29 “Pakaian Harun, yang dikhususkan demi pelayanan bagi-Ku, akan menjadi milik
keturunannya dan mereka kelak akan memakai pakaian ini ketika mereka diurapi
dan ditahbiskan. 30Anak Harun, yang akan menggantikan bapaknya, harus memakai
pakaian ini selama tujuh hari ketika dia masuk ke Ruang Kudus di kemah-Ku untuk
melaksanakan berbagai tugas imam sesuai ketetapan-Ku.

31 “Ambillah semua bagian daging yang dikhususkan untuk kalian makan dari
domba jantanpentahbisan itu, dan rebuslahdaging itudi tempat yangkudus. 32Daging
domba ini dengan roti yang ada dalam bakul akan dimakan Harun dan anak-anaknya
di pintu masuk kemah-Ku. 33 Mereka 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 boleh memakannya, karena
makanan ini suci dan dikhususkan bagi acara pentahbisan. 34 Apabila keesokan
paginya masih ada daging atau roti yang tersisa, maka sisa itu harus dibakar. Sisa
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makanan itu tidak boleh dimakan oleh siapa pun, karena suci dan dikhususkan bagi
acara pentahbisan.

35“Semua langkah ituharusdiulangi setiaphari selamaketujuhhari upacarapentah-
bisan Harun dan anak-anaknya, persis seperti yang Aku sudah perintahkan. 36 Setiap
hari selama tujuh hari itu, persembahkanlah seekor sapi jantan muda untuk mengha-
pus dosa-dosa mereka. Dan melalui 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 yangmenyentuhmezbah itu akanmenjadi kudus.

38“Inilahyangharusdipersembahkansetiapharidiatasmezbah, yaituduaekoranak
domba jantan yang berumur satu tahun. 39 Persembahkanlah seekor di pagi hari dan
satunya lagi pada sore hari. 40 Bersama dengan persembahan anak domba pertama,
persembahkan jugadua liter tepung terigu terbaikyangdicampurkandengan satu liter
minyak zaitun terbaik. Dan siramkanlah satu liter anggur sebagai persembahan air
anggur. 41Persembahkanlah domba kedua kepada-Ku pada sore hari bersama dengan
persembahan gandum-ganduman dan persembahan air anggur dengan ukuran yang
sama seperti yang dilakukan pada pagi hari. Bau harum persembahan ini akan
menyenangkan bagi-Ku.

42Kemudian TUHANberbicara kepadaMusa, “Mulai sekarang dan seterusnya secara
turun temurun, kedua persembahan harian itu akan dilaksanakan bagi umat Israel
di pintu gerbang di halaman kemah-Ku, karena di situlah Aku akan bertemu dengan
umat-Ku dan berbicara kepadamu, atau penggantimu. 43 Di sanalah Aku akan men-
emui umat Israel, dan tempat itu akan menjadi kudus karena kemuliaan-Ku. 44 Aku
akanmenguduskan kemah-Ku danmezbahnya. Aku akanmengkhususkanHarun dan
anak-anaknya, supaya mereka bisa bertugas sebagai imam-imam. 45Aku akan tinggal
di antaraumat Israel, danAkuakanmenjadi Allahmereka. 46Mereka akan tahubahwa
Akulah TUHANAllahmereka yang sudahmembawamereka keluar dari Mesir, supaya
Aku dapat tinggal bersama-samamereka. Akulah TUHAN Allahmereka.

30
Mezbah Dupa

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Buatlah sebuah mezbah 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
samadenganbagian atasmeja itu. 3Lapisilah semua itu dengan emasmurni, termasuk
bagian atas mezbah, keempat sisinya, dan tanduk-tanduknya. Buatlah juga bingkai
emas di sekelilingnya. 4 Untuk 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. 5 Tongkat
pengusung itu juga akan dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. 6Mezbah
dupa itu akan diletakkan di luar tirai yang menutupi Ruang yang Mahakudus. Ruang
Yang Mahakudus adalah 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. Persembahandupa ini harusdilakukandi hadapanTUHANsecara rutin, sampai
turun temurun. 9 Dupa yang dipersembahkan di mezbah khusus itu haruslah yang
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dibuat 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 demikianmezbah ini dikuduskan demi pelayanan bagi-Ku.”

Uang Pendamaian
11TUHANberkata kepadaMusa, 12 “Waktu kamumengadakan sensus untukmenghi-

tung jumlah umat Israel, saat penghitungan dilakukan, setiap laki-laki harus memba-
yar uang pendamaian untuk menebus hidupnya di mata Aku. Jika itu dilakukan, Aku
tidak akan menghukum umat-Ku dengan wabah penyakit karena sensus itu. 13 Setiap
laki-laki yang ikut dihitung pada sensus itu harusmembayar enamgramperak sebagai
persembahan kepada TUHAN. Pembayaran ini ditimbang sesuai dengan ukuran berat
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
dan harus membayar persembahan ini kepada TUHAN. 15 Baik orang kaya maupun
orangmiskinharusmembayar jumlah yang sama, untukmembuat pendamaiandalam
pandangan-Ku bagi hidup mereka. 16Musa, kamu akan menerima uang pendamaian
ini, yang dibayar oleh bangsa Israel, dan kamumenggunakannya dalam pelayanan di
kemah-Ku. Dengandemikian, Akuakanberkenankepadaumat Israel danmenganggap
bahwamerekamasing-masing sudah berdamai dengan-Ku.”

Bejana pembasuhan
17 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 18 “Buatlah bejana air untuk pembasuhan

lengkap dengan tumpuannya. Keduanya akan dibuat dari perunggu. Bejana ini akan
diletakkan di antara kemah-Ku dan mezbah. 19 Harun beserta anak-anaknya akan
membasuh tangan dan kaki mereka dengan air itu. 20-21 Mereka harus membasuh
tangan dan kaki dengan air itu pada saatmereka akanmasuk 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,
dan kayu teja sebanyak 6 kilogram.

Semua ini akan ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi yang tersimpan di
kemah-Ku. 25Dari 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, 27 meja dengan segala peralatannya, tiang pelita dengan segala
peralatannya, mezbah dupa, 28mezbah kurban bakaran dengan segala peralatannya,
dan bejana pembasuhan dari perunggu serta tumpuannya. 29Urapilah semuanya itu
✡ 30:9 Kel. 30:34-38 ✡ 30:10 Im. 23:28-32
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agar menjadi kudus, sehingga apa pun yang menyentuhnya juga akan dikuduskan
demi pelayanan bagi Aku.

30 “UrapilahHarun dan anak-anaknya denganminyak itu, agarmereka dikhususkan
untuk melayani sebagai imam. 31 Dan kamu harus mengatakan kepada umat Israel,
‘Sesuai perintah TUHAN, kita akan senantiasa menganggap minyak pengurapan ini
sangat kudus, dan hanya digunakan untuk di pelayanan kepada TUHAN. 32Minyak ini
tidakbolehdioleskanpada tubuhorangbiasa, dankalian tidakbolehmembuatminyak
yang serupa dengan minyak ini. Minyak ini suci, dan hanya dapat digunakan dalam
pelayanandemiAku. 33Barang siapamembuatminyakdengancampuranyang serupa,
ataupun mengoleskannya kepada seseorang yang bukan imam, dia tidak boleh lagi
dianggap sebagai umat-Ku.’ ”

Dupa
34TUHAN berkata kepadaMusa, “Buatlah dupa denganwangi-wangian ini:
getah damar,
kulit lokan,
getah rasamala,
dan kemenyanmurni,

masing-masing dengan jumlah yang sama, 35dan campurkanlahmenjadi dupa, seperti
buatanseorangahlipencampurdupa. Dupa ituharusdicampurdengangaram. Biarlah
campuran ini selalu murni dan dianggap kudus. 36 Tumbuklah sedikit dari dupa itu
dengan sangat halus dan letakkan di depan peti perjanjian. Itulah tempat dimana Aku
akan bertemu denganmu, atau imam besar yang bertugas di dalam kemah-Ku. Dupa
itu harus selalu dianggap kudus danhanyadipakai demi pelayananbagi Aku. 37 Jangan
membuat campuran dupa yang sama bagi dirimu sendiri. Dupa ini dikhususkan demi
penyembahan-Ku, dan kalian harus memperlakukannya sebagai sesuatu yang kudus.
38Siapapunyangmembuatdupayangserupadengan itubagidirinyasendiridanuntuk
menikmati 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 dalam pem-
buatan kemah-Ku, Aku sudah memilih Bezalel, dari suku Yehuda. Dia adalah anak
Uri, cucu Hur. 3Aku sudah memenuhi Bezalel dengan Roh-Ku dan memberinya kebi-
jaksanaan, kepandaian, dan kemampuan dalam segala bidang kerajinan, 4 termasuk
pembuatan rancangan dari emas, perak, dan perunggu, 5 pemotongan dan pemasan-
gan batu permata, pemahatan kayu, serta segala macam kerajinan lainnya. 6 Aku
juga sudah memilih Aholiab untuk membantu pekerjaannya. Dia adalah anak dari
Ahisamak, dari suku Dan. Aku juga sudah memberikan kemampuan kepada semua
pengrajin di antara umat Israel untuk membuat semua yang sudah Aku perintahkan
kepadamu:

7 Kemah-Ku, peti perjanjian, penutupnya yang disebut Takhta Pendamaian, dan
segala perlengkapan untuk kemah itu,

8meja dengan segala peralatannya, tiang pelita emasmurni dengan segala perala-
tannya, 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.”
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Peringatan tentang hari Sabat
12 TUHAN berkata kepada Musa, 13 “Katakanlah kepada umat Israel, ‘Setiap 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. Dengan demikian kamu akan mengingat bahwa
Akulah TUHAN yang menguduskanmu. 14 Taatilah segala peraturan yang Aku buat
tentang hari Sabat dan selalu menganggap hari itu kudus. Siapa pun yang tidak
menghormatinyaakandihukummati, dansetiaporangyangbekerjapadahari itu tidak
boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku. 15 Selama enam hari kamu boleh 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, TUHAN memberikan
dua lempengan batu kepadanya, yaitu lempengan yang berisi perintah-perintah yang
ditulis oleh jari Allah.

32
Anak sapi emas

1Ketikaorang-orangmelihat bahwaMusa tidak turundari gunung,merekabersama-
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 untukmemimpin kita!”

2 Lalu jawab Harun “Lepaskanlah anting-anting emas dari istri-istrimu dan anak-
anakmu, dan bawalah kepadaku.”

3 Maka semua orang melepaskan anting-anting emas mereka dan membawanya
kepada Harun. 4 Lalu Harun mengambil anting-anting emas itu dan dia melebur,
membentuk, danmemahatnyamenjadi patung berbentuk anak sapi. Sesudahmelihat
patung itu umat pun saling berkata, “Hai umat Israel, inilah dewa kita yang sudah
membawa kita keluar dari Mesir!”

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!”

6 Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan kurban
bakaran dan kurban perdamaian kepada patung itu. Lalu mereka makan dan minum
serta berpesta pora.

7Berkatalah TUHAN kepada Musa, “Segeralah turun! Umat yang kamu bawa keluar
dari Mesir sudah menajiskan dirinya sendiri! 8Mereka cepat sekali menyimpang dari
jalan yang sudahAkuperintahkan. Mereka sudahmembuat patungberhala berbentuk
anak sapi, kemudian bersujud kepadanya serta mempersembahkan kurban baginya.
Mereka berkata, ‘Hai umat Israel, inilah dewa yang sudah membawa kita keluar dari
Mesir!’ ”

9LaluTUHANberkata, “Akusudahmelihat betapakeras kepalaumat ini. 10Sekarang,
biarkanlahAkumelepaskan amarah-Ku terhadapmereka danmemusnahkanmereka!
Kemudian Aku akanmembuat kamumenjadi suatu bangsa yang besar!”

11 Tetapi Musa memohon kepada TUHAN Allahnya, “Mengapa Engkau harus
melepaskan amarah-Mu terhadapmereka?! Bukankahmereka umat-Mu yang Engkau
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bawa keluar dari negeri Mesir dengan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu?! 12 Jangan sampai
orangMesir berkata, ‘TUHANmembawaumat Israel keluar dariMesir denganmaksud
jahat, supaya Diamembunuhmereka di pegunungan danmembinasakanmereka dari
muka bumi.’ Redakanlah amarah-Mu, batalkan niat-Mu, dan jangan binasakan umat-
Mu! 13 Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, Abraham, Isak, dan Yakub. Engkau sudah
bersumpah demi diri-Mu sendiri dan berkata kepada mereka, ‘Aku akan membuat
keturunanmusebanyakbintang-bintangdi langit. Akuakanmemberikan semua tanah
ini yang sudahAku janjikankepadaketurunanmudanmereka akanmemiliki tanah itu
selamanya.’ ” 14Lalu TUHANmembatalkan niat untukmembinasakan umat-Nya.

15Kemudian Musa berbalik dan turun dari gunung sambil memegang dua lempen-
gan 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. 16 Kedua lempengan batu itu adalah karya Allah, dan Dia
sendirilah yangmenuliskan perintah-perintah pada kedua lempengan batu itu.

17 Yosua mendengar suara keramaian umat di bawah dan dia berkata dia kepada
Musa, “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. 20 Musa mengambil
patung anak sapi emas yangmereka buat itu, dan dengan dibantu oleh beberapa orang
lain* dia meleburnya ke dalam api, menumbuknya sampai halus seperti debu, dan
menaburkannya 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 kamumemimpinmereka berbuat dosa yang sangat besar?!”

22Harun berkata, “Janganlah marah, Tuanku. Tuanku sendiri tahu betapa jahatnya
bangsa ini. 23Mereka berkata kepadaku, ‘Buatkanlah bagi kami patung dewa untuk
memimpin 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, saya melemparkan emas
itu ke dalam api, 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!’ ” 28 Orang-orang Lewi melakukan seperti yang diperintahkan Musa, dan
pada hari itu juga sekitar tiga ribu orangmati terbunuh.

29Musa berkata, “Hari ini kamu masing-masing sudah mengkhususkan diri untuk
melayani TUHAN dengan menaati perintah-Nya, meskipun kamu harus membunuh
anak-anakmu dan saudara-saudaramu sendiri. Oleh karena tindakanmu ini maka
TUHAN akanmemberkatimu.”

* 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.



Keluaran 32:30 132 Keluaran 33:11

30Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa Israel, “Kalian sudah melakukan
dosa besar! Tetapi saya akan naik untuk menghadap TUHAN dan meminta pendama-
ian atas dosamu.”

31Lalu kembalilahMusamenghadapTUHANdanberkata, “Bangsa ini sudahberbuat
dosa besar. Mereka sudahmembuat patung dewa emas untuk disembah. 32Tetapi aku
mohon ampunilah dosa mereka. Jika tidak, hapuslah namaku dari kitab yang berisi
daftar nama-nama umat-Mu.”

33 Tetapi TUHAN berkata kepada Musa, “Tidak! Dalam kitab itu Aku hanya meng-
hapus nama siapa saja yang berdosa terhadap Aku. 34 Sekarang pergilah, 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 akan
menghukummereka atas dosamereka!”

35 Kemudian TUHAN mendatangkan wabah penyakit pada bangsa Israel karena
mereka sudahmendesak Harun untukmembuat patung itu.

33
TUHANmenyuruh bangsa Israel meninggalkan gunung Sinai

1 TUHAN berkata kepada Musa, “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 keturunanmu.’ 2 Aku akan mengutus malaikat
tersebut berjalandi depankalian, danAkuakanmengusir orang-orangKanaan, Amori,
Het, Feris, Hewi, dan Yebus. 3 Pergilah ke negeri yang berlimpah dengan hasil alam
itu, tetapi Aku tidak akan berjalan bersama dengan 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.”

4-5 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada umat Israel, ‘Kalian
adalah bangsa yang keras kepala dan tidak patuh. Apabila Aku berjalan 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.’ ”
Ketika bangsa Israel mendengar kabar buruk itu, mereka sangat sedih dan berk-

abung. Tidak seorang pun yang memakai perhiasannya. 6 Maka umat Israel tidak
memakai perhiasanmereka lagi sejak dari Gunung Sinai.*

Kemah Pertemuan di luar perkemahan
7Biasanya, ketika bangsa Israel berkemahdi suatu tempat,Musamendirikan sebuah

kemah di luar, jauh dari perkemahan. Musa menyebutnya Kemah 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
turundanberdiri di depanpintu kemah itu sementara TUHANberbicara denganMusa.
10 Ketika seluruh umat melihat tiang awan berdiri di depan pintu kemah itu, mereka
berdiri dan lalu sujud menyembah kepada TUHAN, dari pintu kemahmereka masing-
masing. 11Di dalamkemah itu, TUHANberbicara langsung kepadaMusa, sebagaimana
seseorang berbicara kepada temannya. Dan ketika Musa kembali ke perkemahan,
Yosua anak Nun tetap tinggal di Kemah Pertemuan. Yosua adalah seorang muda,
tangan kananMusa.

* 33:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di Kel. 3:1.
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Musameminta agar TUHANmenyertainya
12Musa berkata kepada TUHAN, “Engkaumenyuruhku, ‘Bawalah umat ini ke negeri

yang Aku janjikan kepada mereka.’ Tetapi Engkau belummemberitahukan kepadaku
siapa yang akan Engkau utus bersama denganku. Namun kata-Mu, ‘Akumengenalmu
dan berkenan kepadamu.’ 13 Aku mohon, ya TUHAN, apabila aku sungguh berkenan
dimata-Mu, perkenalkanlah diri-Mu secara lebihmendalamkepadaku, agar aku dapat
lebihmengenal Engkau, dan terusmelakukanapa yangberkenankepada-Mu. Ingatlah
bahwa bangsa ini adalah umat-Mu.”

14 Lalu TUHAN menjawab, “Aku sendiri akan menyertaimu dan memberikan kele-
gaan kepadamu.”

15 JawabMusa, “Jika Engkau tidakmenyertai kami, janganlah suruh kami berangkat
dari sini. 16Bagaimana 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!”

17Kemudian TUHANmenjawabMusa, “Aku akanmelakukan apa yang kamuminta,
karena Aku berkenan kepadamu danmengenalmu.”

18LaluMusa berkata, “Akumohon, 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 lihat! Berdirilah di atas gunung batu ini di dekat-Ku.✡ 22 Ketika
kemuliaan-Ku lewat, Aku akan menempatkan kamu di celah batu ini, dan Aku akan
menutupi kamudengan tangan-Ku sampai Aku sudah lewat. 23Lalu 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. 3Tidak 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.”

4Maka 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 diperintahkan TUHAN.

TUHANmenyatakan kepribadian-Nya kepadaMusa
5Lalu TUHAN turun dalam awan dan berdiri di sampingMusa, dan Diamenyatakan

nama-Nya sendiri, yaitu TUHAN. 6Lalu TUHAN lewat di depanMusa 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 akan membebaskan orang-orang yang bersalah dari

hukumanmereka.
✡ 33:21 Kel. 34:2-7
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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 akan mengusir orang-orang Amori, Kanaan, Het, Feris,
Hewi dan Yebus dari hadapanmu.

12 “Hati-hatilah! Jangan membuat perjanjian dengan penduduk di negeri yang akan
kalianmasuki. Jika kalianmelakukan hal itu, kalian akan terjerat ke dalam cara hidup
mereka yang jahat. 13 Sebaliknya, robohkanlah mezbah-mezbah mereka. Hancurkan
semua patung berhala mereka, dan tebanglah semua tiang untuk penyembahan dewi
Asyera. 14Kalian tidakbolehmenyembahdewaapapun, karenaAkuadalahAllah yang
cemburu.

15 “Jangan membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena mereka
melacurkan diri mereka dengan menyembah berhala. Jika kalian berteman den-
gan mereka, maka mereka akan mengundang kalian untuk 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 perempuan mereka melacurkan diri, yaitu dengan dengan menyembah patung
berhala, mereka akan mempengaruhi anak laki-laki kalian sehingga melakukan hal
yang sama. 17 Janganlahmembuat 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 tentukandanperintahkan, kalianharusmakan roti tidakberagi selama tujuhhari.
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. 20 Tetapi kamu bisa
menebus anak keledai jantan yang pertama lahir denganmempersembahkan 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 lamanya kamubekerja, tetapi pada hari ketujuh kamuharus beristira-
hat, bahkan padamasamembajak ataumasamenuai sekalipun.

22 “Peringatilah Hari Raya Panen, untuk merayakan hasil pertama dari panen gan-
dum, danHari Raya PondokDaun pada akhirmusim panen. 23Tiga kali dalam setahun
setiap laki-lakiharusdatangmenghadapAku, PenguasadanAllah Israel, di kemah-Ku.✡
24 Saat kamu menghadap Aku pada ketiga perayaan itu, Aku menjamin bahwa tidak
akan ada musuh yang berani merebut tanahmu. Bahkan Aku akan mengusir bangsa-
bangsa lain dari hadapan kalian danmemperluas batas wilayah kalian.
✡ 34:23 Kel. 23:14-17
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25 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersembahkan roti
yang beragi.

“Pada perayaan Paskah, janganlahmembiarkan sisa daging kurban itu sampai pada
keesokan paginya. Sisanya harus dibakar habis sebelum fajar.

26 “Bawalah hasil terbaik panen pertamamu ke Kemah-Ku, TUHAN Allahmu.
“Janganmemasak daging anak kambing dengan air susu induknya.”
27Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Tuliskanlah semua peraturan itu seba-

gai pengingat, karena Aku membuat perjanjian denganmu dan dengan umat Israel,
berdasarkan semua kewajiban ini.”

28Musa berada di atas gunung bersama TUHAN empat puluh hari dan empat puluh
malam, dan selama itu dia tidak makan atau pun minum. Dan TUHAN* menuliskan
kata-kata perjanjian, yaitu sepuluh perintah Allah, pada kedua lempengan batu itu.

29 Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua lempengan batu
yang bertuliskan hukum TUHAN itu, dia tidak sadar bahwa wajahnya bercahaya
karena TUHAN sudah berbicara dengannya. 30Ketika Harun dan umat Israel melihat
wajahMusa yang bercahaya, mereka takutmendekatinya. 31NamunMusamemanggil
mereka dan meminta Harun dan seluruh pemimpin bangsa Israel untuk datang,
dan dia berbicara kepada mereka. 32 Lalu semua umat Israel mendekati Musa, dan
dia menyampaikan kepada mereka semua perintah yang TUHAN berikan kepadanya
di Gunung Sinai. 33 Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, dia menutupi
wajahnyadengankain. 34-35Musa tetapmenutupiwajahnya sampaidiamasukkembali
ke Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan TUHAN. Setiap kali Musa masuk ke
kemah itu, dia melepaskan kain itu sampai dia keluar. Ketika dia keluar, umat Israel
dapat melihat wajahnya masih bercahaya. Lalu dia segera menutupi wajahnya dan
menyampaikan berbagai pesan TUHAN kepada umat.

35
Peraturan tentang hari Sabat

1 Musa memanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul dan dia berkata kepada
mereka, “Inilah perintah TUHAN yang harus kita lakukan: 2Kita akan bekerja selama
enam hari dalam seminggu, tetapi kita harus beristirahat penuh pada hari yang
ketujuh, karena hari itu adalah hari Sabat, hari yang kita khususkan bagi TUHAN.
Siapapunyangbekerjapadahari ituakandihukummati. 3Kita tidakbolehmenyalakan
api di dalam tempat tinggal kita pada hari Sabat.”

Berbagai persembahan diberikan untukmembuat kemah TUHAN
4 Lalu Musa berkata kepada seluruh umat Israel, “Inilah perintah TUHAN:

5Kumpulkanlah persembahan bagi TUHAN yang akan digunakan untukmengerjakan
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,

* 34:28 TUHAN Secara harfiah, ‘dia’. Seperti NLT, tim penerjemah TSI berpikir penulis bermaksud TUHAN, bukan
Musa sendiri. Bandingkan dengan Kel. 34:1; Ul. 10:2-4.
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berbagai wangi-wangian dari getah pohon untuk dicampur dalam pembuatan
minyak pengurapan dan dupa,

9permata 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 mengerjakan hal-hal
yang dipesan oleh TUHAN datang. Mari kita mengerjakan hal-hal ini:

11Seluruh bagian kemah TUHAN, termasuk kemah dan kain penutupnya, pengait-
pengait, rangka-rangka, kayu lintang, tiang-tiang dan dasarnya yang dibuat dari
logam,

12 Peti perjanjian dengan tongkat pengusungnya, penutup peti, dan tirai penutup
ruangan untuk peti itu,

13meja dengan tongkat pengusungnya, segala perlengkapannya, dan roti sajian,
14 tiang pelita bercabang dengan pelita-pelitanya dan segala perlengkapannya,
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 pengusungmezbah, serta segala perlengkapan yang lainnya,

bejana pembasuhan dari perunggu serta tumpuannya,
17 tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang halaman,
18pasak-pasak kemah TUHAN dan pagar halamannya, serta segala talinya,
19 dan segala macam pakaian indah yang dikhususkan bagi Harun dan anak-
anaknya untuk dipakai ketikamerekamelayani di Ruang Kudus.”

20 Lalu seluruh umat Israel meninggalkan Musa. 21 Sesudah itu, setiap orang yang
tergerak hatinya dan terdorong semangatnya berdatangan sambil membawa persem-
bahan 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 kepadaMusa 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 tanda bahwa mereka menyumbang barang itu bagi
TUHAN. 23 Setiap orang yangmemiliki 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.

24 Dan setiap orang yang hendak mempersembahkan perak atau perunggu mem-
bawanya sebagai persembahan kepada TUHAN. Demikian pula setiap orang yang
mempunyai 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 di-
pasang pada efod dan penutup dada. 28Mereka juga membawa minyak zaitun untuk
pelita bercabang, dan berbagai wangi-wangian dari getah pohon untuk dicampur
dalampembuatanminyakpengurapandandupa. 29Baik laki-lakimaupunperempuan,
setiap orang Israel yang tergerak hatinya membawa sumbangan sukarela kepada
TUHAN, untukmendukung pekerjaan yang TUHAN perintahkanmelalui Musa.

Bezalel dan Aholiab
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30 Lalu Musa berkata kepada umat Israel, “TUHAN sudah mengangkat Bezalel anak
Uri, cucu Hur dari suku Yehuda, sebagai kepala dalam pekerjaan besar ini. 31 TUHAN
sudah memenuhi Bezalel dengan Roh-Nya dan memberinya kebijaksanaan, kepanda-
ian, 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.

34 Dan TUHAN sudah mengangkat Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, sebagai
wakil Bezalel dalampekerjaanbesar ini. TUHANsudahmemampukankeduabapak ini
untukmengajarkan keahlianmereka kepada orang lain. 35TUHAN sudahmemberikan
keahlian khusus kepada para pengrajin, termasuk sebagai pemahat, perancang, dan
penenun yang bisa menghasilkan gambar dalam kain linen halus dengan menggu-
nakan benangmerah, biru dan ungu. Mereka ahli dalam segalamacam pekerjaan dan
karya seni.”

36
1 Kata Musa, “TUHAN sudah memberikan kemampuan dan kebijaksanaan kepada

Bezalel, Aholiab, dan para pengrajin ahli lainnya, untuk melakukan semua pekerjaan
dalam pembuatan kemah TUHAN dan perlengkapannya. Mereka harus mengerjakan-
nya sesuai dengan yang sudah TUHAN perintahkan.”

2 Maka Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, 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
diberikanolehumat IsraeluntukmengerjakankemahTUHAN.Tetapimeskipunbahan-
bahan sudah cukup, setiap pagi umat Israel masih terus membawa sumbangan bahan
kepada Musa. 4Maka semua pengrajin meninggalkan pekerjaan mereka dan datang
kepada Musa. 5Mereka berkata, “Umat sudah menyumbang lebih banyak dari yang
dibutuhkan untukmenyelesaikan segala sesuatu yang TUHAN pesan.”

6 Maka Musa mengumumkan ke seluruh perkemahan, “Bahan-bahan yang dibu-
tuhkan sudah cukup! Mulai sekarang siapa pun, laki-laki atau perempuan, jangan
membawa sumbangan lagi untuk pekerjaan membuat kemah TUHAN.” Maka mereka
berhentimenyumbang bahan, 7karena semua bahan yang diperlukan untukmenyele-
saikan kemah TUHAN sudah cukup, bahkan lebih dari cukup.

Proses pengerjaan kemah TUHAN
Atap✡

8Para ahli tenunmembuat sepuluh helai kain untuk lapisan atap kemah yang paling
bawah. Semua kain itu merupakan karya seni yang indah, yang ditenun dengan
gambarmakhluk bersayap dari benang linen berwarnamerah, biru dan ungu. 9Setiap
lembar kain berukuran yang sama, yaitu panjang 13 meter dan lebar 1,8 meter.
10-13 Kesepuluh helai kain itu disambungkan menjadi dua rangkaian yang masing-
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 itu menjadi satu dengan panjang 13meter dan lebar 9meter.

14 Untuk 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
✡ 36:7 Kel. 26:1-14
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perunggu. Kesebelas helai itu disambungkan menjadi dua rankaian, satu rangkaian
dari lima lembar kain, dan satu dari enam lembar kain.

19 Sebagai lapisan atap ketiga, mereka membuat penutup dari kulit domba jantan
yangdiwarnaimerah. Dan sebagai lapisanyangpalingatas,merekamembuatpenutup
dari kulit yang tidakmenyerap air.

Rangka-rangka untukmenopang atap kemah TUHAN✡
20-22Para pengrajin jugamembuat rangka-rangka dari kayu akasia untukmenopang

atap kemah TUHAN. Semua rangka dibuat dengan cara yang sama. Setiap rangka
berukuran tinggi 4,6 meter dan lebar 69 sentimeter, dan mempunyai dua pasak yang
menjulur dari bawah. 23-26 Mereka 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. 29Kedua rangka
khusus itu menyatukan sudut kiri dan kanan, dari bawah sampai ke atas, dan tersam-
bung di ujung atas dengan gelang pemegang yang terbuat dari emas. 30 Kedelapan
rangkauntuk sisi belakangKemah-Kudipasangdi atas enambelas dasar penahanyang
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. 34 Mereka
melapisi rangka-rangka dan kayu-kayu lintang tersebut dengan emas, dan membuat
gelang-gelang emas yang dipasang kepada setiap rangka untukmemegang setiap kayu
lintang itu.

Kedua ruangan dalam kemah TUHAN✡
35Untuk 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.

37Mereka juga menenun tirai dengan pola indah untuk pintu kemah TUHAN, dari
benang merah, biru dan ungu. 38Tirai 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✡

1 Bezalel membuat peti perjanjian dari kayu akasia. Panjangnya 115 sentimeter,
lebarnya 69 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 2 Dia melapisi bagian luar dan
dalam peti itu dengan emas murni, dan membuat bingkai emas mengelilingi peti itu
di bagian atas. 3 Dia juga mencetak empat buah gelang emas dan memasang pada
keempatkakipeti itu, denganduagelangpadakeduasisipanjang. 4Diamembuatkedua
tongkat pengusungdari kayuakasia,melapisinyadenganemas, 5danmemasukkannya
ke dalam gelang-gelang di kedua sisi peti.
✡ 36:19 Kel. 26:15-29 ✡ 36:34 Kel. 26:31-37 ✡ 37: Kel. 25:10-22
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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
penutuppeti itu, 8satubentukmakhlukpadasetiapujung. Keduamakhlukbersayap itu
merupakan satu bagian dengan penutup peti itu. 9Keduamakhluk bersayap itu saling
berhadapan, dengan pandangan mengarah ke penutup peti, dan membentangkan
sayap-sayapnya ke atas sehinggamenaungi penutup peti itu.

Pembuatanmeja untuk roti sajian bagi TUHAN✡
10 Bezalel membuat sebuah meja dari kayu akasia. Panjangnya 92 sentimeter,

lebarnya 46 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 11 Dia melapisi meja itu dengan
emas murni dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. 12 Dia membuat pinggiran
mengelilinginya selebar 8 sentimeter, dan membuat bingkai emas pada pinggiran itu.
13 Lalu dia mencetak empat gelang emas dan memasangnya pada keempat sudut kaki
meja. 14Gelang-gelang itu dipasang dekat dengan bingkai sebagai tempat memasang
dua tongkat pengusung. 15Kedua 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 dan
mangkuk-mangkuk untukmenuangkan persembahan air anggur.

Pembuatan tiang pelita✡
17 Bezalel membuat tiang pelita bercabang dari emas murni. Dia menempa se-

bongkah emas murni untuk membentuk 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 yang berbentuk seperti bunga badam, lengkap
dengan kelopak dan mahkota 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 setiap masing masing pasangan cabang yang keluar dari tiang utama 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. 24 Dia 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. 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 sekelilingnya. 27Dia juga membuat dua buah gelang emas
dan memasangnya di bawah bingkai itu, pada kedua sisi yang berseberangan, untuk
memasukkan tongkat pengusung. 28Diamembuat tongkat-tongkat pengusung itu dari
kayu akasia danmelapisinya dengan emas.

29 Lalu dia membuat minyak pengurapan✡ dan dupa,✡ dengan cara pembuatan
seperti yang dilakukan ahli pembuat parfum dan pencampur dupa. Minyak pengura-
pan dan dupa ini senantiasa harus diperlakukan sebagai barang yang kudus.
✡ 37:9 Kel. 25:23-30 ✡ 37:16 Kel. 25:31-39 ✡ 37:24 Kel. 30:1-10 ✡ 37:29 Kel. 30:22-33 ✡ 37:29 Kel. 30:34-38
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38
Pembuatanmezbah kurban bakaran✡

1 Bezalel bersama para pengrajin membuat mezbah kurban bakaran dari kayu
akasia. Mezbah itu berbentuk persegi dengan panjang keempat sisinya 2 meter 30
sentimeter dan tingginya 1 meter 40 sentimeter. 2 Mereka membuat empat tanduk
pada keempat sudut mezbah sehingga menyatu dengan mezbah. Kemudian mereka
melapisi seluruh mezbah itu dengan perunggu. 3 Mereka juga membuat perkakas
untuk mezbah itu dari perunggu, yaitu tempat-tempat abu, sekop-sekop, bejana-
bejana, pengait daging, dan kuali-kuali untuk mengangkut bara. 4Mereka membuat
alas tebal yang berlubang-lubang dari perunggu untukmenahan kayu bakar di tengah
mezbah. Alas itu dipasang di posisi setengah tinggimezbah. 5Merekamencetak empat
gelang dari perunggu dan memasangnya pada keempat sudut luar mezbah, sebagai
lubang untuk memasukkan dua tongkat pengusung. 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✡
8Bezalel bersama para pengerja juga membuat sebuah bejana pembasuhan beserta

tumpuannya dari perunggu. Perungguuntukmembuat bejana itu berasal dari cermin-
cermin perunggu yang disumbangkan oleh para perempuan yang melayani orang-
orang yang datang ke pintumasuk Kemah Pertemuan.

Pembuatan pagar keliling halaman kemah TUHAN✡
9-11Di bawah pimpinan Bezalel, para pengrajin menenun tirai-tirai kain linen untuk

pagar halaman kemah TUHAN. Rangkaian tirai untuk sisi selatan dan utara masing-
masing sepanjang 46meter. Sebagai tempat untukmenggantung tirai-tirai itu, mereka
membuat dua puluh tiang dan 20 dasar perunggu. Setiap tiang dilengkapi dengan
gelangperakbesar di ujung atas sebagai tempatmemasangpengait perak. 12Di sebelah
barat, 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. 13 Di 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 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.

18 Di tengah sisi timur, tirai pintu gerbang ditenun dengan pola 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, dan memiliki
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
✡ 38: Kel. 27:1-8 ✡ 38:7 Kel. 30:17-21 ✡ 38:8 Kel. 27:9-19
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21 Semua jenis dan total berat logam yang digunakan dalam pembuatan halaman
dan kemah TUHAN, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan peti perjanjian
disimpan, dicatat oleh para sekretaris dari suku Lewi. Merekamencatat 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. 23Bezalel 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.

25 Seluruh perak yang disumbangkan oleh umat Israel saat sensus berjumlah 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 dengan cara dicetak. Sembilan puluh enam dasar digunakan sebagai tem-
pat mendirikan rangka-rangka kemah TUHAN, dan empat digunakan untuk tempat
mendirikan empat tiang yang memegang tirai pemisah Ruang Mahakudus. Satu
dasar membutuhkan sekitar 34 kilogram perak. 28 Sisa perak sejumlah 20 kilogram
digunakan untuk membuat gelang-gelang penyambung untuk tiang-tiang, pengait-
pengaitnya, dan untukmelapisi ujung atas tiang.

29 Perunggu yang disumbangkan oleh umat Israel seluruhnya berjumlah 2.400 kilo-
gram. 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,
31mencetak dasar untuk semua tiang di sekeliling pagar halaman kemah TUHAN
dan di gerbang halaman,

danmencetak seluruh pasak untuk kemah itu dan pagar halamannya.

39
Membuat pakaian para imam✡

1 Sesuai dengan perintah TUHAN kepada Musa, Bezalel dan para pengrajin juga
membuat pakaiankhususuntukHarun. Pakaian ituharus dianggapkudusdandipakai
saat melayani TUHAN di kemah-Nya. Semua pakaian itu dibuat dengan caramenenun
pola indah dari benangmerah, biru, dan ungu.

Membuat efod✡
2Mereka menenun efod dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dihiasi

juga dengan benang emas. 3Mereka membuat benang dari emas yang ditempa men-
jadi lempengan-lempengan yang sangat tipis, dan mengiris-irisnya sehingga menjadi
seperti benang. Kemudian benang emas itu digunakan untuk menghiasi pola yang
mereka tenun dengan benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu.

4 Efod itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Kedua
bagian ini disambungkan dengan dua penutup bahu. 5Sesuai dengan perintah TUHAN
kepada Musa, ikat pinggang yang tersambung dengan efod terbuat dari bahan yang
✡ 39: Kel. 28:1-5 ✡ 39:1 Kel. 28:6-14
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sama dengan efod, yaitu kain linen halus yang ditenun oleh pengrajin ahli menggu-
nakanbenang linenberwarnamerah, biru, danungu, dandihiasi denganbenangemas.

6Mereka menghiasi 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 di-
lakukan oleh ahli permata saatmengukirmeterai. 7Kemudian, sesuai denganperintah
TUHANkepadaMusa,merekamemasangkeduabatupermatayang sudahdibingkai itu
pada kedua penutup bahu efod. Hal itu dilakukan sebagai tanda pengingat di hadapan
TUHAN bahwa Harunmewakili seluruh umat Israel.

Membuat penutup dada✡
8Dia jugamembuat penutup dada yang ditenun dari benang linen berwarnamerah,

biru, dan ungu, 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, danhijau tua.* 11Padabaris kedua terdiri dari batupermatahijau campurbiru,
biru tua, dan bening. 12Pada baris ketiga terdiri dari batu permata biru, putih campur
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
batupermata itumelambangkankeduabelas anakYakub, yangkemudianmenjadi dua
belas suku Israel. Setiap batu permata itu diukir, seperti ukiran cap meterai, 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
padapojokkiri ataspenutupdada, dansebuahcincin lagi dijahit padapojokkananatas,
supaya mengikat penutup dada dengan rantai itu kepada kedua bingkai di penutup
bahu efod. 19-21 Untuk menahan penutup dada itu dari bawah, mereka membuat
empat cincin emas lagi. Satu cincin dijahit kepada pojok kiri bawah penutup dada,
dan satu lagi 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, agarpenutupdada tidakhanyabergantungdari atas sajaketikaHarun
membungkuk. Mereka melakukan semua ini sesuai dengan perintah TUHAN kepada
Musa.

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✡
27-28 Untuk anak-anak Harun para pengrajin membuat baju panjang, ikat kepala,

celana dalam. Semuanya dibuat dengan cara menenun benang linen. Hanya Harun

✡ 39:7 Kel. 28:6-14 * 39:10 batu-batu permata Untuk nama setiap batu permata, lihat catatan di Kel. 28:17.
✡ 39:19-21 Kel. 28:31-35 ✡ 39:24-26 Kel. 28:39-43
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yang mendapat serban, sedangkan anak-anaknya memakai ikat kepala. 29 Ikat ping-
gang untuk anak-anak Harun juga ditenun dengan polah indah dari benang linen
berwarnamerah, 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, “Kudus bagi TUHAN”.
Itu dilakukan dengan cara seperti pengrajin mengukir cap meterai. 31 Medali itu
diikatkan pada serbanHarun denganmenggunakan tali berwarna biru, sesuai dengan
perintah TUHAN kepadaMusa.

Musamemeriksa seluruh perlengkapan untuk kemah TUHAN
32 Demikianlah mereka menyelesaikan semua tugas untuk mengerjakan kemah

TUHAN. Orang Israel melakukan semuanya sesuai dengan perintah TUHAN kepada
Musa. 33Lalumerekamenunjukkan semua itu kepadaMusa, 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 tidakmenyerap air, tirai yangmenutupi
RuangMahakudus,

35Peti perjanjiandengan tongkat pengusungnya, penutuppeti yangdisebut Takhta
Pendamainan,

36meja dan segala peralatannya, roti sajian,
37 tiang pelita bercabang, pelita-pelitanya, semua perlengkapannya, dan minyak
untukmenyalakan pelita,

38mezbah dupa dari emas, minyak pengurapan, dupa,
tirai pintumasuk kemah TUHAN,
39mezbah kurban bakaran yang dilapisi dengan perunggu, alas tebal perunggu,
tongkat-tongkat pengusungmezbah, dan segala perlengkapanmezbah,

bejana pembasuhan dan tumpuannya,
40 tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang halaman,
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 yangmenunjukkan bahwaHarun dan anak-anaknya
melaksanakan pelayanan kudus bagi TUHAN.

42 Demikianlah umat Israel melakukan segala pekerjaan sesuai dengan perintah
TUHAN kepada Musa. 43Musa memeriksa hasil pekerjaan mereka danmerasa senang
karena mereka sudah melakukan semuanya sesuai dengan perintah TUHAN. Lalu
Musameminta TUHAN untukmemberkati mereka.

40
Musa diperintahkan untukmendirikan kemah TUHAN

1Lalu TUHANberkata kepadaMusa, 2 “Pada hari pertama bulan pertama, dirikanlah
Kemah-Ku, yang melambangkan kehadiran-Ku di antara umat-Ku.* 3 Tempatkanlah

✡ 39:29 Kel. 28:36-38 * 40:2 melambangkan … Secara harfiah, ‘Kemah Pertemuan’. Sebutan ‘Kemah Pertemuan’
mengingatkan kemah yang dulu didirikan di luar perkemahan sebagai tempat bertemu dengan 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 bisamasukhalamankemahuntukmembawa suatu persembahan. KemahTUHAN tidak seperti
gereja zaman sekarang, di mana umat Tuhan berkumpul untuk beribadah bersama.
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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 perjanjian, dan
pasanglah tirai di pintumasuk kemah-Ku. 6Tempatkanlahmezbah kurban bakaran di
bagianhalamanyangdi dekat pintu kemah-Ku. 7Tempatkanlahbejanapembasuhandi
antarakemah-Kudanmezbah itu, dan isilahdenganair. 8Dirikanlahpagardi sekeliling
halaman-Ku, dan pasanglah tirai di pintu gerbang halaman.

9“Lalugunakanlahminyakpengurapan✡yang sudahdikuduskanbagi-Ku, danurapi-
lah kemah-Ku dan semua perlengkapan di dalamnya, supaya 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 ajaklah Harun dan anak-anaknya mendekat ke pintu masuk 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 sebagai imam. 14 Kemudian ajaklah anak-
anak Harun maju dan kenakanlah 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 sesudah mereka meninggalkan Mesir. 18 Musa, dibantu oleh beberapa
orang dari suku Lewi,‡ mendirikan kemah itu dengan meletakan dasar-dasarnya,
memasang rangka-rangka dan kayu-kayu lintangnya, kemudian mendirikan tiang-
tiangnya. 19 Lalu mereka membentangkan semua lapisan atap di atas rangka-rangka
itu, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

20Musa mengambil kedua lempengan batu— yang di atasnya tertulis sepuluh perin-
tah Allah— dan memasukkannya ke dalam peti perjanjian. Kemudian dia memasang
tongkat pengusung pada peti itu danmeletakkan penutup peti, yaitu Takhta Pendama-
ian, di atasnya. 21 Lalu dia membawa peti itu ke dalam Ruang Mahakudus di kemah
TUHANdanmemasang tirai pemisah antaraRuangKudus danRuangMahakudus, 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
utara di bagian luar tirai pemisah, 23 dan menyusun roti sajian di atas meja itu, sesuai
dengan perintah TUHAN kepadanya.

24KemudianMusamenempatkan tiang pelita di dalam kemah TUHANdi sisi selatan,
berhadapan denganmeja itu. 25Dia jugamenyalakan pelita-pelita di hadapan TUHAN,
sesuai dengan perintah-Nya kepadanya. 26 Lalu Musa meletakkan mezbah dupa di
depan tirai di dalamkemah itu, 27danmembakar dupa di sana, sesuai dengan perintah
TUHAN kepadanya.
† 40:3 peti perjanjian Di dalam peti perjanjian itu tersimpan lempengan batu yang di atasnya tertulis kesepuluh
perintah Allah. ✡ 40:9 Kel. 30:22-33 ‡ 40:18 dibantu … Walaupun teks bahasa Ibrani mengatakan ‘Musa
mendirikan …’, tidak mungkin Musa melakukan segala pekerjaan berat dalam pasal ini sendiri. Karena tugas
memindahkan kemah TUHAN diberikan kepada suku Lewi di Bilangan 4, kemungkinan mereka diminta untuk
membantuMusa.
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28 Sesudah itu, Musa— dengan bantuan beberapa orang dari suku Lewi— memasang
tirai pada pintu masuk kemah TUHAN. 29 Mereka juga meletakkan 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 pembasuhan di
antara kemah dan mezbah, dan mengisinya dengan air. 31 Air itu disiapkan supaya
Musa, Harun, dan anak-anakHarun dapatmembasuh tangan dan kakimereka di sana.
32Mereka diwajibkan membasuh tangan dan kaki setiap kali mereka masuk ke dalam
kemah itu ataumendekat kemezbah, 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
34-35 Kemudian awan kemuliaan TUHAN menutup dan memenuhi kemah TUHAN.

Musa tidak bisa masuk selama kemuliaan TUHANmasihmemenuhi kemah itu.
36 Sepanjang perjalanan umat Israel, setiap kali awan itu naik dari atas kemah

TUHAN, umat Israel akanmelanjutkanperjalananmereka. 37Akan tetapi selama awan
itu tidak naik dari kemah, makamereka tetap tinggal di tempat itu. Demikianlah yang
terjadi seterusnya. 38 Awan TUHAN berdiam di atas kemah itu pada siang hari dan
menjadi berapi pada malam 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 melanda selu-
ruh daerah itu. Lalu seorang laki-laki bernama Elimelek berpindah 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 Betlehem di wilayah Yehuda. Mereka berencana menetap
sementara waktu 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 TUHAN sudah

memberkati Israel— yaitu umat pilihan-Nya di daerah Yehuda dengan hasil panen
yang baik. Maka Naomi putuskan untuk meninggalkan daerah perbukitan Moab dan
kembali ke negerinya. Kedua menantunya juga memutuskan untuk pergi bersama
ibu mertua mereka. 7 Dalam perjalanan dari tempat tinggal mereka selama ini di
Moab ke desa Naomi di daerah Yehuda, 8Naomi berkata kepada kedua menantunya,
“Kamuberdua, pulanglahkerumah ibumumasing-masing! KiranyaTUHANmembalas
kebaikanmu kepadaku dan kepada kedua anakku ketika mereka masih hidup sebagai
suamimu! 9Dan semoga Tuhan memberkatimu untuk bisa menjalani kembali hidup
tenteram bersama suami baru.” Lalu dia mencium kedua menantunya, dan mereka
bertiga mulai menangis danmeratap.

10 Orpa dan Rut berkata, “Tidak! Kami akan ikut bersamamu kembali kepada
keluargamu.”

11TetapiNaomimenjawab, “Mengapakamumaupulangbersamaku? Tidakmungkin
aku melahirkan lagi dua anak laki-laki untuk menggantikan suamimu yang sudah
meninggal! 12-13 Pulanglah ke rumah orang tuamu masing-masing, karena aku sudah
terlalu tua untukmenikah lagi danmelahirkandua anak laki-laki untukmenggantikan
suamimu. Percuma saja kalau kamu berdua mengharapkanku untuk melahirkan
pengganti suamimu! Sekalipun malam ini aku menikah dengan suami baru, tidak
mungkin aku melahirkan lagi! Lebih baik keluargamu mencari suami baru daripada
kamu tetap menderita bersamaku dalam keadaan yang sangat sulit dan pahit, karena
ternyata TUHAN sudahmeninggalkan aku!”

14Mereka punmenangis lagi denganmeratap, lalu Orpamenciummertuanya,minta
pamit, dan berangkat. Sedangkan Rut tetap memeluk ibu mertuanya itu. 15 Kata
Naomi kepadanya, “Lihatlah, kakak iparmu sudah pulang kepada keluarganya dan
akan kembali menyembah berhala-berhala mereka. Kamu pun harus melakukan hal
yang sama.”

16Tetapi jawab Rut,
“Janganlahmenyuruhku untukmeninggalkanmu.

Kemana Ibu pergi, aku pun pergi;
Di mana Ibu tinggal, di situ pun aku akan tinggal.

Bangsamumenjadi bangsaku
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dan Allah-mumenjadi Allah-ku.
17Dan di mana 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?!”

20Naomi menjawab mereka “Jangan memanggil saya Naomi, tetapi panggilah saya
Pahit,* sebabYangMahakuasa sudahmembuat hidup saya sangat pahit.” 21Ketika 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 TUHAN YangMahakuasa sendiri sudah
menimpakan kesengsaraan kepada saya† danmembuat hidup saya sangat pahit!”

22Demikianlah kisah kepulanganNaomi dari negeriMoabbersamaRutmenantunya
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.

2 Pada suatu hari, Rut—perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, “Ibu, karena
sekarang sedang musim panen, bolehkah aku pergi ke salah satu ladang untuk mem-
inta izin memungut bulir-bulir jelai yang tercecer dan diperbolehkan pemilik ladang
untuk diambil?✡ Kemungkinan besar ada seseorang yang berbaik hati yang akan
mengizinkan aku untukmemungut jelai.”
Jawab Naomi, “Baik, pergilah anakku.” 3Lalu Ruth pergi memungut bulir-bulir jelai

yang tercecer dari ikatan jelai. Dengan tidak sengaja, ternyata Rut sedang bekerja pada
ladangmilik Boas— anggota keluarga Elimelek tersebut.

4 Saat Rut sedang berada di ladang, tibalah Boas dari Betlehem dan menyapa orang-
orang yang sedangmemanen di ladangnya, katanya, “TUHANmenyertai kalian!”
Lalumerekamembalas, “TUHANmenyertaimu juga!”
5 Kemudian bertanyalah Boas kepada mandor yang mengawasi orang-orang terse-

but, “Siapakah perempuanmuda di sana dan siapakah keluarganya?”
6Mandor itu menjawab, “Dialah perempuan muda asal Moab yang kembali dengan

Naomi. 7Tadi 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.”

8Boas menghampiri Rut dan berkata, “Dengarlah anakku. Tetaplah di sini bersama
kami untuk memungut bulir jelai. Tidak perlu kamu bekerja di ladang milik orang
lain. Tetaplahberadadekat pekerja perempuanyangbekerja di ladangku. 9Perhatikan

* 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 sudahmenimpakan kesengsaraan … Kata-kata ini bisa juga diterjemahkan “sudah bersaksi melawan saya.”
‡ 1:22 jelai Jelai dapat dibandingkandenganpadi. Batangnya tinggi seperti batangpadi danbiji-bizinyabertumbuh
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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bagian mana yang sedang mereka kerjakan, lalu ikutilah mereka. Aku sudah mem-
peringatkan para pekerja laki-laki supaya tidak mengganggu kamu. Karena itu bila
kamu haus , silakan ambil air minum di tempat penyimpanan yang sudahmereka isi.”

10Bersujudlah Rut di hadapan Boas sambil berkata, “Saya tidak layak untuk mener-
ima 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 meninggalkan kedua
orangtuamu dan tanah kelahiranmu untuk menetap di sini sebagai orang asing.
12 Karena kemurahan hatimu itu, kiranya TUHAN membalas segala kerja kerasmu.
Semoga TUHAN Allah Israel memberkatimu, 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 dengan
menunjukkan belas kasihan.”

14Pada waktumakan siang, Boas memanggil Rut, “Kemarilah! Silakan ambil sendiri
makanan ini. Dan kamudapat celupkan rotimukedalam saus ini.” MakaduduklahRut
dengan para pekerja dan Boas memberikan kepadanya jelai yang sudah dipanggang.
Rut makan sampai kenyang, danmasih ada kelebihanmakanan.

15SaatRutmulai bekerja lagi, Boasmemerintahkanparapekerjanya, “Biarkanlahdia
memungutbulir-bulir jelaidari antara tumpukan jelai yangsudah terikat itu. 16Bahkan
bantulah dia dengan sengajamenjatuhkanbulir-bulir supaya denganmudahdia dapat
mengambilnya. Janganlahmelarang 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 memperlihatkan hasilnya kepada ibu
mertuanya. Rut jugamemberikan jelai panggang kelebihan dari makan siangnya.

19 “Dari mana saja kamu mengumpulkan jelai sebanyak ini?” tanya Naomi. “Kamu
bekerja di mana? Kiranya Tuhanmemberkati dia yangmemperhatikan kamu!”
Rut kemudian menceritakan apa yang dia alami, mengenai pemilik ladang di mana

dia bekerja. Dia berkata kepada ibu mertuanya, “Pemilik ladang di mana aku bekerja
seharian adalah Boas.”

20 Dan Naomi berkata kepada Rut, “Kiranya TUHAN memberkati Boas! Karena
ternyata Boas§ tetap setia kepada kita yang hidup, dan juga terhadap suami kita yang
sudah meninggal. Dia adalah salah satu kerabat dekat— salah satu penanggung jawab
keluarga kita.”

21 Lalu Rut* berkata, “Boas juga berkata supaya aku kembali untuk bekerja dengan
para pekerjanya selamamusim panen.”

22 “Baiklah!” kata Naomi. “Lakukanlah apa yang sudah dia katakan, anakku.
Bekerjalah dengan pekerja perempuan Boas selama musim panen. Kamu bisa saja
diganggu orang bila kamu bekerja pada ladangmilik orang lain.”

23 Demikianlah, Rut tetap bekerja dengan para pekerja perempuan di ladang milik
Boas sampai musim panen jelai berakhir. Sesudah musim jelai berakhir, Rut melan-
jutkan pekerjaannya dengan para pekerja Boas untuk mengumpulkan bulir gandum

* 2:12 berlindung … Secara harfiah, “datang (berlindung) di bawah sayap-Nya.” Perkataan Boas ini menggam-
barkan Tuhan seperti induk burung yang melindungi anaknya di bawah sayapnya. † 2:17 mengirik Bulir dan
biji jelai dipukul dengan batang kayu yang ringan untuk memisahkan biji-bijinya dari sekam. ‡ 2:17 dua puluh
dua liter Secara harfiah, “kurang lebih satu ephah.” § 2:20 BoasKata berkat yang diucapkanNaomi ini juga dapat
diterjemahkan, “Semogadia (Boas) diberkati oleh Tuhan, yang tetap setia…”Kurang jelas dalambahasa Ibrani kalau
NaomibermaksudBoas atauTuhanyang setia kepadamereka. * 2:21 Rut Secaraharfiah, “RutperempuanMoab.”
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yang tercecer selama musim panen gandum. Dan dia tetap tinggal bersama ibu
mertuanya.

3
Rut di Tempat Pengirikan

1 Pada suatu hari Naomi berkata kepada Rut, “Anakku, sudah tiba saatnya saya
mencari seorang suami bagimu, supaya ada yangmengurusimu. 2Boas adalah kerabat
dekat kita, dan selama ini dia sangat berbaik hati terhadapmu dengan memper-
bolehkanmu bekerja bersama para pekerjanya perempuan. Malam ini dia akan men-
gawasi para pekerja yangmenampi jelai di tempat pengirikan.* 3 Sekarang, mandilah,
pakai baju luar yang terbaik, dan pakailah minyak wangi. Kemudian pergilah ke
tempat pengirikan. 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.”

5Rutmenjawab, “Akansaya lakukansemuayangsudah Ibukatakan.” 6LaluRutpergi
ke tempat pengirikan danmelakukan semua yang dikatakan ibumertuanya.

7 Sesudah Boas kenyang dengan makanan dan minuman serta merasa gembira, dia
berbaring di ujung timbunan jelai. Sesudah itu Rut diam-diammendatangi Boas, men-
gangkat selimut dari kakinya, dan membaringkan diri. 8 Pada waktu tengah malam,
Boas terbangun dan terkejut mendapatkan seorang perempuan sedang berbaring di
dekat kakinya! 9Boas bertanya, “Siapakah engkau?”
Jawab Rut “Saya Rut, pelayanmu yang sederhana! Peliharalah saya,† karena Tuan

adalah penanggung jawab keluarga suami saya.”
10 Jawab Boas, “Kiranya Tuhan senantiasa memberkatimu, anakku! Dengan datang

kepadaku seperti ini, kamu benar-benar menunjukkan kesetiaan 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 kamu memilih aku. 11 Sekarang 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 yangmemiliki hubungan yang lebih dekat dengan
suamimu. 13 Tunggulah 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.”

14 Maka 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, “Bentangkanlah baju luarmu itu dan pe-
ganglah supaya dapat diisi dengan jelai.” Lalu Boas mengambil enam takaran‡ jelai

* 3:2 menampi jelai di tempat pengirikan Tangkai-tangkai bersama bulir-bulir diirik menggunakan tenaga sapi
sehingga bizinya terlepas dari sekam dan jeraminya terpotong kecil-kecil. Lalu seluruh hasil irikan ditampi untuk
memisahkan biji-bizinya. Itu berarti bahwa denganmenggunakan garpu penampi, hasil pengirikan dilempar-lem-
parkan ke udara agar ditiup angin. Angin menerbangkan sekam dan potongan jerami, dan biji-biji jatuh kembali
ke bawah untuk dikumpulkan. † 3:9 Peliharalah saya Secara harfiah Rut menggunakan kiasan, “bentangkanlah
ujung jubahmu di atasku.” ‡ 3:15 enam takaran Ukuran dari takaran tersebut tidak diketahui.
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danmenuangkannya pada baju luar Rut. Kemudian diamengangkat danmenaruhnya
di bahu Rut. Lalu Rut§ pulang ke rumah.

16Ketika Rut pulang, mertuanya Naomi bertanya,“Apa yang terjadi, anakku?”
Rutmenceritakan semua yang dilakukanBoas baginya, 17danRut berkata lagi, “Boas

memberikan kepadaku enam takaran jelai dengan berkata, ‘Kamu tidak boleh pulang
dengan tangan kosong kemertuamu!’ ”

18Lalu 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. Ke-
mudian lewatlah laki-laki yang Boas ceritakan kepada Rut— yaitu dia yang memiliki
hubungan terdekatkepada suamiRut. KataBoaskepadanya, “Saudaraku,mariduduk.”
Maka orang itu berbalik dan duduk bersamanya. 2Lalu Boas mengumpulkan sepuluh
tokoh masyarakat dari desa itu untuk menjadi saksi. 3 Boas berkata kepada laki-laki
itu, “Naomi— istri dari almarhumElimelek, kerabat kita, sudah kembali dariMoab 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.”
5KemudianBoasberkata kepadanya, “Baiklah, namunSaudaraharus ketahui bahwa

selain menebus sebidang tanah dari Naomi, Saudara juga harus menikahi menan-
tunya— yaitu Rut si perempuan Moab itu. Dengan demikian, ketika Rut melahirkan
anak laki-laki pertama, keturunan keluarga Elimelek tidak hilang dari antara kita dan
anak itu akanmewarisi tanah atas nama almarhumMahlon.”

6 Jawab laki-laki itu, “Jikademikian, saya tidakdapatmenebus 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, sudah mengesahkan
suatu kesepakatan.) 8Maka laki-laki itu membuka alas kakinya dan menyerahkannya
kepada Boas sambil mengatakan, “Saudara sajalah yangmenebus tanah itu.”

9 Kemudian Boas berkata kepada para tokoh masyarakat dan juga kepada semua
orang yang sudah berkumpul di tempat itu, “Pada hari ini, kalianmenjadi saksi bahwa
saya sudah menebus tanah Naomi dan mengambil alih tanggung jawab tanah milik
Elimelek, Kiliyon, dan Mahlon. 10Bersamaan dengan tanah tersebut, saya sudah men-
dapatkan seorang istri— yaitu Rut, perempuan Moab, janda dari kerabatku Mahlon.
Dengan harapan Rut akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan
§ 3:15 Rut Sebagian besar teks Ibrani menggunakan dia (laki-laki), sedangkan beberapa teks Ibrani, versi Syria
dan Latin Vulgatamenggunakan dia (perempuan). * 4:6 kesulitan tentang ahli waris … Tidak diketahui sekarang
apa sebabnyakerabat itu berkatabahwamendapat keturunandenganRut akan “membahayakanmilik pusakanya.”
Alasannya bisa karena dia tidak kaya seperti Boas dan tidak mampumelunasi 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
pertamanyadanmewarisi sebagianbesardarimilik orang ini dan jugamewarisi semuamilikMahlon. Kalau setelah
itu istri lain jugamelahirkan anak laki-laki bagi dia,maka anak dari istri itu hanyamewarisi sedikit sebagai pewaris
kedua.
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nama keluarga almarhum suaminya danmewarisi tanahmilik keluarganya di tempat
asalnya. Hari ini kalian sudahmenjadi saksi akan hal tersebut.”

11 Para tokoh masyarakat dan semua orang yang berada di pintu gerbang kota
menjawab, “Kami adalah saksi! Seperti bangsa Israel yang merupakan 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 senantiasa memberikanmu
keturunan dari wanita muda ini seperti nenek moyang kami Peres, anak Tamar dan
Yehuda.”

Keturunan Boas
13 Kemudian Boas mengambil Rut sebagai istrinya. TUHAN memberkati Rut se-

hingga dia mengandung, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. 14 Perempuan-
perempuan di kota itu mengatakan kepada Naomi, “Terpujilah TUHAN, yang sudah
memberkati engkau dengan kelahiran seorang anak laki-laki sebagai penerus nama
keluargamu! Semoga anak ini dihormati di seluruh Israel. 15Engkau 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 cucunyadanmenggendongnyadenganpenuhkasih sayang. Dia
mengasuhnya seolah-olah anaknya sendiri. 17 Para tetangga mengatakan, “Akhirnya
Naomimemiliki seorang anak laki-laki!” Danmerekamenamainya Obed. Dia menjadi
bapak Isai dan kakek dari raja Daud.

18 Inilah garis keturunanmereka, mulai dari Peres— yaitu nenekmoyangmereka:

Peres,† 19Hesron, Ram, 20Aminadab, Nahson,
21 Salmon, Boas, 22Obed, Isai, dan terakhir, Daud.

† 4:18 garis keturunan Daftar ini diberikan tanpa pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari atas, maka nama
di bawahnya adalah nama anaknya.
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Ester
Ketidakpatuhan RatuWasti

1 Inilah yang terjadi padawaktu Ahaswerosmemerintah atas kerajaanMedia Persia.
Wilayahkekuasaannya terdiri dari 127 provinsi, yaitumulai dariwilayah India sampai
ke Etiopia. 2Ahasweros memerintah dari dalam istananya— yang dikelilingi benteng—
di kota Susan. 3Pada tahunketigadalammasapemerintahannya, RajaAhaswerosmen-
gadakan 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 enambulan, dan selama pesta itu berlangsung rajamemamerkan
kepada para tamu undangan semua kekayaannya— untuk memperlihatkan betapa
besar danmegah serta betapa agung danmulia kerajaannya.

5Di akhir bulan keenam, raja mengadakan pesta lagi untuk semua pekerja di istana,
baik orang penting maupun orang biasa. Pesta itu diadakan di taman istana raja
selama satuminggu penuh. 6Taman yang berada di 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 yangmahal,*dan diikat
menggunakan pita dari kain linen ungu. Tempat duduk para tamu berupa dipan†—
yang terbuat dari emasdanperak, diletakkandi atas lantai yangpermukaannyadihiasi
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. Persediaan anggur pun melimpah karena 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
dilayanimenurut permintaannyamasing-masing. 9Padawaktu yang bersamaan, Ratu
Wasti juga mengundang 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. 11 Raja
memerintahkanmerekauntukmembawaRatuWasti kehadapannyadenganmemakai
mahkota 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 raja sangat marah.
13-14 Mendengar jawaban Ratu Wasti, raja langsung meminta nasihat dari ketujuh
penasihat tertinggi dalam kerajaannya. Mereka ini adalah: Karsena, Setar, Admata,
Tarsis, Merses, Marsena dan Memukan. Raja sering meminta nasihat mereka, karena
ketujuh pejabat ini merupakan ahli dalam persoalan hukum dan adat.

* 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 Ada kemungkinan bahwa Wasti tidak mau memamerkan
kecantikannya kepada sekelompok laki-laki yang sedangmabuk.
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15 Raja berkata, “Menurut hukum, tindakan apa yang harus kita ambil atas Ratu
Wasti? Aku sudah mengutus pelayan-pelayanku kepadanya untuk menyuruh dia
datang kepadaku. Tetapi dia tidak taat pada perintahku.”

16 Seorang penasihat raja bernama Memukan berkata, “Tuanku Raja, Ratu Wasti
tidak hanya melakukan kesalahan kepada Tuanku, tetapi dia juga melakukan ke-
salahan kepada semua pejabat— bahkan kepada semua laki-laki di kerajaan Tuanku!
17 Semua wanita di seluruh kerajaan akan mendengar apa yang dilakukan oleh
Ratu Wasti, dan mereka akan mengatakan, ‘Raja memerintahkan Ratu Wasti datang
kepadanya, tetapi dia menolak.’ Dan mereka akan menggunakan 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. Sehingga hal itu akan membuat semua suami menjadi 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 kepadaperempuan lain yang lebih layakdari dia. 20Dengandemikian,
ketika surat perintah Tuanku Raja 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 raja
menyuruh 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 untuk mengatur 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 tentang dia. 2Maka salah
seorang dari pelayanpribadinya berkata, “Sebaiknya TuankuRajamengutus beberapa
petugas kerajaan pergi ke seluruh wilayah kerajaan, untuk mendapatkan gadis-gadis
cantikbagi TuankuRaja. 3Sesudahmerekamengumpulkanbeberapagadis, 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, yang
bertugas sebagai kepala asrama para isteri raja akan bertanggung jawab atas per-
awatan kecantikan para gadis itu. 4Kemudian gadis yang paling memikat hati Tuanku
Raja dapat menjadi pengganti Wasti.” Raja senang dengan usulan itu, lalu dia berbuat
demikian.

5Padawaktu 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 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. 7 Mordekai memiliki saudara sepupu bernama Hadasa yang
juga dipanggil Ester. Wajahnya cantik dan tubuhnya menarik hati. Setelah kedua
orangtuanyameninggal, Mordekai merawat Ester seperti anaknya sendiri.
* 2:6 Yoyakin Secara harfiah, ‘Yekonya’— yaitu nama lain untuk Yoyakin. Seperti beberapa terjemahan lain, TSI
menggunakan nama yang biasa digunakan dalam PL untuk Yoyakin. Hal ini dibuat supaya pembaca tidak bingung
dengan nama lainnya tersebut.
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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— terma-
suk Ester. Adapun raja sudah menempatkan Hegai sebagai penanggung jawab atas
mereka. 9 Karena Hegai sangat senang dengan Ester, maka dia mengutamakan Ester.
Dengan segera diamengatur semua kebutuhan Ester dari makanan hingga perawatan
kecantikan. Diamemerintahkan tujuh gadis pelayan istana raja untukmengurus Ester
danmenempatkanmereka di kamar-kamar terbaik di asrama.

10 Ester tidak memberitahukan siapa pun bahwa dia adalah seorang Yahudi,
karenaMordekai pernahmengatakankepadanyauntuk tidakmemberitahu siapa pun.
11 Setiap hari Mordekai berjalan di depan taman yang terdekat asrama para isteri raja
untukmencari tahuapayang terjadi terhadapEster, dan seringbertanyakepadaorang-
orang yang keluar masuk dari pintu taman itu tentang dia.

12 Sesuai peraturan, para gadis itu harus menjalani perawatan kecantikan selama
satu tahun sebelum dibawa kepada raja. Enam bulan pertama, mereka harus men-
jalani perawatan khusus minyak zaitun dengan campuran minyak mur yang digosok
pada tubuh mereka setiap hari, dan enam bulan berikutnya mereka menjalani per-
awatan dengan berbagai ramuan rempah-rempah dan wangi-wangian yang dioles
pada tubuhmereka. 13Ketika salah seorang gadis ini dipanggil untukmenghadap raja,
gadis itu diperbolehkan untuk mengenakan pakaian dan perhiasan sesuai pilihannya
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 akanmenyampaikan hal itu kepada Sasgas denganmenyebut
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.†
Estermengenakan pakaian dan perhiasan sesuai saranHegai, kepala asrama tersebut.
Setiap orang yangmelihat 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 oleh Wasti. Raja mengumumkan bahwa Ester akan menjadi ratu
menggantikan Wasti. 18 Raja mengadakan pesta besar untuk Ester dan mengundang
para pembesar dan kaum bangsawan. Raja dengan murah hati memberi hadiah
kepada orang-orang. Dia menetapkan masa perayaan tersebut sebagai hari raya di
seluruh wilayah kekuasaannya.

19 Waktu 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. 20Ester belum
memberitahukanbahwadia seorangYahudikarenadiapatuhkepadaMordekai seperti
saat Mordekai masihmengasuhnya.

21 Pada suatu hari ketika Mordekai sedang melakukan pekerjaannya di istana, dua
pengawal raja sedang berada di sana. Keduanya bernama Bigtana dan Teres yang
† 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. ‡ 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.
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bertugas sebagai pengawal di luar ruangan pribadi raja. Mereka menyimpan dendam
terhadap raja sehinggaberencanauntukmembunuhnya. 22Rencanamerekadiketahui
oleh Mordekai, lalu dia melaporkannya kepada Ratu Ester. Lalu Ratu Ester mem-
beritahukan kepada Raja bahwa Mordekai sudah mendengar rencana pembunuhan
itu. 23 Raja 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 menjadi 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 hadapannya. Semuanya menaati perintah itu kecuali
Mordekai yang tidakmau bersujud pada Haman.

3 Para pejabat lainnya melihat hal ini dan bertanya kepada Mordekai, “Mengapa
kamu tidak taat pada perintah raja?” 4 Mordekai memberitahu 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, karena mereka ingin tahu tindakan apa yang akan
dilakukannya.

5KetikaHamanmelihat bahwaMordekai tidak sujud kepadanya, diamenjadi sangat
marah. 6 Setelah mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, Haman memu-
tuskan untuk membinasakan 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 untuk menentukan ka-
pan hari dan bulan untuk membunuh bangsa Yahudi. Dalam bahasa Yahudi, ‘undi’
disebut ‘pur’. Dari hasil undi, maka bulan yang ditentukan adalah bulan Adar.†

8KemudianHamanmenghadap raja danmengatakan kepadanya, “TuankuRaja, ada
sekelompok orang yang tinggal di seluruh wilayah kekuasaan Tuanku, yang tidak taat
kepada perintah Raja, karena mereka memiliki hukum yang berbeda dengan semua
bangsa lainyangadadiwilayahkekuasaanTuanku. Hal tersebutmerugikanRajakalau
mereka tetapdibiarkanhidup. 9KalauTuanku tidakkeberatan,mohonkeluarkansurat
perintahuntukmembinasakanmereka. DankalauTuankuRajamaumenerimausulan
ini, maka hambamu ini akan memberikan 340.000 kilogram perak untuk masuk ke
dalam kas kerajaan.”

10 Raja setuju lalu melepaskan cincin meterai‡ dari jarinya dan memberikannya
kepada Haman, anak Hamedata, orang Agag yang adalah musuh 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 bulanNisan, Hamanmemanggil
para sekretaris negara untuk menulis surat keputusan yang ditujukan kepada semua
* 3:7 bulan Nisan Bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani. Dalam sistem penanggalan sekarang
bulan Nisan diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Maret sampai dengan pertengahan bulan April. † 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 pertengahan bulan Maret. Jadi bulan yang
ditentukan untuk membunuh bangsa Yahudi hampir setahun kemudian. ‡ 3:10 cincin meterai Cincin meterai
raja dipakai sebagai cap yangmengesahkan semua dokumen keputusan raja.
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pejabat di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasweros. Salinan surat tersebut dibuat
dalam setiap bahasa dan tulisan yang digunakan semua provinsi. Semua salinan
surat itu disahkan atas nama Raja Ahasweros dan disegel dengan cincin meterai Raja.
Sesudah itu dikirim ke seluruhwilayah kerajaan supaya semua orangmengetahui dan
siap melaksanakan. 13 Isi surat itu adalah perintah bahwa semua orang Yahudi— baik
yang tuamaupun yangmuda, kaumperempuan 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.

14Salinan surat itu berlaku sebagai undang-undang yangharus dilaksanakandi selu-
ruhwilayah kekuasaan Raja Ahasweros, lalu diumumkan supaya semua orangmenge-
tahui dan siap melaksanakan perintah pada hari yang sudah ditentukan. 15 Sesuai
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 dan
Hamanmalah duduk-duduk danminum anggur.

4
Mordekai meminta pertolongan Ester

1 Ketika Mordekai mengetahui isi surat yang diperintahkan Haman, dia merobek
pakaiannya dan mengenakan kain karung* dan menaburkan 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 seluruh wilayah kerajaan,
orang-orang Yahudi menunjukkan kesedihan mereka dengan menangis, meratap dan
berpuasa. Sebagai tanda berduka, banyak di antara mereka membentangkan kain
karung ke tanah, menaburkan abu di atasnya, lalu berbaring disitu.

4 Ketika para pelayan perempuan dan pelayan khusus Ester† datang memberi-
tahukan tentangMordekai, hati Ester sangat sedih. Ester kemudianmengirim pakaian
kepada Mordekai supaya dia membuka kain karungnya itu, tetapi Mordekai menolak.
5Maka Ester memanggil Hatah— yang ditugaskan raja secara khusus untuk melayani
Ester, dan memerintahkan dia untuk menemui dan mencari tahu dari Mordekai
mengapa dia berduka. 6Lalu 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 memberitahukan
mengenai 340.000 kilogram perak yang sudah Haman janjikan untuk dimasukkan
dalam kas kerajaan, apabila raja bersedia memberi perintah untuk membinasakan
semua orang Yahudi. 8Mordekai juga memberikan salinan surat perintah raja yang
sudah dikeluarkan di Susan— yang isinya menyatakan bahwa semua orang Yahudi
harus dilenyapkan. Mordekai meminta Hatah menunjukkan serta menjelaskan surat
itu kepada Ester dan memerintahkannya untuk menghadap dan memohon belas
kasihan raja atas bangsanya. 9 Maka Hatah kembali kepada Ester dan melaporkan
semua yang sudah disampaikanMordekai.

§ 3:13 hari ketiga belas Hari ketiga belas dalam kalender Ibrani diperkirakan jatuh pada tanggal 7 Maret. * 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.



Ester 4:10 157 Ester 5:12

10Kemudian Ester menyuruh Hatah untuk kembali kepada Mordekai dan menyam-
paikan pesannya, 11 “Semua pejabat negara serta masyarakat di seluruh wilayah
kerajaan mengetahui peraturan kerajaan yang menyatakan 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.” 12Maka Hatah kembali menyampaikan
pesan Ester kepadaMordekai.

13Mordekai 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
datangdari tempat laindankamusertakeluargamuakandibunuh. Mungkinsajakamu
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 perem-
puan juga akan berpuasa. Setelah itu saya akanmenghadap rajameski punmelanggar
undang-undang. Kalaumemang saya harusmati karena itu, biarlah sayamati!” 17Lalu
pergilahMordekai danmelaksanakan pesan Ester.

5
Estermengundang raja Ahasweros danHaman ke jamuanmakanmalam 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
datangmendekat danmenyentuh 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 untuk
memberikan setengah dari kerajaanku!”

4 Jawab Ester, “Tuanku Raja, jika berkenan, datanglah dengan Haman ke jamuan
makan istimewa yang sudah aku siapkan untuk Tuanku berduamalam ini.”

5 Berkatalah raja kepada hamba-hambanya, “Pergi dan sampaikanlah kepada
Haman supaya segera datang ke jamuan makan malam istimewa yang sudah dipersi-
apkan Ester khusus untuk kami berdua!” Lalu raja denganHaman datang ke tempat di
manamakanan sudah tersedia itu.

6 Sementara mereka sedang minum anggur, berkatalah raja kepada Ester, “Katakan-
lahapayangkamuinginkan. Akuakanmemberikannyakepadamu—bahkan jikakamu
meminta aku untukmemberikan setengah dari kerajaanku!”

7-8 Jawab Ester, “Jika Tuanku Raja berkenan dan bersedia memberikan apa yang
aku minta, aku mohon datang lagi besok pada jamuan makan malam yang akan aku
siapkan khusus untuk Tuanku berdua. Pada waktu itulah aku akan memberitahukan
apa yang sesungguhnya aku inginkan.”

Haman berencanamembunuhMordekai
9 Hati Haman riang gembira ketika meninggalkan jamuan makan istimewa itu.

Tetapi saatdiamelihatMordekaidi gerbang istana tidakberdiri ataubersujudmemberi
hormat kepadanya, dia sangat marah. 10 Namun pada saat itu Haman tidak menun-
jukkan bahwa dia marah. Dia pulang saja ke rumah, lalu memanggil Zeres— istrinya,
dan para sahabatnya. 11Lalu Hamanmembanggakan diri di hadapan mereka tentang
kekayaannya, tentang anak laki-lakinya yang begitu banyak, dan bahwa dia sangat
dipuji-puji di atas semua para pembesar dan semua kaum bangsawan. 12 Bahkan
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Haman pun menambahkan, “Dan bukan hanya itu! Ratu Ester mengundang kami
berdua saja— akudan raja, datang ke jamuanmakan istimewayangdia siapkanmalam
ini. Dan dia mengundang hanya kami berdua lagi ke pesta makan yang kedua besok!
13Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa bagiku selama akumasihmelihat 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 setinggi kurang lebih dua
puluh duameter untukmenggantungMordekai. Kemudian besok pagi minta izin dari
raja untuk menggantung Mordekai di tiang itu. Sesudah itu, dengan hati gembira
engkau akan ke jamuan makan istimewa bersama raja.” Haman senang dengan ide
itu, lalu dia memerintahkan para hambanya untukmemasang tiang gantung.

6
RajamenghormatiMordekai

1Pada malam itu, raja tidak bisa tidur. Karena itu dia menyuruh seorang 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 bahwaMordekai sudah
mengetahui danmelaporkan tentang rencanamereka berdua untukmembunuh raja.

3Maka raja bertanya kepada para hamba itu, “Penghormatan apa yang sudah kita
berikan kepadaMordekai untukmembalas jasanya karena perkara ini?”
Hambanyamenjawab, “Kita belummemberikan apa pun kepada dia.”
4Lalu raja bertanya, “Apakah ada pejabat di lingkungan istana ini?” Kebetulan saat

itu, Haman memasuki halaman istana untuk memohon supaya Mordekai digantung
pada tiang gantungan yang baru saja dia dirikan.

5Para hambanyamenjawab, “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
pernahdipakai olehTuankuRaja, dankudayangpernahTuankuRaja tunggangi—yang
dihiasi dengan lambang kerajaan di kepalanya. 9Kemudian mintalah seorang pejabat
tinggikerajaandari golonganbangsawanuntukmengenakanpakaian itukepadaorang
yang hendak Tuanku Raja hormati. Sesudah itu biarlah dia jugamembawa orang itu—
denganmenunggangi kudaTuankuRaja, berjalanmengelilingi pusat kota. Danpejabat
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 itu dan
berikanlah segala penghormatan itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Perbuatlah
seperti yang baru saja engkau katakan, tanpa mengurangi satu pun. Engkau dapat
menjumpai Mordekai sedang duduk di depan pintu gerbang istana.”

11 Segera Haman melakukan apa yang dikatakan oleh raja. Dia mengambil pakaian
kebesaran itu lalu mengenakannya kepada Mordekai. Sesudah itu dia membawa
Mordekai— yang sedangmenunggangi 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,
sedangkan Haman segera pulang sambil menutup wajahnya karena merasa sangat
terhina.
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13 Kepada istri dan semua sahabatnya, Haman menceritakan apa yang sudah di-
alaminya. Kemudian istrinya dan para sahabatnya yang bijak berkata, “Kamu mulai
kalah kuat denganMordekai. Kamu tidak akanmampumelawannya karena dia orang
Yahudi. Dia pasti akanmengalahkanmu!”

14 Sementara mereka sedang berbicara, beberapa pelayan khusus raja datang men-
jemput Haman untuk segera pergi ke jamuanmakanmalam 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 akanmelakukannyauntukmu—bahkan jika
kamumeminta kepadaku untuk setengah dari kerajaanku, aku akan memberikannya
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! 4Kami 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 untuk mengganggu
Tuanku Raja.”

5 Lalu 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 jamuandan langsungkeluarke taman istana. SementaraHaman
tinggal untukmemohon kepada Ratu Ester agarmenyelamatkan nyawanya karena dia
tahubahwadia pasti akandihukummati. 8Kebetulan saat rajamasuk kembali, Haman
sedang berlutut di samping Ester untuk memohon dengan sangat kepadanya. Dengan
putus asaHamanmenjatuhkandirinya ke atas dipanEster untukmohon ampun, tetapi
tepat pada saat itu juga raja kembali dari taman istana.
MelihatHamansudahmenjatuhkandiri seperti itu, rajaberteriak, “Sepertinyadia ini

masuk ke dalam rumahkuuntukmemperkosa ratu di hadapanku!” 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 rumah
Haman ada tiang gantung setinggi kurang lebih dua puluh dua meter. Haman sudah
mendirikannya untukmenggantungMordekai di situ— yaitu orang yang sudahmenye-
lamatkan nyawa Tuanku Raja!”
Kata raja, “Gantunglah dia pada tiang itu!” 10Demikianlah Haman digantung 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 bahwa Mordekai adalah saudara sepupunya. Ketika raja mendengar hal itu, dia
menyuruh supaya Mordekai datang untuk menghadapnya. 2Ketika Mordekai datang
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menghadap, rajamelepaskandanmemberikan cincinmeterai yang sebelumnya sudah
diberikan kepada Haman, kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai untuk
mengurus semua harta bendamilik Haman.

3 Sesudah itu Ester menghadap raja lagi. Sambil menangis dia bersujud dan mem-
ohon 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 danmenganggap benar,
dan hamba mendapatkan kemurahan hati Tuanku Raja, hamba mohon keluarkan-
lah surat perintah untuk mencabut dan membatalkan surat perintah Haman— yaitu
hukuman mati bagi semua yang berketurunan Yahudi, di seluruh wilayah kerajaan
Tuanku. 6Hambamu ini tidak tegamelihat seluruh bangsa serta sanak saudara hamba
dibunuh.”

7Raja Ahasweros menjawab Ratu Ester dan Mordekai, “Karena Haman sudah beru-
paya untuk menghabisi seluruh bangsa Yahudi, aku sudah menyerahkan kepadamu
Ester, semua harta benda milik Haman, dan aku pun sudah memerintahkan para
prajuritku untuk menghukum mati Haman dengan cara digantung. 8Maka sekarang
tulislah surat untuk menyelamatkan bangsamu. Cantumkanlah namaku pada surat-
surat tersebut, dan gunakanlah cincinmeteraiku untukmengesahkan surat keputusan
tersebut, karena surat yang sudah dibubuhi nama serta disegel, selamanya tidak dapat
diubah.”

9Maka pada hari itu juga— yaitu pada tanggal 23 bulan Siwa,* Raja memanggil para
sekretarisnya, dan Mordekai memerintahkan mereka untuk menulis surat kepada
seluruhwargabangsaYahudi dankepada semuapejabat di seluruhwilayahkekuasaan
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 raja mengizinkan
orang Yahudi di setiap kota untuk bersatu dan membela diri. Selain diizinkan untuk
membunuh kelompok tentara atau siapa pun yangmenyerang, mereka juga diizinkan
untukmengambil harta benda sertamembunuhkaumperempuandan anak-anakdari
para penyerang. 12-14 Sesudah itu para kurir segera mengantarkan surat-surat itu ke
seluruh penjuru kerajaan dengan menunggangi kuda milik raja yang dapat berlari
dengan cepat. Salinan surat perintah itu dikeluarkan sebagai undang-undang dan
diumumkan di 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 untukmembunuh 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 ketikamendengar undang-undang baru
itu. 16 Semua warga Yahudi di Susan tidak lagi merasa takut, sebaliknya mereka
bergembira danmenunjukkan rasa banggamereka. 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

* 8:9 tanggal 23 bulan Siwa Tanggal tersebut adalah sesuai dengan kalender Ibrani, dan diperkirakan 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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orangYahudi,‡ karenamereka takut apayangakanmenimpamereka jikamereka 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 untuk melenyapkan bangsa itu. Tetapi ternyata, 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
ketakutan. 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 pun melakukan apa
yang mereka inginkan terhadap warga yang membenci mereka. 6 Di ibukota Susan
saja mereka membunuh 500 orang. 7-9 Termasuk di antaranya sepuluh anak laki-laki
Haman yang bernama Pasandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta,
Arisai, Aridai dan Waizata. 10 Mereka adalah anak-anak Haman, yaitu cucu-cucu
Hamedata,musuhbesar bangsa Yahudi. Orang Yahudimembunuhmereka tetapi tidak
merampas 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 sudahmembunuh 500 orang termasuk kesepuluh anak laki-laki Haman!
Apalagi di wilayah lain dalam kerajaan, pasti sudah membunuh lebih banyak orang
lagi. Sekarang apa lagi permintaanmu? Akan aku lakukan!”

13 Ester menjawab, “Bila Tuanku Raja berkenan, besok izinkanlah orang Yahudi
untuk kembali melaksanakan apa yang sudah mereka lakukan di Susan hari ini. Dan
perintahkanlah kesepuluhmayat anak Haman digantung pada tiang penggantungan.”

14Raja menyetujui permohonan Ester dan orang Yahudi diizinkanmembunuh 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 membunuh lebih dari 300 orang musuh,
tetapi tidakmengambil harta bendamereka.

16-17 Pada hari ketiga belas bulan Adar di seluruh provinsi lainnya, semua orang
Yahudi juga berkumpul untuk mempertahankan diri, dan mereka membunuh 75.000
orang yang membenci mereka. Mereka tidak mengambil harta benda orang-orang
yang mereka bunuh. Pada keesokan harinya, mereka pun beristirahat dan men-
gadakan perayaan. 18 Di ibukota Susan, orang Yahudi berkumpul dan membunuh
musuhmereka pada hari ketiga belas dan hari keempat belas bulan Adar. Sesudah itu
merekapunberistirahat sekaligusmengadakanperayaanpadahari kelimabelasbulan
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.
‡ 8:17 menyatakandiri sebagai orangYahudi Secaraharfiah, ‘menjadi (orang) Yahudi’. Kemungkinanbesar 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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20 Mordekai mencatat segala sesuatu yang terjadi. Kemudian dia menulis surat
kepada semua orang Yahudi yang tinggal di seluruh kerajaan Raja Ahasweros. 21-22Dia
memerintahkan mereka 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 dengan berpesta dan saling memberi makanan kepada sesama dan juga
kepada orang-orangmiskin.

23Orang Yahudi punmeneruskan apa yang sudah diperintahkanMordekai. Mereka
sepakat untuk mengadakan perayaan setiap tahun pada hari yang sudah ditentukan.
24Mereka akan mengenang bagaimana Haman anak Hamedata, orang Agag— musuh
bebuyutan bangsa Yahudi, sudah membuang undi yang disebut “pur” untuk mene-
tapkan hari pembantaian bangsa Yahudi. 25 Pada perayaan tersebut, mereka akan
memperingati bagaimana Ester membongkar rencana Haman dan melaporkannya
kepada raja. Juga bagaimana sang raja menggagalkan rencana jahat Haman untuk
membantai bangsa Yahudi, dan sebaliknyaHaman dan kesepuluh anaknya digantung.
26 Itulah sebabnya perayaan untuk memperingati rangkaian kejadian ini disebut
Purim, yangberasal dari kata pur yang artinya ‘diundi’. Haman sudahmembuangundi
untukmenentukan 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 merayakan kedua hari itu setiap
tahun sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. 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‡
bersamadenganMordekaimenulis suratkeduauntukmenegaskansuratyangpertama
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 tetap menjalankan perayaan Purim pada tanggal yang ditetapkan dan sesuai
perintah dari Mordekai 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. 32 Demikianlah isi surat perintah Ester
mengenai tata cara perayaan Purim, dan hal itu dicatat secara resmi.

10
1 Raja Ahasweros memberlakukan pembayaran pajak kepada rakyatnya yang be-

rada di seluruh wilayah kerajaannya dari daerah daratan, pesisir hingga ke daerah
kepulauan. 2 Dan 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 kewe-
nangan 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
perdamaian yang sudah diperjuangkannya bagi seluruh bangsanya.

‡ 9:29 Ester Teks bahasa Ibrani mengulangi informasi dari Est. 2:15 bahwa Ester adalah “anak Abihail.”
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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.
2Akusebagaipenasihatmenegaskan: Segala sesuatudalamhidup ini adalah sia-siadan

tidak ada artinya!
3Karena semua usaha dan kerja keras kita selama hidup di bumi ini,

tidakmenghasilkan upah yang kekal.
4Bagaimanapun kita berusaha, tetap tidakmenghasilkan 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 pernahmerasa puas melihat.
Begitu juga telinga bisa mendengar 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 TSI memilih untuk mengikuti
tradisi dan terus menyebut Salomo sebagai penulis kitab ini. † 1:11 kebijaksanaan Dalam kitab ini Raja Salomo
fokus dalam menyoroti ‘kebijaksanaan’ yang bisa dicari lewat pengalaman, atau belajar dari seorang guru. Selain
kebijaksaan, kita jugamengenal istilah ‘hikmat’. Hikmat biasanyadianggap sebagai sesuatu yangdikaruniakanoleh
Allah. Oleh karena itu TSI menggunakan ‘hikmat’ dalam konteks yang hendak menunjukkan bahwa Allah sebagai
sumber dari hikmat itu.
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12 Aku, penulis, sebagai raja di Israel yang bertakhta di Yerusalem. 13 Aku sudah
berusaha dengan segala kebijaksanaanku untuk menyelidiki 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.

16Akuberkatakepadadiriku sendiri, “Lihat, aku sudahbertambahbijaksana, sampai
aku lebih bijaksana dari semua raja yang pernah memerintah di Yerusalem sebelum
aku. Aku sudah memperoleh banyak kebijaksanaan dan pengetahuan.” 17Kemudian
aku memutuskan untuk mendalami segala sesuatu tentang cara hidup bijaksana dan
cara hidup yang bodoh. Tetapi akhirnya aku menyadari 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, akumalah semakin sengsara.

2
Mencari kesenangan adalah sia-sia

1Dalam hati aku memutuskan, “Baiklah, aku akan mencari tahu apa manfaat hidup
bersenang-senang dengan cara menikmati semua yang menyenangkan bagi diriku.”
Dan ternyata hidup seperti itu sia-sia. 2 Bahkan bagiku tertawa dan bergembira
merupakan hal bodoh dan tidak ada manfaatnya. 3Kemudian, 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 aku melakukan hal itu, akal sehatku terus membimbing aku dengan
bijak.

4-6 Dalam penyelidikanku, aku juga sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
besar: Akumembangun bagiku banyak rumah,membuat banyak kebun anggur, mem-
buat banyak kebun dan taman yang indah dengan segala jenis pohon buah-buahan di
dalamnya, danmembuat banyak kolam untukmengairi pohon-pohon supaya tumbuh
menjadi hutan. 7Aku jugamempunyai banyakbudak laki-laki danbudakperempuan—
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 jugamengumpulkan emas, perak, danharta benda sebagai pajakdari
raja-raja dan daerah-daerah yang aku kuasai. Untuk kesenangan, aku memiliki para
penyanyi laki-laki dan perempuan, dan aku juga memiliki 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 tetap membimbing
aku. 10 Apa pun yang aku inginkan, aku pasti mendapatkannya. 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
‡ 1:15 menegakkanbenangbasahBahasa Ibranimenggunakanperibahasa yang secaraharfiahberarti ‘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 karenakata yangdipakai tidakumum. Bisaberarti ‘selir’dan jugabisaberarti ‘kekayaan’.
Tetapi kebanyakanorangmengartikannya sebagai ‘hasrat seksual’. Karena ituTSImenerjemahkannya sebagai ‘selir
yang cantik’.
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memperolehnya, aku menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia— sama seperti orang
yangberusahamenjaringangin! Didunia ini tidakadauntungnyadalamsegalamacam
usaha tersebut!

Hidup bijaksana dan hidup bebal
12 Selanjutnya dalam penyelidikanku, aku mencoba menilai berbagai macam cara

hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Sebab adakah penerus raja yang bisa
melakukan ini lebih baik daripada aku?! 13 Kesimpulanku adalah bahwa hidup
bijaksana selalu lebih baik daripada hidup dalam kebodohan, bagaikan hidup dalam
terang lebih baik daripada hidup dalam kegelapan. 14Orang yang bijak bisa memilih
jalanyangbenar,† sedangkanorangbebal tidak. Tetapi akhirnyaakumenyadari bahwa
keduanya menerima nasib yang sama! 15 Maka aku berpikir, “Wah, sebagaimana
nasib orang bebal, begitu juga yang akan terjadi kepadaku! Kalau begitu, tidak ada
manfaatnya 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 berusaha
menjaring 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.
19 Dan 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! 20 Aku menjadi putus asa karena segala jerih lelah
sepanjang hidupku di dunia ini sia-sia.

21 Kalau kita bekerja keras dengan memakai segala kebijaksanaan, pengetahuan,
dan keahlian kita, tidak adil kalau kita terpaksa meninggalkan semuanya itu kepada
orang yang tidak pernah bekerja apa-apa untukmendapatkan semua harta itu! Hal ini
merupakankesia-siaandan sangatmenyedihkan! 22 Jadi akubertanya: Apauntungnya
kita bekerja keras danbersusah-susah sepanjang hidupdi dunia ini?! 23Setiap hari kita
merasa sedih dan tersiksa karena bekerja begitu berat, dan di malam hari 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 kerasmengumpulkan harta yang nantinya akan diberikan kepada orang
yang menyenangkan hati-Nya. Ini juga sia-sia— sama seperti orang yang berusaha
menjaring angin!

3
Allah sudahmenentukan segala sesuatu tepat padawaktu-Nya

1 Semua hal di dunia ini berlangsung dalamwaktu yang sudah ditentukan.
† 2:14 bisa memilih … Bahasa Ibrani menggunakan peribahasa yang secara harfiah berarti ‘mempunyai mata di
kepalanya’.
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Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat.
2Adawaktu untuk dilahirkan, dan ada waktu untukmati.

Adamusimmenanam dan adamusim panen.
3Ada saat tertentu untukmembunuh, dan ada waktu untukmenyembuhkan.

Ada waktunya untuk merobohkan bangunan, dan ada waktunya untuk memban-
gun yang baru.

4Ada saat tertentu untukmenangis dan ada pula saat untuk tertawa.
Ada waktu berdukacita dan ada waktu bersukacita.

5Adawaktu untukmembuang batu-batu, dan ada waktu untukmengumpulkan batu.
Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu harus menahan diri supaya tidak
memeluk.

6Adawaktu untukmencari, tetapi juga ada waktu untukmerelakannya hilang.
Ada waktumenyimpan, dan ada waktu untukmembuangnya.

7Ada waktu untuk merobek pakaian karena kesedihan,* dan ada waktu untuk mem-
buat pakaian yang baru.

Ada saat yang tepat untuk diam, dan ada saat yang tepat untuk berbicara.
8Adawaktu yang tepat untukmengasihi, namun ada juga waktu untukmembenci.

Akan ada waktu untuk berperang, dan akan ada waktu untuk berdamai.

9Sebenarnya, apamanfaat yangmanusia peroleh dari segala kerja kerasnya? 10Aku
sudah melihat bahwa Allah membuat manusia hidup bersusah payah. 11Allah sudah
mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukan-Nya. Dia
memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan yang kekal, namun tidak
seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai
akhir. 12Akhirnya 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, danpekerjaan sertahasilnyaadalahberkatdariAllah.
14 Aku 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. 15 Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi
sejak dulu. Dan segala hal yang akan terjadi, juga sudah terjadi sejak dulu. Allahlah
yangmenentukan 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 benar, di situ malah
kejahatan dan kecurangan sering terjadi. 17 Aku berkata dalam hati: Jadi, karena
Allah sudahmenetapkan segalamacam kejadian, berarti akan tiba saatnya Allah akan
mengadili setiap orang— baik yang benar maupun yang jahat. 18 Lalu aku berpikir,
“Wah, ternyata Allah sedang menguji manusia, supaya mereka sadar bahwa hidup ini
tidak berbeda dari hidup hewan!” 19Nasib manusia dan hewan sama. Manusia dan
hewansama-samapunyanapasdanpasti akanmati. Manusia tidakmemiliki kelebihan
dibandingkan hewan. Hidup ini memang sia-sia! 20Karena pada akhirnya baik tubuh
manusia maupun hewan akan menuju ke tempat yang sama. Semua makhluk hidup
berasal dari tanahdanakankembali lagimenjadi tanah.✡ 21Siapakahyang tahubahwa
roh manusia naik ke atas, dan roh hewan turun ke bumi?! 22 Jadi aku melihat bahwa
tidak ada hal yang lebih baik bagi manusia selainmenikmati pekerjaan serta hasilnya.

* 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. ✡ 3:20 Kej. 2:7
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Hanya itu upah kita. Karena masing-masing kita tidak mungkin tahu apa yang akan
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 tertindasmenangis karena begitu berkuasanya para
penindas mereka, dan tidak ada yang menghibur mereka. 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 menyak-
sikan banyak orang berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan hanya karena
terdorong oleh iri hati kepada orang lain. Memang hal 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: 8 Ada orang
yanghidupsendiri tanpaanakdansaudara. Tanpahentinyadiabekerjakerasdan tidak
pernah puas dengan hartanya. Orang itu berkata dalam hatinya, “Buat apa aku tidak
bersenang-senang dengan sebagian dari hasil jerih payahku? Waktu aku mati, tidak
ada keluarga dekat yang akanmewarisi semua kekayaanku ini!”
Betapa sia-sia kehidupan itu! Sangat menyedihkan!
9 Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, karena mereka memperoleh upah

yang lebih baik dari hasil kerja keras mereka. 10 Dan apabila 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 meno-
longnya untuk berdiri. 11 Kalau dua orang tidur berdampingan, maka mereka bisa
saling menghangatkan. Sebaliknya sulit merasakan kehangatan kalau hanya seorang
diri saja. 12 Umpama dalam perkelahian, seorang diri saja akan mudah dikalahkan
musuh. Tetapi kalauberdua, lebihmungkinmerekamampubertahan. Tigaorangakan
lebih kuat lagi— seperti tiga utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan.

Menjadi raja pun sia-sia
13Lebih baik seorang pemuda yang miskin sejak lahir tetapi bijak, daripada 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. 15Raja 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 perhatikan-
lah baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Jangan berbuat seperti orang bebal,
yang hanya mempersembahkan kurban kepada TUHAN tanpa mengetahui apa arti
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dari persembahan itu sendiri.* Dengan demikian 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 banyak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna
dan tidakmasuk akal.

4 Allah tidak suka sumpah orang bebal. Jadi jangan menjadi seperti orang bebal.
Kalau kamu bersumpah untukmelakukan sesuatu bagi Allah, janganmenunda-nunda
untuk menepatinya. Tepatilah sumpahmu itu! 5 Lebih baik 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, kamumenyangkal sumpahmu dengan berkata,
“Maaf, ucapan saya itu keliru. Saya tidak bermaksud mengucapkan janji itu.” Jangan
sampai Allahmarah kepadamu danmenghancurkan segala hasil usahamu.

7Karena sebagaimana banyak bermimpi tidak ada artinya dan banyak bicara tidak
ada gunanya, lebih baik takut dan hormat kepada Allah daripada bersumpah tetapi
tidakmenepatinya.

Memiliki kekayaan pun sia-sia
8 Jangan heran jika kamu melihat pejabat menindas rakyat miskin, merampas

hak-hak mereka, dan tidak memberi keputusan yang adil. Hal itu terjadi karena
setiap pejabat yangmelakukan demikianmempunyai kesepakatan dengan atasannya,
dan keduanya mempunyai kesepakatan pula dengan atasannya yang lebih tinggi
pangkatnya. 9Demikianlah rakyat selalu ditekan supayamembayar uang suap kepada
berbagai tingkat pejabat, 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
bersamamuuntuk ikut sertamenghabiskan kekayaanmu itu. Akhirnya tidak adaman-
faat 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
karenamerasa 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 men-
datangkan kemalangan dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. 14Ada juga orang kaya
yang mengalami kegagalan dalam usahanya— sehingga hartanya berkurang, sampai
tidak punya apa-apa lagi untuk diwariskan kepada anaknya. 15Sebagaimana 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

* 5:1 arti dari persembahan … Frasa ‘tanpa mengetahui apa arti dari persembahan itu sendiri’ merupakan
informasi tersirat yang dibuat tersurat, supaya pembacamengerti bagaimana orang bebalmembuat 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.” ‡ 5:9 raja mendapat bagiannya Teks Ibrani dalam ayat ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan
dengan banyak cara. TSI mengikuti salah satu cara dalam mengartikannya. Ayat ini kalau diterjemahkan secara
harfiah, “Keuntungan suatu negeri diambil oleh semua. Raja pun dilayani dari ladang-ladang.”
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itu seperti orang yang bersusah payah tetapi tidak mendapatkan apa-apa?! 17 Selama
hidup di dunia ini kita hanya mengalami 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 itulah 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 itu merupakan
berkat besar dari-Nya. 20 Kalau Allah memberkati kita demikian sehingga kita disi-
bukkanuntukmenikmati hidup ini,maka kita tidak akan cemas oleh kesadaranbahwa
hidup ini terlalu singkat!

6
1 Aku sudah melihat ada satu kenyataan yang sangat menyedihkan dan menekan

batin manusia di bumi ini: 2 Allah membuat seseorang kaya raya dan terhormat
sampai dia tidak kekurangan apa pun, tetapi Allah tidak mengizinkan dia menikmati
kekayaannya itu. Pada akhirnya orang lainlah yang menikmatinya! Kemalangan dan
kesia-siaan ini sangat menyedihkan.

3Meskipun ada orang kaya yang memiliki seratus anak, dan dia hidup lama sampai
sangat tua, tetapi kalau kekayaannya itu tidakmembuat dia puas, dan kalauwaktu dia
mati tidak dikuburkandengan cara yang layak,maka akuberkata, “Jauh lebih baik jika
dia sudah mati pada waktu dilahirkan!” 4 Sebab kelahiran bayi yang sudah mati tidak
ada artinya. Langsung saja dia masuk ke dalam kegelapan kuburannya. Bahkan dia
tidak perlumemiliki nama. 5Walaupun dia tidak pernahmelihat cahayamatahari 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.

7Kita bekerja dengan susah payah supaya mendapat sesuatu untuk dimakan, tetapi
tetap saja tidak pernah merasa puas! 8 Jadi baik orang bijak maupun orang bebal
tidak ada bedanya! Ada orang miskin yang berperilaku baik di hadapan orang, tetapi
perilaku baiknya itu tidak punyamanfaat apa-apa. Sebab pada akhirnya sesudahmati,
mereka semua tidak ada bedanya.

9 Ya, lebih baik menikmati apa yang ada padamu, daripada menginginkan sesuatu
yang tidak kamu miliki. Semuanya itu sia-sia— sama seperti orang yang berusaha
menjaring angin!

Allahmenentukan nasibmanusia
10Segala sesuatu yang terjadi sudahditentukanolehAllah sejakmulanya. Kita hanya

manusia yang lemah, dan tidak pantas untukmembantah Allah Pencipta kita.*
11 Semakin kita berbantah-bantahan tentang nasib kita, semakin sia-sia perkataan

kita. Percuma!
12 Dalam 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

* 6:10 membantah Allah … Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, “Seseorang tidak akanmampu berbantah dengan
orang yang lebih kuat daripadanya.”
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1 Lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang
mahal.

Demikian pula, hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran kita.
2Lebih baik hadir di rumah duka daripadamenghadiri pesta,

sebab di rumah duka kita akanmerenungkan bahwamautmenunggu 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.
6Seperti 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 keputusan-
nya.

8Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanyamemulainya.
Panjang sabar lebih baik daripada sombong.

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.

12Hidup bijak sama seperti memiliki uang, keduanya dapat memberi perlindungan.
Namun kelebihan hidup bijak adalah dapat menyelamatkan 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 yangmemberikan kesenangan dan kesusahan.
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 inilah nasihatku: Dalam
hidup ini, janganlahmerasa diri paling benar di hadapan Allah, dan janganlahmerasa
diri palingbijak. Karenadengandemikiankamuakanmenghancurkandirimu sendiri!
17 Dan janganlah menyerahkan hidupmu hanya untuk melakukan kejahatan dan
* 7:13 Tidak ada… dapat mengubah… Teks Ibrani secara harfiah menuliskan,“Sebab siapakah yang dapat melu-
ruskan apa yang sudah dibengkokkan-Nya?”
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kebodohan. Itu hanya membuat kamu lebih cepat mati! 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. 24 Kebijaksanaan tentang hal-hal tersebut masih
jauh dariku dan terlalu sulit untuk ditemukan. 25 Namun aku terus mencari dan
belajar tentang kedua hal ini: Berusaha untuk menjadi bijaksana serta menemukan
alasan segala sesuatu terjadi. Aku berusaha untukmembuktikan bahwa berbuat jahat
merupakan 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 ter-
tangkap olehperempuan seperti itu! Orangberdosa akanmasukdalamperangkapnya.
Tetapi orang yang inginmenyenangkan hati Allah akan terhindar.

27Sesudahmenyelidiki keduahal tersebut dari berbagai segi, aku—penulis yang juga
sebagai penasihat, ingin menyimpulkan hasil penyelidikanku, bahwa: 28 Aku tidak
menemukan apa yang aku cari! Di antara seribu orang laki-laki, aku pernah mene-
mukan seorang yang bijaksana dan patut dihormati. Tetapi aku belum menemukan
seorang pun perempuan yang bijaksana. 29 Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa
Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar, tetapi kita sendirilah yang
mengambil jalan yang berliku-liku.

8
1Hanya orang bijaksana yang bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup ini.
Kebijaksanaan terpancar di wajahnya— mengubah wajahnya yang keras menjadi

lembut.
Ketaatan kepada raja

2 Taatilah perintah raja karena kamu sudah berjanji di hadapan Allah untuk
melakukan hal itu. 3 Apabila kamu menghadap 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,
kamuakanselamat. Jikakamubijaksana, kamuakanmengetahui kapanwaktunyadan
bagaimana caranya melakukan apa yang benar. 6 Sekalipun kamumengalami banyak

* 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
darihadapannyake luar. Janganberdiri padamasalah jahat, karena semuayangdikehendakinyaakandia lakukan.”
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kesulitan, tetapi selalu ada waktu dan cara yang tepat untuk memenuhi tanggung
jawabmu sesuai perintah raja.

7Tidak seorang pundari kita yang dapatmengetahui danmemberitahukan 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 tidakmungkin diizinkan pulang pada waktu sedang perang.

Demikian juga, kalau kita berbuat jahat, kita tidak bisa membebaskan diri dari
hukuman denganmelakukan kejahatan yang lain.

Kenyataan hidup yang sulit dimengerti
9Padawaktu akuberusahamemahami segala hal yang terjadi di dunia ini, akumem-

perhatikan beberapa hal: Seringkali ketika seseorang berkuasa atas orang banyak, dia
justrumendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi orang-orang yang dipimpinnya
itu.† 10 Aku juga beberapa kali menghadiri perkabungan bagi orang jahat yang mati.
Pada hari perkabungan, semua orang di kota itumelupakan semua kejahatannya, dan
hanya menceritakan bahwa mereka sering melihat dia di halaman Rumah Allah. Ini
pun tidakmasuk akal dan sia-sia.‡ 11 Setiap kali orang jahat tidak segera dihukum atas
kejahatannya, maka hal tersebut mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan
juga. 12Akuperhatikanbahwaorang jahat bisa ratusankalimelakukankejahatanyang
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 akan mengalami kesusahan karena tidak takut dan hormat kepada
Allah. Seperti bayang-bayang ketika matahari terbenam, hidup mereka sementara
saja.

14Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini: Kecelakaan
ataukemalanganmalah terjadi kepadaorangyanghidupbenar, sedangkanorang jahat
berhasil tanpamengalami 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.

16 Aku sudah berusaha mendapatkan kebijaksanaan tentang segala susah payah
yang dilakukan manusia di dunia ini siang dan malam. 17 Tetapi akhirnya aku
menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti segala yang Allah
lakukandi dunia ini. Dengan semuausahanya,manusia tidakdapatmenemukan jawa-
bannya. Sekalipun ada orang bijak yang mengatakan bahwa dia sudah menemukan
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,
† 8:9 bagi orang-orang … Teks dalam bahasa Ibrani juga dapat berarti ‘mendatangkan kesusahan dan penderitaan
bagi dia yang menguasai 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 secara harfiah
menuliskan, “Dengan demikian aku sudahmelihat orang jahat dikuburkan. Mereka datangmasuk 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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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 tidak
mempersembahkan kurban.

Hal yang sama jugamenimpa siapa saja—
termasuk orang baik, orang berdosa,
baik orang yang berani bersumpah untuk memberikan sesuatu kepada Allah
maupun orang yang takut bersumpah.

3 Hal ini memang tidak adil dan sangat menyedihkan: Nasib yang sama menimpa
setiap orang!
Selama hidup di dunia ini, hati dan pikiranmanusia dipenuhi dengan kejahatan dan

kebebalan, bahkan sampai mereka mati. 4 Tetapi selama kita masih hidup, kita masih
memiliki harapan. Kita boleh menggambarkan keadaan kita seperti ini: Lebih baik
seekor anjing yangmasih hidup daripada 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 lenyap dengan kematian mereka.
Untuk selama-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. ItulahupahyangAllahberikan
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 kamu kerjakan maupun
rencanakan. Di liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan.

11Aku jugamemperhatikan hal-hal ini dalam hidupku di dunia ini:
Orang yangmampu 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 bisa mengalami kemalangan atau keberhasilan.
12 Seperti ikan dan burung yang tiba-tiba terperangkap dalam jala atau jerat,

demikian juga tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan ditimpamalapetaka.
Kebijaksanaan lebih baik dari pada kekuatan

13 Aku juga melihat contoh yang aku anggap penting tentang bagaimana kebijak-
sanaan 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
* 9:7 nikmatilah makananmu dan anggurmu Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Nikmatilah rotimu dan
bersukacitalah dengan anggurmu.” Maksud kalimat ini adalah seseorang bolehmenikmatimakanandanminuman
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 paka-
ianmu putih setiap saat, dan biarlah di kepalamu tidak kekuranganminyak.”
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kebijaksanaannya diamenyelamatkan kota itu. Tetapi sesudah kejadian itu, penduduk
kota itu melupakan dia dan tidak menghormatinya. 16 Namun aku berpendapat
bahwa lebih baik jika kamu memiliki kebijaksanaan daripada kekuatan. Tetapi kalau
kamu miskin, 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.
Tetapi melibatkan satu orang bebal saja bisa merusakkan banyak kemajuan.

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 kehor-
matan.

2Pikiran orang bijakmemimpinnya untukmelakukan hal yang benar,
sedangkan pikiran orang bebal memimpinnya untukmelakukan 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.

5 Ada lagi hal yang menyedihkan yang sudah aku perhatikan di dunia ini, yaitu
kesalahanyangdilakukanpenguasa: 6Orangbebal ditempatkanpadaposisi yang lebih
tinggi, sedangkan orang kaya ditempatkan pada posisi yang rendah. 7Demikian juga
akupernahperhatikanparabudakmenunggangi kuda, sedangkanparapembesar dari
belakang berjalan kaki seperti budak.
8Hati-hatilah ketikamenggali lubang, supaya jangan kamu jatuh ke dalamnya.

Hati-hatilah ketika kamu membongkar pagar batu. Jangan sampai ular yang
bersembunyi di situ menggigitmu.

9Hati-hatilah ketika kamu bekerja di tambang. Jangan sampai batu jatuh dan menim-
pamu.

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 untukmemotong sesuatu.

Begitu juga dengan hidupmu: Selalu lebih baik bekerja dengan bijaksana supaya
kamu berhasil.

11Apabila kamu seorang pawang ular,
semua kerja kerasmu akan sia-sia kalau membiarkan ular itu menggigitmu se-
belum kamumenjinakkannya.

12Perkataan orang bijakmendatangkan kehormatan baginya,

* 10:1 minyakwangi… busuk. Pada zaman ituminyakwangi terbuat dari bahan alami yang bisa rusak. Kalimat ini
bisa disejajarkan dengan peribahasa “Nila setitik merusak susu sebelanga.”
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tetapi ketika orang bebal membuka mulutnya, dia hanya mencelakakan 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!”†

16Sebuah kerajaanmenghadapi banyakmasalah 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.
19 Selagi ada uang, seseorang bisa menyediakan makanan dan anggur untuk menye-

nangkan 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 mela-
porkan pendapatmu kepadanya.

11
Nasihatmenghadapi ketidakpastian dalam hidup

1 Juallah hasil panenmu ke negeri asing,
karena sesudah beberapa waktu, kamu akanmenerima keuntungannya.

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 arahmana pun pohon tumbang, di sanalah pohon itu tetap tergeletak.

4Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasimu,
karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuacamenjadi sempurna,
kamu tidak akan pernahmenabur benih dan juga tidak akanmemanen hasilnya.

5 Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup,
ataumengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya,

demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah Pencipta segala
sesuatu.

6 Taburlah benihmu pada pagi hari, dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai
waktunya tidur di malam hari.

† 10:15 bergurau … tidak tahu jalan pulang! Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Dia tidak tahu jalan ke kota.”
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Karena kamu tidak tahu usahamana yang akan berhasil— ataumalah semuanya akan
berhasil dengan baik.

Nasihat untuk anakmuda
7Alangkah bahagianyamelihat cahayamatahari di pagi hari.

Senang sekali rasanya bisa hidup.
8Namun ingatlah bahwa suatu hari kamu akan mati, dan masa di dalam kematian itu

jauh lebih lama dibandingkan hidup di dunia ini.
Maka kalau kamu diberi umur panjang, bersyukurlah dan nikmatilah 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.”

2Karenawaktu kamu sudah tua, sudah terlambat untukmelakukan kehendak Pencip-
tamu.

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 tertutup 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,

tetapi seperti bayangan saja.*

4Waktumasihmuda, 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 terban-
gun.

* 11:8 misteri Kata yang diterjemahkan ‘misteri’ sebelumnya dalam kitab ini diterjemahkan sebagai ‘sia-sia’.
Tetapi dalam konteks kematian, yang dimaksud adalah kita tidak bisa memahami apa yang akan terjadi pada kita
sesudah kematian. * 12:3 berbagai metafora Ayat 3-6 mengandung beberapa metafora yang menggambarkan
bagian-bagian tubuh. Karena itu, TSImenjelaskanmetafora ini dengan sederhana. Ayat 3 secara lebihharfiahdapat
diterjemhkan, “Padawaktu para penjaga rumah gemetar, orang-orang kuatmembungkuk, perempuan-perempuan
yang menggiling berhenti karena mereka hanya sedikit, dan perempuan-perempuan yang melihat dari jendela
menjadi kabur pandangannya.” † 12:4 …di luar pintu rumahmu, Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Pada
waktu pintu-pintu di jalan tertutup.”
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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 pada masa
tuamu nanti.

Pada waktu itu obat untukmembangkitkan 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,

dan napas kehidupanmu akan kembali kepada Allah yang memberikannya
kepadamu.

Kesimpulan: Takut dan hormatilah Allah
8 Jadi, sebagai penasihat yangmenulis 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
menyusunnyamenjadi kumpulan pepatah yang enak didengar.
11Ajaran orang-orang bijak bagaikan tongkat milik seorang gembala

yang dipakainya untukmembimbing danmengarahkan domba-dombanya.
Biarlah setiap pepatah yang aku berikan, sebagai penasihat dan gembala, tertanam di

dalam pikiran setiap pelajar danmengarahkanmereka 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.
‡ 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. ‡ 12:11 tertanam … Ada beberapa cara untuk
memahamiduametaforadalamayat ini. Dalambahasa Ibrani secaraharfiah, “Perkataanorangbijak seperti tongkat
tajamdanpakuyang tertancapkuat, yangdiberikanolehseoranggembala itu.” TSImenjelaskanarti keduametafora
tesebut.
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14 Sebab Allah akanmenghakimi segala perbuatan kita—
yang baik maupun buruk,

bahkan yang tersembunyi.
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YUNUS
Yunusmenolak perintah TUHANuntuk pergimemperingatkan penduduk kotaNiniwe

1Beberapapuluh tahunyang lalu, ada seorangnabi Israel bernamaYunus, anakAmi-
tai. TUHAN memberi perintah ini kepadanya, 2 “Pergi dan peringatkanlah penduduk
ibukotabesarNiniwe*bahwaAkuakansegeramenghukummereka, karenaperbuatan
mereka jahat sekali.”

3 Tetapi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe! Dia malah mencoba melarikan diri dari
hadapan TUHAN dengan pergi ke Yopa— tempat yang berlawanan arah dari perintah
TUHAN. Di sana, dia mencari kapal yangmenuju 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. 5Karena itu, anak buah kapal menjadi sangat takut dan setiap
orang berdoa kepada dewanya masing-masing untuk meminta pertolongan. Mereka
membuang barang-barang ke laut untuk meringankan 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, diamelihat Yunus sedang tertidur nyenyak. Lalu kapten kapal
itumembangunkanYunusdanberkata, “Bagaimanamungkinkamubisa tidurnyenyak
dalam keadaan begini? Bangunlah, berdoalah kepada dewamu! Mungkin dewamu itu
maumengasihani danmenyelamatkan kita dari bencana ini.”

7 Setelah kapten kapal itu dan Yunus naik ke lantai atas kapal, para anak buah
kapal itu berkata seorang kepada yang lain, “Untuk mencari 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 danyangmenciptakan lautandandaratan. Saya sedangberusahamelarikandiri
dari hadapan-Nya.”
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, maka para anak buah kapal

itu menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berkata kepadanya, “Apa? Lalu mengapa
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.”

13Tetapiparaanakbuahkapal tidakmau langsungmembuangYunuske laut. Mereka
berusaha sekuat tenaga mendayung kapal itu kembali ke darat. Namun mereka tidak
mampukarena badai itu semakin besar danmenyerangmereka. 14Karena itu,mereka
pun berseru kepada TUHAN, “Ya TUHAN, janganlah binasakan kami karena nyawa
orang ini— yang tidakmelakukan 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. 16 Para anak buah

* 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). OrangYahudimembenci orangAsyurdanmemandangmereka sebagai ancaman. Yunus sangatmarah
karena penduduk Niniwe bukan keturunan orang Yahudi. Yunus berharap Tuhan tidakmengasihani mereka.
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kapal itumenjadi sangat ketakutan akan kebesaran kuasa TUHAN. Karena itu, mereka
berjanji bahwa nanti mereka akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Nya
dan akanmempersembahkan kurban 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-Muminta tolong, dan Engkau sudahmenjawab 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 bagaimanamungkin akumelihat 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 orangmati sudah terkunci dan aku dipenjarakan
di sana untuk selama-lamanya.

Tetapi Engkau, ya TUHAN, sudah menyelamatkanku dari liang kuburku dan
memberikan hidupku kembali.

7Ketika aku semakinmelemah dan hampir mati, aku teringat kepada-Mu,
dan doaku sampai kepada-Mu, ke dalam Rumah-Mu yang kudus.

8 Sia-sia saja ketika orang-orangmenyembah berhala-berhala,
karenamerekameninggalkan Engkau yangmengasihi mereka dengan setia.

9Tetapi aku akanmenyanyikan syukur danmempersembahkan kurban kepada-Mu.
Semua janjiku pasti aku akan lakukan, ya TUHAN Penyelamatku!’ ”

10Kemudian TUHANmemerintahkan ikan itu supayamemuntahkan Yunus ke darat.

3
Pertobatan pendudukNiniwe

† 1:16 berjanji bahwa nanti … Secara harfiah, “Mereka mempersembahkan kurban sembelihan serta bernazar.”
Terjemahan TSI sesuai dengan tafsiran bahwa penulis menggunakan sejenis gaya bahasa di mana kedua kegiatan
tersebut disatukan seperti ini, ‘berjanji (bernazar) untuk mempersembahkan kurban sembelihan’. (Lihat NET dan
catatan kaki keempat untuk ayat ini.) Pada waktu keajaiban yang diceritakan dalam ayat 15 terjadi, kemungkinan
besar para awakkapal tidakmempunyai binatangdi dalamkapal itu yangdapat dipersembahkan. * 2:1-2 seperti
penulis Mazmur berkata Banyak orang 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 tidakmengutip 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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1 Untuk kedua kalinya TUHAN berbicara kepada Yunus, 2 “Pergilah ke Niniwe,
kota besar itu, dan sampaikanlah kepada penduduknya pesan yang Aku berikan
kepadamu.” 3Kali iniYunusmenaati perintahTUHANuntukpergi ke sana. KotaNiniwe
sangat besar karena butuh waktu tiga hari bagi seseorang untuk melintasi kota itu
dengan berjalan kaki.

4Yunusmemasuki kota itu dan sesudah berjalan sepanjang hari, diamulaimenyam-
paikan 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 untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali dosa-dosa
mereka.

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. 7 Lalu 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.
8Semua orang dan binatang harusmemakai kain karung. Sebagai tanda penyesalan,
kamu masing-masing harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan
harus bertobat dari segala kejahatanmu— 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 untukmembinasakanmereka.

4
Yunusmarah karena kebaikan hati Allah kepada pendudukNiniwe

1Yunusmenjadi sakit hati dan sangat marah karena Allah tidak jadi membinasakan
Niniwe. 2 Beginilah doa Yunus kepada TUHAN, “Ya TUHAN, dulu waktu masih di
negeriku aku sudahmenyangka bahwa Engkau akanmelakukan hal seperti ini! Itulah
sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. 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 membinasakan
Niniwe, cabut sajalah nyawaku! Karena lebih baik akumati daripada hidup!”

4 Lalu TUHAN berkata, “Pantaskah kamu marah karena Aku tidak membinasakan
Niniwe?!”

5 Lalu Yunus pergi ke sebelah timur kota itu dan membangun pondok kecil di situ
lalu dudukberteduhdi bawahnya sambilmenunggudanmelihat apa yang akan terjadi
pada kota itu. 6 Kemudian TUHAN Allah menumbuhkan tanaman yang merambat
untukmelindungi kepala Yunus dari sinar matahari untukmembuat dia merasa lebih
nyaman. Yunus pun sangat senang dengan tanaman itu. 7 Akan tetapi keesokan
harinya sebelummatahari terbit, Allahmengirim seekor ulat untukmelubangi 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 ingin mati dan
berseru, “Lebih baik akumati daripada hidup!”

9MakaAllahmenjawab kepada Yunus, “Pantaskah kamumarah karena tanaman itu
layu?”
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Jawab Yunus, “Ya, sepantasnyalah aku sangat marah sampai mati!”
10 Tetapi TUHAN berkata kepadanya, “Kamu sendiri peduli kepada tanaman yang

merambat itu bukan? Meskipun sama sekali tidak kamu tanam atau pelihara,
yang tumbuh hanya dalam satu malam kemudian layu pada malam berikutnya.
11BagaimanaAku tidakmengasihaniNiniwe, kota yangbesar itudenganpenduduknya
yang lebih dari seratus dua puluh 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:* Abra-
ham, 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).

12-16Dan terakhir,mulai ketikabangsa Israelmasih tinggal sebagai tawananperangdi
Babel sampaiYesusdilahirkan, inilahnenekmoyang-Nya: Yekonya, Sealtiel, Zerubabel,
Abihud, Elyakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, dan Yusuf. Yusuf
adalah suamiMaria, danMaria adalah ibu Yesus, yang disebut Kristus.‡

17 Jadi, ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud. Dan empat 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 bernamaMaria bertu-

nangan dengan Yusuf. Marialah yang nanti akan menjadi ibu Yesus. Tetapi sebelum
merekamenikah, ternyataMariamengandung oleh karena kuasa RohKudus. 19Yusuf,
tunangan Maria, adalah seorang yang jujur dan baik hati. Ketika Maria memberi-
tahukan tentang kehamilannya kepada Yusuf, dia tidak mau mempermalukan Maria
di depan umumdenganmengatakan bahwaMaria sudahmelakukan 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
takutmengambilMaria sebagai istrimu, karena anak yang di dalamkandungannya itu
berasal dari Roh Kudus. 21Maria akan melahirkan seorang Anak laki-laki. Dan kamu
akanmemberinamakepada-Nya ‘Yesus’,§ karenaDiayangakanmenyelamatkanumat-
Nya dari dosa-dosamereka.”

✡ 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 adalahkata yangberasal dari bahasaYunani yangartinya ‘yangdiurapi’. Dalambahasa
Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’.
Pada zamanPerjanjianLama setiap raja diurapi olehnabi denganminyak zaitun sebagai tandadipilih dandisahkan
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 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 § 1:21 Yesus Nama Yesus dalam bahasa Yunani adalah sama dengan nama
Yosua dari bahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti “TUHANmenyelamatkan.”
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22 Ternyata Allah sedang mengatur semua hal itu terjadi supaya menepati apa yang
pernah dikatakan Allahmelalui nubuatan nabi-Nya,
23 “Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang Anak laki-laki, dan

Dia akan dinamakan Imanuel.”✡
(Nama Imanuel berarti, “Allah bersama dengan kita.”) 24 Lalu Yusuf bangun dari
tidurnya dan melakukan apa yang dikatakan malaikat TUHAN itu kepadanya— yaitu
segeramenikahiMaria. 25Namun,Yusuf tidakberhubunganseksdenganMaria 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. Ke-
mudian datanglah beberapa orang peramal bintang* dari negeri yang jauh di sebelah
timur Yerusalem. 2Mereka bertanya-tanya, “Di manakah Anak yang baru lahir itu—
yaitu dia yang akan menjadi 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 punmenjadi tidak tenang. 4Lalu Herodes
memanggil para imam kepala dan ahli Taurat dan bertanya kepada mereka di mana
Kristus akan lahir. 5 Jawabmereka, “Di kota Betlehem, Yudea. Karena nabi yang sudah
menuliskan perkataan Allah 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 bin-

tang itu. Dengan demikian dia mendapatkan keterangan yang tepat dari mereka
tentang kapan bintang itu muncul pertama kali. 8Kemudian dia menyuruhmereka ke
Betlehem dan berkata, “Pergi dan carilah keterangan yang pasti tentang Anak itu. Dan
setelah kalian menemukan Dia, beritahukanlah kepadaku, supaya saya pun datang
menyembah-Nya.”

9-10Sesudahpertemuan itu, para peramal bintang itu punpergi. Saatmerekamelihat
lagi bintang itu sedang naik di sebelah timur, mereka sangat bersukacita. Lalu cahaya
bintang itumengarahkanmerekadanberhenti di atas rumahdimanaAnak itu berada.

11 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, tempat di mana Anak itu berada.
Merekamelihat Anak itu bersamaMaria, ibu-Nya, lalu berlutut danmenyembah Anak
itu. Mereka membuka kantong-kantongnya dan mempersembahkan berbagai hadiah
kepada Anak itu— yaitu emas, kemenyan, danmur.†

12 Tetapi tidak lama kemudian, Allah memberitahu mereka melalui mimpi supaya
tidak kembali kepada Herodes. Karena itu mereka pulang ke negeri mereka melalui
jalan yang lain.

✡ 1:23 Yes. 7:14 * 2:1 peramalbintangOrang-orang inikemungkinananggotakelompokagamayangmempunyai
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 † 2:11 kemenyan dan mur
Kemenyanadalahgetahkayuyangkalaudibakarasapnyasangatberbauharum. Getah itumahaldanseringdibakar
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 diminum
untukmengurangi rasa sakit.
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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 lagi membawa pesan kepadamu
untuk kembali. Karena Herodes berencanamencari 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. Dengan demikian
tepatlah apa yang dikatakan Allah melalui nabi-Nya, “Aku akan memanggil Anak-Ku
keluar dari Mesir.”‡

Herodesmembunuh semua anak laki-laki yang kecil di Betlehem
16 Ketika Herodes tahu bahwa para peramal bintang itu sudah menipunya, dia

menjadi sangatmarah. Laludiamemerintahkan tentara-tentaranyauntukmembunuh
semua anak laki-laki di kota Betlehem dan 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
19SesudahHerodesmeninggal, Yusuf dan keluarganyamasih berada di negeriMesir.

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 berusahamembunuh 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 takutkembali keprovinsiYudea. ArkelausadalahputradariRajaHerodes
sendiri. Lalu Yusuf mendapat petunjuk lagi melalui mimpi, sehingga dia membawa
mereka ke provinsi Galilea. 23 Jadi mereka pergi ke kota yang bernama Nazaret dan
tinggal di sana. DengandemikianapayangdikatakanAllahmelalui paranabi ditepati—
yaitu “Waktu Kristus datang, Dia akan disebut ‘Orang Nazaret.’ ”

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1Waktu Yesus sudah menjadi dewasa di Nazaret di provinsi Galilea, Yohanes Pem-
baptis 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 akan datangmendirikan kerajaan-Nya* di dunia
‡ 2:15 KutipanMatius mengutip dari Hos. 11:1. Dalam konteks Hosea, dia memikirkan tentang semua umat Israel
sebagai ‘anak Allah’, jadi ayat itu bisa diterjemahkan dalam konteks masa 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 Betlehem dan hanya lima
kilometer di sebelah utara dari Yerusalem. ✡ 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
langsungmenyebut Allah.
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ini.” 3 Sebenarnya Yohanes ini adalah orang yang Nabi Yesaya maksud waktu dia
bernubuat,†
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Dan marilah 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. 5Kemudian orang banyak
berdatangan kepadanya dari Yerusalem, dari seluruhprovinsi Yudea, dandari seluruh
daerah di sekitar Sungai Yordan. 6Biasanyawaktu Yohanesmenyampaikan ajarannya,
banyak orang yang mengaku dosa-dosa mereka, lalu Yohanes membaptis mereka di
Sungai Yordan.

7Tetapi pernah terjadi juga bahwa banyak orang dari kelompok agama Yahudi yang
disebut Farisi§ dan Saduki* yang ikut datang untuk dibaptis. Waktu Yohanes melihat
hal itu, dia menegur mereka, “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. 9 Dan 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 Abraham
dari batu-batu ini. 10 Seperti petani yang menebang dan membakar pohon yang tidak
pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang sudah siap melenyapkan bangsa
kita danmembuangnya ke dalam api!†

11 “Saya hanyamembaptis 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 untuk melayani Dia— sekalipun hanya untuk
membawa sandal-Nya. Dialah yang akanmembaptis 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
† 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 dengan menyebut TUHAN (yang merujuk ke YHWH), tetapi Markus mengutip
ayat ini denganmerujuk kepada Tuhan Yesus. § 3:7 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu
mempertahankanbahwasemuaperaturanMusadanyangditambaholehnenekmoyangorangYahudiharusdiikuti
secara teliti. Oleh karena itu banyak darimerekamembanggakan diri seperti ini, “Kami ini yang sangat berkenan di
mata Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakan mereka juga tidak senang kepada Yesus, karena Dia 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. † 3:10 Ayat 10 Secara harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak
(yangmenggambarkan hukuman TUHAN) sudah disiapkan untukmenebang pohon anggur (yangmenggambarkan
bangsa Israel) sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan
dibuang ke dalam api.” Gambaran ini wajar bagi orang yang mendengarkan khotbah Yohanes karena perkataan
dua nabi. Di Yer. 2:21, Israel digambarkan seperti pohon anggur yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dan di
Yeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna karena tidak setia kepada TUHAN.



Matius 3:13 187 Matius 4:6

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✡
13 Kemudian Yesus berangkat dari Galilea ke Sungai Yordan dan meminta Yohanes

untukmembaptis-Nya. 14Tetapi Yohanesmerasa dirinya tidak layak untukmelakukan
itu, jadi dia berkata, “Seharusnya sayalah yang dibaptis oleh Bapa. Sungguh heran
Engkaumeminta saya untukmelakukan itu!”

15 Tetapi Yesus menjawab, “Biarlah kamu yang melakukan hal itu saat ini. Karena
dengan begitulah kitamemenuhi segala sesuatu yang diinginkan Allah.” Lalu Yohanes
membaptis-Nya.

16SesudahYesusdibaptis, pada saatDiakeluardari 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 yang menyenangkan 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. 3Lalu si penggoda— 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 Allah.’ ”✡
5Kemudian dalam waktu sebentar saja, iblis membawa-Nya ke kota suci Yerusalem

danmenempatkan-Nya di puncak RumahAllah. 6Lalu dia berkata kepada-Nya, “Kalau
kamu‡ adalah Anak Allah, lompatlah ke bawah! Karena dalam Kitab Suci tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu,’

dan ‘tanganmereka akanmemegangmu,
sehingga kakimu tidak sampai kena batu.’ ”✡

‡ 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 dalam api yang tidak pernah padam.” Yang diterjemahkan di atas sebagai “lesung dan nyiru,”
secaraharfiah, ‘penampi’, yang adalah alat seperti sekop atau garpubesar yangdipakai untukmemisahkan gandum
dari kulit arinya. Ayat ini bisa dibandingkan denganWhy. 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 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini,
Allah sudahmemberitahukan dalamMzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Akumengumumkan bahwa Aku
adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Baru mengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itu mengenai Yesus.
Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan
datang kepadamu, dan kuasa YangMahatinggi akandatang ke atas kamu, sehinggaAnak 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 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 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 kamuWalaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil, karena
iblis tidakmenghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:6 Mzm. 91:11-12
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7 Jawab Yesus, “Ada juga tertulis,
‘Janganlah kamumencobai TUHAN Allahmu.’ ”✡

8 Kemudian dengan cara ajaib iblis membawa-Nya ke puncak gunung yang sangat
tinggi, lalumenunjukkankepada-Nya semuakerajaandi duniadan semuakemewahan
dari setiapkerajaan itu. 9LaludiaberkatakepadaYesus, “Akuakanmemberikansemua
itu kepadamu kalau kamu sujud danmenyembah aku.”

10Yesus berkata kepadanya, “Hai Satanas,§ pergi! Karena dalam Kitab Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan Dia sajalah yang kamu layani.’ ”✡
11Lalu iblis meninggalkan Yesus, danmalaikat-malaikat datang danmelayani Dia.

Yesusmulai pelayanan-Nya di Galilea✡
12Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah dipenjarakan, maka Dia mening-

galkan 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 bernama Galilea— di mana banyak orang yang bukan Yahudi tinggal.

16Mereka itu yang hidup dalam kegelapan,
akanmelihat terang yang besar.

Bagaikanmatahari yang terbit, demikian pula terang itu sudah terbit atas mereka
yang hidup di daerah yang gelap dan bahaya karena dikuasai oleh kerajaan
maut.”✡

17Mulai hari itu, Yesus memberitakan pesan ini kepada orang banyak, “Bertobatlah
dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan datangmendirikan kerajaan-Nya
di dunia ini.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya✡
18Ketika Yesus sedang berjalan di tepi DanauGalilea, Diamelihat dua orang nelayan,

yaituPetrus—yang jugadisebutSimon, danAndreas—adiknya. Merekasedangmenjala
ikandi danau. 19Kata-Nya kepadamereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaankalianbukan lagi
penjala ikan, tetapi Aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya
mereka menjadi pengikut-Ku.” 20 Pada waktu itu juga Petrus dan Andreas langsung
meninggalkan jala mereka danmengikut Yesus.

21Waktu 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 langsungmeninggalkan perahu dan bapakmereka, lalu mengikut Yesus.

Yesusmengajar danmenyembuhkan

✡ 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
✡ 4:16 Yes. 9:1-2 ✡ 4:17 Mrk. 1:16-20; Luk. 5:1-11
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23 Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia mengajar di rumah-
rumah pertemuan orang Yahudi,* memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah,
dan juga menyembuhkan semua jenis penyakit mereka. 24Berita tentang Dia tersebar
luas dari Galilea sampai ke seluruhprovinsi Siria. Jadi orang-orangmengantar 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. 25Oleh karena itu banyak
orang mengikuti 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, 2 dan Dia mulai
mengajar mereka,
3 “Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebu-

tuhan 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.‡

6Sungguhdiberkati Allah orang-orang yang giatmelakukan yang benar lebih daripada
makan 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 untukmendatangkan 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 bagimu di surga. Ingatlah: Nabi-nabi yang hidup di masa lalu juga
dianiaya seperti itu.”

Garam dan terang dunia✡

* 4:23 rumah-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. † 4:25 Sepuluh
KotaLihat catatan tentangDekapolis dalamMrk. 5:20. ✡ 5: Luk. 6:20-23 * 5:1 dudukdi situDalamkebudayaan
Yahudi, para ahli Taurat duduk untukmenyampaikan ajaranmereka. Jadi kemungkinan besar Yesus duduk karena
mau menyampaikan ajaran yang penting— bukan karena cape sesudah naik bukit. † 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 atauminum Secara harfiah, “lapar dan haus akan kehidupan benar.” ✡ 5:12 Mrk. 9:50; Luk.
14:34-35
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13 “Pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam
makanan. Waktu memasak setiap orang senang mencampur sedikit garam ke dalam
masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampurkan pasir ke dalam makanan,
karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti garam. Oleh karena itu, janganlah
kalianmenjadi 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 selaluditaruhdi tempat yang tinggi, supayamenerangi 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 untukmembatalkanHukumTaurat.

Akudatangbukanuntukmembatalkannya, tetapi supayaapayang tertulisdidalamnya
ditepati. 18Ketahuilah bahwa selamamasih ada langit danbumi, tidak ada sesuatu pun
yangakandibatalkandariHukumTaurat, biarpunsatuhuruf atau satu titik. Semuanya
akan selalu berlaku dan setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti akan terjadi.

19“Jadi janganlahberpikirbahwaadaperintahdalamHukumituyang tidakberguna.
Orang yang melanggar salah satu perintah yang terkecil pun dan mengajar orang lain
juga untuk melanggarnya, dia akan dianggap yang terkecil di dalam kerajaan Allah.
Tetapi orangyangmelakukanseluruhperintahHukumTauratdanmengajarorang lain
juga untuk melakukannya, 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“Setiapkita sudahdiajarkanolehguru-guruagamakitabahwaMusasudahmemer-

intahkan nenek moyang kita, ‘Jangan membunuh’, dan ‘Siapa saja yang membunuh
harus diadili dan dihukum.’✡ 22Tetapi Aku berkata kepadamu: Siapa saja yang marah
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
mengatakankepada seseorang lain ‘Kamubodoh,’pantasdibuangkedalamapineraka.

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 persembahanmu itu di depanmezbah.
Kemudian, pergilah kepada orang itu dan pulihkanlah hubunganmu dengan dia.
Sesudah itu barulah kamu lanjutkanmemberikan persembahanmu kepada Allah.

25 “Dengarlah contoh ini: Kalau ada orang yang sedangmengadukanmu ke pengadi-
lan, sebelum sampai ke sidang pengadilan, segeralah berusaha memulihkan hubun-
ganmu dengan lawanmu itu. Karena kalau tidak, mungkin dia akan melaporkanmu
kepada hakim, lalu hakim akan menyerahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu
akan dipenjarakan. 26 Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu tidak bisa keluar dari

* 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.” † 5:20 kelompok agama Farisi Lihat catatan diMat. 3:7. ✡ 5:21 Kel. 20:13; Ul.
5:17
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penjara itu sampai kamumembayar lunas semuautangmudandenda 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✡
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 suaminya menceraikannya karena hal lain, berarti suaminya seolah-olah men-
dorong istrinya itu untuk berzina. Karena kalau istrinya itu kawin lagi, di hadapan
Allahpasanganbaru itu dianggapberzina. Dan juga setiap laki-laki yangkawindengan
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 sudah kamu janjikan dengan menyebut nama TUHAN.’✡ 34 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Janganlah sama sekali menyebut sesuatu apa pun sebagai saksi untuk
menguatkan sumpahmu. Janganlah menyebut demi surga, karena itu tempat takhta
Allah. 35 Dan jangan menyebut demi bumi, karena bumi merupakan tempat Allah
menaruhkaki-NyaketikaDiadudukdi atas takhta-Nya. Dan juga tidakbolehmenyebut
demi Yerusalem, karena itu adalah ibukota Raja Mahabesar. 36 Bahkan 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. 40 Atau kalau seseorang mengadukan kamu ke pengadilan dan
menuntut bajumu, berikanlah juga jubahmu kepadanya.‡ 41 Atau kalau seorang
✡ 5:27 Kel. 20:14; Ul. 5:18 ✡ 5:30 Mat. 19:9; Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18 ✡ 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… jubahPadazamanAlkitab, pakaianyangditerjemahkan
‘baju’ dan ‘jubah’ dua-duanya panjang sampai pergelangan kaki. Yang diterjemahkan ‘baju’ terbuat dari kain yang
lebih tipis dan ditutupi oleh ‘jubah’ yang lebih tebal dan lebihmahal.
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tentara memaksamu memikul barangnya sejauh satu kilometer,§ bersedialah untuk
memikul barangnya itu sejauh dua kilometer. 42Dan kalau seseorangmeminta sesuatu
kepadamu, berikanlah. Atau kalau seseorang maumeminjam sesuatu darimu, jangan
menolaknya.”

Kasihilah orang-orang yangmemusuhimu✡
43 “Setiap kita juga sudah diajarkan, ‘Kasihilah saudara-saudari kita sebangsa,✡

tetapi kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi kita.’ 44 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Kasihilah orang-orang yang memusuhimu, dan berdoalah bagi setiap
orang yangmenganiaya kamu. 45Karena kalau kamu berbuat demikian, kamu sedang
mengikuti teladan Bapamu* yang di surga. Karena Dia sangat baik kepada semua
orang. Misalnya, dengan 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. 46 Kalau kamu hanya mengasihi 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† pun
mengasihi siapa saja yang mengasihi 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-teman mereka. 48Hendaklah kamu mengasihi semua
orang! Dengan demikian kamu akanmenjadi 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 kamu memberi sedekah, janganlah pamerkan hal 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. Sungguh benar yang Aku katakan
ini: Hanya itu sajalah upah 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. Dan Bapamu— yang melihat 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. Karena mereka suka berdiri memamerkan dirinya dengan berdoa di

§ 5:41 memaksamu … satu kilometer Di semua provinsi di mana pemerintahan Roma menjajah penduduknya,
setiap tentara Romadiperbolehkan untukmemerintahkanmasyarakat untukmemikul 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 * 5:45 mengikuti teladanBapamuSecaraharfiah, “menjadi anakBapamu.” † 5:46 penagih pajak dan
… yang lain 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. Mereka juga dibenci karenamereka sukamenagih pajakmelebihi
yang sebenarnya. (Luk. 3:12-13) Karena itu para penagih pajakmenjadi kaya. ✡ 6:4 Luk. 11:2-4
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depanumum— di dalam rumah-rumahpertemuanmaupundi simpang-simpang jalan.
Sungguh benar yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah upah mereka. 6 Tetapi waktu
kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam, tutuplah pintu dan
berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu. Dan Bapamu—
yangmelihat apa sajayangdilakukandi tempatyang tersembunyi, akanmemberiupah
kepadamu.

7“Danwaktukamuberdoa, janganlahberdoa seperti orangyangbelummengenalAl-
lah. Karena mereka terus-menerus mengulangi permohonan mereka, karena mereka
menganggap bahwa Allah akan lebih mendengarkan doa yang diulang-ulangi. 8 Jadi
janganlah meniru mereka itu. Karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan
sebelum kamumemintanya. 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 kamimasing-masingmemaafkan 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 kamumemaafkan
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 akanmengampuni dosa-dosamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berpuasa
16 “Ketika kamu berpuasa, janganlah menunjukkan muka yang sedih atau meng-

gosok mukamu dengan lumpur, seperti yang dilakukan orang-orang yang hanya
berpura-pura sebagai orang baik. Mereka yang melakukan hal seperti itu hanya
mau pamer diri bahwa mereka 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 mengetahuinya, karena Dia melihat segala sesuatu yang dilakukan secara
tersembunyi, 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 akan merusakkan harta bendamu itu, dan pencuri bisa mem-
bongkar serta mencurinya. 20 Sebaliknya kumpulkanlah hartamu di surga— di mana

* 6:9 kalian…kamiKarenaYesusmenggunakan ‘kami’dalamcontohdoa ini, bisa sajapembacamenganggapbahwa
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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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. 23 Tetapi kalau matamu
rusak karena memandang ke sana kemari dengan 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
terhadapmajikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisamenjadi hambaAllah dan
sekaligus menjadi hamba uang.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
25 “Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir tentang apa saja yang

kamu butuhkan dalam hidupmu, seperti makanan dan minuman. 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 perlu menyimpan makanan di gudang. Bapamu yang di
surga menyediakan makanan 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 tumbuhan liar
yang tidakperlukerjakerasuntukmembuatpakaianbagidirinya sendiri. KarenaAllah
menjadikan tumbuhan itu untuk menghasilkan bunga yang indah. 29 Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia sangat kaya, tidak memakai
pakaian seindah dari salah satu bunga-bunga itu. 30Kalau Allah memberi keindahan
yang 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
akanmenyediakan pakaian bagimu— hai kamu yang kurang percaya 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?’ 32 Semua
hal itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal
Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa kamumembutuhkan semuanya itu. 33Tetapi
hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar
sebagai warga kerajaan Allah,‡ dan semua hal yang kamu butuhkan 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 kerajaanAllahadalah ‘pemerintahanAllah’atas semuaorangyang
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). Denganbegitu kitamembuktikan bahwakita sudahmenjadiwarga kerajaanAllah
dan layakuntukmenerimasemuayangAllahsudah janjikanuntukumatpilihan-Nyadari sejak semula. KetikaYesus
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 dirimuhakimatas kesalahan orang lain, supayaAllah tidak
menghakimi kamu kalau kamu juga bersalah dengan cara yang sama kepada orang
lain.* 2Karena sebagaimana kamumenghakimi 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 “Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Siapa yang
melakukan hal itu, seperti orang yang memperhatikan serbuk kayu di mata
saudaranya, sedangkan balok kayu di matanya sendiri dia tidak perhatikan. Lalu
dia dengan sombong berkata kepada saudaranya, ‘Mari saya keluarkan serbuk
kayu itu dari matamu!’ 5 Hai kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik!
Keluarkanlah dulu balok kayu yang ada di matamu sendiri. Dan sesudah itu barulah
kamu bisa melihat dengan jelas dan bisa mengeluarkan 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 menyerangmu. Dan jangan
melemparkan hikmat atau pengalaman rohani kepada orang-orang yang bersifat
seperti babi. Karenamereka hanyamenginjak-injaknya.”

Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡
7 “Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akanmenerimanya. Carilah terus, maka

kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu.
8Karena setiap orang yangmeminta dengan tekun akanmenerima apa yang diaminta.
Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan
setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya.

9 “Kalau anakmu minta makanan,† pastilah kamu tidak akan memberi dia batu—
bukan?! 10 Atau kalau anakmu minta ikan, kamu pasti tidak akan memberinya ular
yang berbisa— bukan?! 11Kalau 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 yangmeminta kepada-Nya.”

Hukum yang terutama
12 “Perlakukanlah setiap orang seperti yang kamu inginkan dia lakukan kepadamu,

karena itulah inti yang diajarkan oleh Hukum Taurat dan ajaran para nabi.”
Jalan ke surga dan jalan ke neraka✡

13 “Untukmenuju hidup yang selama-lamanya, lewatilah pintu yang sempit. Karena
pintu gerbang ke neraka itu besar danmudah dilewati, dan banyak orang yangmasuk
melalui gerbang itu. 14 Sedangkan pintu menuju hidup yang selama-lamanya sempit
dan sulit dilewati, dan hanya sedikit orang yang mau mencari sampai menemukan-
nya.”

Caramengenal nabi palsu✡

✡ 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 dalamAlkitab yangmenunjukkan berbagai cara umat Allah perlumenentukan
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 pokok mereka adalah roti. Tim penerjemah menerjemahkan sebagai ‘makanan’ karena
untukkebanyakanorang Indonesia, roti adalahmakanan istimewadanbukanmakananpokok. ✡ 7:12 Luk. 13:24
✡ 7:14 Luk. 6:43-44; 13:25-27
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15 “Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Ketika salah seorang dari mereka datang
ke dalam persekutuanmu, dia akan berkata, ‘Saya juga sama seperti kalian— anak
domba Allah.’ Padahal dia serigala yang berbahaya. 16 Kalian bisa mengenal nabi-
nabi palsu dari ajaran dan perbuatan mereka. 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 baik menghasilkan buah
yang tidak baik. 18 Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang tidak dapat
dimakan, dan pohon yang tidak baik tidak bisamenghasilkan buah yang baik. 19Setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. 20Begitu
jugalah kalian akanmengenali nabi-nabi palsu itu dari ajaran dan perbuatanmereka.

21 “Bukan setiap orang yang memanggil-Ku, ‘Tuhan, Tuhan’, akan menjadi 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 dengan menyebut 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 yangmelakukan kejahatan: Pergilah dari hadapan-Ku! Aku
tidak pernahmengatakan bahwa kalian adalah sahabat-Ku.’ ”§

Orang bijak dan orang bodoh✡
24 “Oleh karena itu, setiap orang yangmendengar ajaran-Ku danmelakukannya, dia

seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu yang keras dan sangat besar
yang digunakan sebagai fondasinya. 25 Kemudian hujan deras turun, lalu banjir air
naik dan menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup menabrak 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 melakukannya, dia
seperti orang bodoh yang membangun rumahnya langsung di atas pasir saja. 27 Lalu
hujan deras turun, dan banjir air menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup
danmemukul rumah itu. Maka rumah itu roboh dan rusak berat.”

28Ketika 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 diikuti.

8
Yesusmenyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenular✡

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 sanggup
menyembuhkan saya.”

‡ 7:21 kerajaan Allah 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 ✡ 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.
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3Dengan mengulurkan tangan Yesus menjamah† orang itu dan berkata, “Aku mau.
Sembuhlah!” Saat itu juga penyakit kulitnya hilang dan dia menjadi sembuh. 4 Dan
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, sesuai dengan perintah Musa tentang setiap orang yang
sudah disembuhkan 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

seorangkomandankompiRomawi§kepada-Nyadanmemohondengansangat, 6“Tuan,
budak saya sedang terbaring di rumah karena sakit parah. Dia tidak bisa mengger-
akkan tubuhnya dan sangat menderita.”

7Yesus berkata kepada komandan itu, “Aku akan datangmenyembuhkan dia.”
8Komandan itumenjawab, “Tuan, saya tidak layakmenerima engkaudi rumah saya.

Tetapi saya minta engkau memberi perintah saja supaya dia sembuh, dan pastilah dia
akan sembuh. 9Karena 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 pun melakukannya. Seperti itu jugalah
keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi.”

10Ketika Yesusmendengar hal itu, Diamerasa heran sekali. Lalu Dia berkata kepada
merekayangmengikutiDia, “YangKu-katakan ini benar: Di antarabangsa Israel belum
pernah Ku-temukan seorang pun yang mempunyai keyakinan sebesar keyakinan
orang ini. 11 Aku berkata kepadamu: Pada waktu Allah mulai 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
danmakan bersama nenekmoyang kita Abraham, Isak, dan Yakub. 12Padahal 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 sanalahmereka akanmenangis serta sangat menderita.”*

13LaluYesusberkata kepadakomandan itu, “SilakanBapakpulang. 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 Yesusmenyen-
tuh tangan ibu itu, dan demamnya hilang. Dia pun bangun danmelayani mereka.

16Pada sore harinya, banyak orang sakit dibawa kepada-Nya, termasuk yang dikua-
sai oleh setan-setan. Dan dengan perkataan-Nya saja roh-roh jahat itu langsung
† 8:3 menjamahKarenaperaturan-peraturandalamHukumTaurat tentangpenderita penyakit kulit yangmenular,
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 kesembuhan dari penyakit kulit terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu
sembuh, orang itu harus datangmembawadua ekor burung yang hidup ke RumahAllah, supaya imam-imamdi situ
bisa membuat upacara pembersihan dari penyakit kulit. Upacara dengan persembahan seperti ini tidak dilakukan
di rumah-rumah pertemuan di kampung-kampung mereka. ✡ 8:4 Luk. 7:1-10; Yoh. 4:43-53 § 8:5 komandan
kompiRomawiSecaraharfiahdalambahasaYunani, katayangditerjemahkan ‘komandankompi’berarti ‘pemimpin
dari seratus tentara’. * 8:12 sangat menderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 8:13 Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41
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meninggalkanmereka, danDia jugamenyembuhkan semuaorang yang sakit itu. 17Dia
melakukan hal itu untukmenepati apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya,
“Dialah yangmengambil penderitaan kita

danmenyembuhkan penyakit kita.”✡
Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡

18WaktuYesusmemperhatikanorangbanyakyangadadi sekeliling-Nya, Dia berkata
kepada murid-murid-Nya, “Mari kita berangkat ke seberang danau.” 19 Lalu seorang
ahli Taurat datang kepada-Nya dan berkata, “Guru, saya akan ikut Guru ke mana pun
Guru pergi.”

20 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempun-
yai sarang, tetapi Aku— yang adalah Anak Manusia,† tidak mempunyai tempat untuk
beristirahat.”

21Dan seorang lain yang seringmengikuti Yesus berkata kepada-Nya, “Tuan, izinkan-
lah saya pulang dulu. Setelah bapak saya meninggal lalu dikuburkan, saya akan
mengikut engkau.”‡

22 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Ikutlah Aku sekarang, dan biarkanlah orang-
orang yangmati secara rohani menunggu kematian sesamamereka!”

Yesusmenghentikan badai✡
23Lalu Yesus naik ke dalamperahu dan berangkat ke seberang danau denganmurid-

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 nyenyak. 25Lalu 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 itu untuk berhenti.
Maka angin pun berhenti dan danau punmenjadi tenang sekali.

27 Mereka heran dan berkata, “Wah, orang macam apa dia ini?! Bahkan angin
kencang dan danau pun taat kepadanya.”

Yesusmengusir setan-setan dari orang-orang Gadara✡
28 Waktu 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,* dan mereka begitu berbahaya sehingga tidak seorang pun berani lewat
ke sana. 29 Kedua orang itu berteriak kepada-Nya, “Hei Anak Allah! Kenapa engkau†
✡ 8:17 Yes. 53:4 ✡ 8:17 Luk. 9:57-62 † 8:20 AnakManusiaWaktu Yesus tinggal di dunia, Dia seringmenyebut
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 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
Allahmelantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah supaya
jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ‡ 8:21 mati lalu dikuburkan Secara harfiah ayat ini
berkata, “Ijinkanlah saya pergi dahulu untuk menguburkan bapakku.” Ayat ini diterjemahkan sesuai kebudayaan
Yahudi dan tafsiran bahwa bapaknya belum meninggal. Ternyata kewajiban kepada keluarganya lebih penting
daripadamengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwaorang itumau terimawarisannya sebelummengikut Yesus.
✡ 8:22 Mrk. 4:35-41; Luk. 8:22-25 ✡ 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 engkauHuruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti untuk nama
Yesus. Walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, mereka tidak sesungguhnyamenghormati
dan tunduk kepada-Nya (Yak. 2:19).
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mengganggu kami? Apakah engkau datang untukmenyiksa kami sebelumwaktu yang
ditentukan Allah?”

30 Tidak jauh dari situ ada sekelompok besar babi sedang makan. 31 Setan-setan
itu minta berulang kali kepada-Nya, “Kalau engkau mengusir kami keluar dari kedua
orang ini, izinkanlah kamimasuk ke dalam babi-babi itu.”

32Kata-Nya, “Pergilah!” Lalu setan-setan itupergidari keduaorang itudanmemasuki
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 terbaring 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 sudahmengampuni 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 denganmemikirkan hal yang jahat tentang Aku di dalam
hati kalian! 5Tentukalian sulitmenerimaketikaAkuberkata kepadaorang lumpuh ini,
‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah lebih mudah bagi kalian menerima
kalau Aku berkata kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah’?! 6 Tetapi
melalui perkataan ini Aku membuktikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak
Manusia†berhakuntukmengampunidosamanusia!” LaluYesusberkata kepadaorang
lumpuh itu, “Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”

7Orang itupunberdiri danpulangke rumahnya. 8Ketikaorangbanyakmenyaksikan
hal itu, mereka sangat heran danmemuji Allah yang sudahmemberikan kuasa seperti
ini kepadamanusia.‡

Matiusmengikut Yesus✡
9Ketika Yesusmeninggalkan tempat itu, Diamelihat saya—Matius,§ sedang duduk di

tempat kerja saya. Pada waktu itu saya masih bekerja sebagai penagih pajak.* Yesus
berkata kepada saya, “Ikutlah Aku!” Saya pun berdiri danmengikut Yesus.
✡ 9: Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26 * 9:3 menghinaAllahCaranyamerekaberpikirYesusmenghinaAllahditunjukkan
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.” † 9:6 Anak Manusia Lihat
catatan diMat. 8:20. ‡ 9:8 kepadamanusia Tentuwaktu orangmenyaksikan keajaiban ini, merekamemuji Allah
karena sudahmemberikan kuasa untukmengampuni dosa danmelakukan keajaiban kepada AnakManusia Yesus.
Tetapi di ayat ini Matius menulis ‘manusia jamak’— bukan ‘Seorang Manusia/Anak Manusia’, yang bisa dimengerti
sebagai Yesus. Sebenarnya manusia tidak diberikan kuasa untuk mengampuni dosa orang lain seperti Allah dan
Yesus mengampuni. Tetapi Yesus sudah memberikan kuasa kepada para pengikut-Nya— khususnya kepada para
penatua jemaat, untukmenyampaikan pengampunan dosa dari Allah dan untukmemutuskan 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 Secara harfiah, “Matius.” Sesuai dengan tata
bahasa Indonesia, ‘saya’ dan ‘kami’ dipakai dalampenerjemahan ini, supaya pembacamengerti bahwa penulis Injil
ini juga adalah saksi mata. Matius mempunyai nama lain, Lewi. * 9:9 penagih pajak Lihat catatan di Mat. 5:46.
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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?”

12 Mendengar 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 Allah ketika Dia berkata:
‘Daripadamemberi kurban hewan-hewan kepada-Ku, lebih baik kalianmenunjukkan
belas kasihan kepada orang lain.’✡ Begitu juga Aku. Aku datang untuk memanggil
orang-orang berdosa supaya bertobat— bukan untuk memanggil orang-orang yang
merasa dirinya benar.”

Yesusmenjawab pertanyaan tentang berpuasa✡
14 Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya,

“Kami seringberpuasa, danbegitu jugadengananggota kelompokFarisi. Tetapimurid-
murid-Mu kenapa tidak?”

15LaluYesusmenjawabdenganmemberikan contohyangmenunjukkanpersamaan,
“Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan disuruh berpuasa selama
pengantin laki-lakimasihadabersamamereka! Begitu jugaselamaAkumasihbersama
murid-murid-Ku, mereka tidak akan berpuasa. Tetapi 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.”

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 akan menjadi kusut, dan
akan membuat bagian yang robek itu tambah robek lagi. 17 Begitu juga dengan air
anggur yang baru.§ Anggur itu tidak boleh diisi ke dalam kantong kulit yang lama.
Karenawaktuair anggur itumenguapdanudaranya tidakbisakeluar, kantong ituakan
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,
sehingga keduanya akan tersimpan dengan baik.”*

Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan menghidupkan 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 hadapan Yesus dan berkata, “Anak
perempuan saya baru saja meninggal. Tetapi saya mohon datanglah ke rumahku dan
letakkanlah kedua tanganmu padanya, maka dia akan hidup kembali.”

19Kemudian Yesus berdiri dan bersama kami para murid-Nya mengikuti pemimpin
itu ke rumahnya.
† 9:10 juga dianggap orang berdosa Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di Mat. 5:46.
‡ 9:11 orang-orang Farisi Lihat catatan diMat. 3:7. ✡ 9:13 Hos. 6:6 ✡ 9:13 Mrk. 2:18-22; Luk. 5:33-39 § 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 kadaralkohol anggur lama. * 9:17 Ayat 16-17Dalamkeduacontoh ini, Yesusmembandingkan
sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikanwaktu 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 nenekmoyang. ✡ 9:17 Mrk. 5:21-43; Luk. 8:40-56
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20 Tetapi waktu Yesus berjalan, ada seorang perempuan yang mendekati-Nya dari
belakang dan menyentuh rumbai jubah-Nya.† Perempuan itu terus sakit pendarahan
selama dua belas tahun. 21 Jadi diamelakukan 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, kuatkanlah ha-
timu. Karena kamu percaya penuh kepada-Ku, kamu sudah menjadi sembuh.” Dan
pada saat itu juga dia sembuh.

23Waktu Yesus tiba di rumah pemimpin orang Yahudi itu, Dia melihat para peniup
seruling sudahmulai memainkanmusik perkabungan dan orang banyak ribut karena
menangisi anak itu. 24Lalu 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 punbangun! 26Lalu berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruhdaerah itu.

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat dan juga setan dari si bisu diusir-Nya
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.” 30 Dan mereka pun bisa melihat kembali! Lalu dengan tegas Dia
melarang mereka, “Jangan menceritakan kejadian ini kepada siapa pun.” 31 Tetapi
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
35LaluYesusmengunjungi banyak sekali kota dankampung. Diamengajar di rumah-

rumah pertemuan mereka dan memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah.
Dia juga menyembuhkan banyak orang dari segala macam penyakit. 36 Waktu 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 tidak mempunyai gembala. 37 Lalu dengan kiasan Dia berkata
kepada kamimurid-murid-Nya, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi
orang yang menuainya hanya sedikit. 38 Oleh karena itu, berdoalah supaya TUHAN
yang punya ladang-ladang ini mengirim para pekerja untukmenuai gandum itu.”§

† 9:20 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah orang Yahudi mempunyai rumbai seperti diperintahkan Musa sebagai
peringatan untukmengikuti seluruh perintah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41. ‡ 9:27 Keturunan Daud
Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu kedua orang buta itu memanggil Yesus ‘Keturunan Daud’, artinya bukan saja
bahwaYesusdari keluargaDaud. KarenasebelumYesusdatang, nabi-nabi sudahbernubuatbahwaRajaPenyelamat
akandatangdari keturunanRajaDaud. Jadi semuaorangYahudimenyebutkanRajaPenyelamat sebagai ‘Keturunan
Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan menyembuhkan 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.
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10
Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡

1 Pada hari lain, Yesus mengumpulkan kami— kedua belas murid-Nya, lalu Dia
memberi kuasakepadakamiuntukmengusir roh-roh jahatdanmenyembuhkansegala
macam penyakit. 2 Dia mengutus kami pergi sebagai rasul-Nya.* Nama-nama yang
diutus adalah sebagai berikut:
Yang pertama, Petrus— yang juga disebut Simon,
dengan adiknya— Andreas,
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,
4Simon— yang pernah ikut berjuang dalam suatu gerakan orang Israel supayamereka

bebas dari penjajahan Roma,
dan Yudas— yang dari kampung Kariot, yaitu dia yang akanmengkhianati Yesus.

5Sebelum Yesusmengutus kami kedua belas rasul pergi, Diamenyuruh 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 gem-
bala. 7 Pergi dan beritakanlah bahwa Allah akan segera mendirikan kerajaan-Nya
di dunia ini. 8 Sembuhkanlah orang-orang sakit, hidupkanlah orang-orang mati,
sembuhkanlah orang-orang yang berpenyakit kulit yang menular, dan usirlah setan-
setan. Sebagaimana kamu masing-masing sudah diberkati Allah dengan cuma-cuma,
begitu jugalah kamu dengan cuma-cumamenolong danmemberkati orang-orang lain.
9 Janganlah membawa uang dalam bentuk apa pun. 10 Dalam perjalanan janganlah
membawa tas, pakaian ganti, sandal ganti, atau tongkat. Karena setiap pekerja pantas
menerima apa yang dia butuhkan.

11 “Ke mana saja kamu pergi— baik itu kota maupun kampung, carilah seseorang
yang baik hati yang membuka pintu rumahnya bagimu. Tinggallah di situ sampai
kamu berangkat lagi. 12-13Waktu kamumasuk ke dalam rumah seseorang, ucapkanlah
salam kepada semua orang yang ada di dalam rumah itu, dan mintalah supaya Allah
memberi berkat ketenangan dan perlindungan 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

✡ 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’. † 10:14 lepaskan kotoran Secara harfiah, “kebaskan debu.” Pada waktu
itu sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi, kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah orang yang bukan
Yahudi, saat meninggalkan daerah itu, merekamembersihkan telapak kaki dan pakaianmereka. 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.
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akanmenerimahukuman yang lebih berat dari hukuman yang akan diberikan kepada
penduduk Sodom dan Gomora.”‡

Waspadalah terhadap kesusahan yang akan terjadi✡
16 “Perhatikanlah! Aku mengutus kalian ke dalam keadaan yang mengerikan—

seperti keadaan ketika domba-domba diserang kelompok serigala. Oleh karena
itu, hendaklah kalian masing-masing bijak seperti ular dan tulus seperti merpati.
17 Waspadalah! Kalian akan ditangkap dan dibawa menghadap ke berbagai sidang
pengadilan agama. Dan para pemimpin rumah-rumah pertemuan Yahudi akan men-
jatuhkan hukuman kepada kalian denganmenyuruh orang-orang untukmencambuki
kalian. 18Dan dari antara kalian ada juga yang akan diseret menghadap para pejabat
pemerintah dan raja-raja karena kalian memberitakan tentang Aku. Hal ini meru-
pakan 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 sesungguhnyaapayangkamukatakanpada saat itu tidakberasal dari dirimu
sendiri, tetapi dari Roh Bapa yang ada di dalam kamu.

21“Penganiayaan terhadapkalianakanngeri sekali, sehinggananti akanada saudara
yang menyerahkan saudara kandungnya untuk dibunuh. Dan hal yang sama akan
terjadi antara bapak dengan anak kandungnya. Juga anak-anak akan melawan orang
tuanya dan menyerahkan mereka untuk dihukum mati. 22 Dan banyak sekali orang
yang akan membenci kalian karena 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. Seorangmurid 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 bolehmerasa
puas kalau dia diperlakukan sama seperti majikannya. Yang memusuhi-Ku sudah
menyebut Aku Lusifer,* jadi kalian anak-anak-Ku juga tentu akan mereka sebutkan
sama seperti itu.”

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡
26 “Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka yang menentang kita. Karena

setiap usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, pasti pada suatu hari
nanti akan dinyatakan dan diketahui juga. 27Demikian juga, apa yang Ku-beritahukan
kepada kalian secara diam-diam, katakanlah 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 membunuh
tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Sebaliknya takut dan hormatlah
kepada Allah saja, karena Dia sanggup membinasakan tubuh dan jiwamu ke dalam
api neraka. 29 Ingatlah contoh ini: Sepasang burung pipit dijual seharga mata uang
yang termurah. Biarpun begitu, tidak seekor pun mati tanpa sepengetahuan Bapa
kita. 30 Bahkan jumlah helai rambut di kepalamu pun Dia tahu. 31 Oleh karena itu,
‡ 10:15 Sodom dan Gomora adalah dua kota yang dimusnahkan Allah karena kejahatan penduduknya (Kej. 19).
✡ 10:15 Mrk. 13:9-13; Luk. 21:12-17 § 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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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 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 membawa damai.

Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang— yaitu perten-
tangan yang hebat. 35Karena 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.

36 Bahkan para anggota keluarga dekat kalian pun akan menjadi seperti musuh
dalam selimut.’✡

37 “Setiap orang yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada-Ku, tidak layak
disebut pengikut-Ku. Setiap orang yangmengasihi anak laki-lakinya atau anak perem-
puannya lebih daripada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku. 38 Setiap orang yang
mengikut 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 yang menerima kalian sebagai utusan-Ku di-

anggap 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 akan menerima
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 memberi-
takan 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 orangmuridnya pergi kepada Yesus 3untukmenanyakan, “ApakahBapak 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 sampaimati 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 tidak meragukan
Aku.’ ”

7Waktu 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 yangkalian cari di sana? Seorangnabi—bukan?! Ya, Aku
katakankepadakalianbahwakedudukanYohanes jauh lebihpentingdaripadaseorang
nabi. 10Karena dialah yang dimaksudkan ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmenyuruh utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
11-12“PadawaktuYohanes Pembaptismulaimelayani sampai sekarang ini, pekerjaan

untuk mendirikan kerajaan Allah berkembang dengan cepat, biarpun orang-orang
menentangnya dengan kekerasan dan berusaha menguasainya.† Yang Ku-katakan
ini benar: Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan.
TetapidalamkerajaanbaruyangAllah sudahmulaidirikan, semuaorangyangmenjadi
anggota kerajaan-Nya itu akandianggap lebih besar dari Yohanes—bahkan orang yang
berkedudukan paling rendah sekalipun. 13 Karena 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.‡ 15 Nah, buat apa
telingamu itu?! Dengarlah itu!

16 “Sekarang Aku akan memakai contoh yang menggambarkan kebanyakan 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 bentuknya.
Karenawaktu Yohanes Pembaptis sedangmelayani TUHANdi antara kalian, dia sering
berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’
19Lalu 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
✡ 11:10 Mal. 3:1 † 11:11-12 Ayat 12 Juga bisa diterjemahkan: Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani
sampai sekarang ini, orang-orang sangat menentang pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini dan
berusahamenguasainya. ‡ 11:14 Elia … Dalam kitabMaleaki 4:5-6, tertulis bahwaNabi Elia akan datang kembali
sebelumHari Pengadilan.
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dengan rakus. Dia juga teman para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya.’
Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui hasil-hasilnya.”

Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
20Pada 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 di-
jatuhkan 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 sampaimendapat 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
yangmenyenangkan hati-Mu.

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

28 “Datanglah kepada-Ku, setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-
kesusahan yang berat, karena Aku akan menolongmumengatasi setiap kesusahanmu
itu dan kamu akan merasa lega. 29 Tunduk dan bergantunglah pada-Ku.† Belajarlah
dari-Ku, karenaAku lemah lembut dan rendahhati, maka kamupun akanmerasa lega.
30Karena kalau tundukdanbergantungpada-Ku, bebanmuyangberatmenjadi ringan,
dan beban yang Ku-berikan pun ringan.”

✡ 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, dan menaruh abu di kepala mereka.
* 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 † 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 bahwaDia akan turutmenanggung beban-beban
kita masing-masing. Atau, bagi orang Yahudi, kuk juga bisa menggambarkan beban yang berat yang mereka alami
karena berusahamelakukan seluruh peraturan dalamHukum Taurat. (Lihat Kis. 15:10; Gal. 5:1.)
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12
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

1Pada suatu hari Sabat, Yesus dan kamimurid-murid-Nya berjalanmelewati ladang
gandum yang luas. Karena kami merasa lapar, kami mulai memetik beberapa bulir
gandumitudanmemakanbiji-bizinya. 2Padawaktu ituadabeberapaorangFarisi yang
melihat kejadian itu dan berkata kepada Yesus, “Kenapa murid-muridmu melakukan
hal yang seperti itu?! Mereka sedangmelanggar peraturan Hari Sabat.”

3Tetapi jawab-Nya kepadamereka, “Tentu kalian sudah tahu apa yang terjadi ketika
Daud dan orang-orang yangmengikutinya sedang lapar danmembutuhkanmakanan.
4 Daud masuk ke Kemah Allah dan menerima 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 imam saja yang boleh memakannya.✡ Tetapi, karena mereka
membutuhkanmakanan, 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 pekerjaan itu tidak dianggap
sebagai pelanggaran terhadap larangan bekerja pada Hari Sabat. 6 Dan Aku berkata
kepada kalian bahwa apa yang sedang Allah kerjakanmelalui Aku* lebih penting dari
Rumah Allah! 7 Dalam Kitab 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. 8KarenaAku sebagai AnakManusia adalah Tuhan yang
berhakuntukmenentukanapayangbolehdan tidakbolehdilakukanpadaHari 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 mem-
persalahkan Yesus. Jadi mereka bertanya kepada-Nya, “Menurutmu, apakah diper-
bolehkanmenyembuhkan orang pada Hari Sabat?”

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau pada Hari Sabat seekor dombamu jatuh ke
dalam lubang, apakah kamu tidak akan segera pergi dan bekerja untukmengeluarkan
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.”

13Kemudian 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
15WaktuYesusmengetahui apa yangdirencanakanoleh orang-orangFarisi itu,maka

Diameninggalkan tempat itu. TetapibanyakorangyangmengikutiDiadansemuayang
sakit disembuhkan-Nya. 16 Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan tentang

✡ 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 yang mendengarkan-Nya mengerti 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 antara mereka lebih penting daripada murid-murid-Nya yang makan gandum dari
ladang pada Hari Sabat. ✡ 12:7 Hos. 6:6 ✡ 12:8 Mrk. 3:1-6; Luk. 6:6-11
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Dia kepada orang lain. 17Dia 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 tidak akan bertengkar dengan orang-orang lain atau menentang orang 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 demikian Dia akan terus berjuang dalam segala hal, sampai Dia menang
dan terbukti adil.

21Maka orang-orang dari semua bangsa yang bukan Yahudi akan menaruh harapan
mereka kepada-Nya.”✡

Menurut orang Farisi, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
22 Kemudian 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 yang menyaksikannya sangat heran dan berkata, “Mungkin orang ini
adalah Keturunan Daud yang dijanjikan itu.”‡

24Tetapi waktu orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka berkata, “Iblis— yaitu
pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut Beelzebul,§ yang memberikan
kekuatan kepada Yesus sehingga dia bisa mengusir 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 saling melawan, berarti
kerajaan iblis akan hancur. Itu sama saja seperti suatu negara atau kota. Kalau
penduduk suatu negara atau kota saling melawan 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. 28 Tetapi kalau Aku mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Allah,
itu menunjukkan bahwa Allah sudah mulai mendirikan kerajaan-Nya dengan kuasa-
Nya di antara kalian. 29Aku 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 untukmencuri. Tetapi sebelum diamasuk ke dalam rumah orang kuat itu,
dia harus mengikatnya dulu, baru dia bisa masuk ke dalam rumah itu dan merampas
barang-barangnya. 30Siapa sajayang tidakberpihakkepada-Ku, berarti diamemusuhi-
Ku. Dan siapa yang tidak membantu menggembalakan kawanan 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.
† 12:20 mematahkan harapan … Secara harfiah, “Dia tidak akan mematahkan batang buluh yang terluka, dan Dia
tidak akanmemadamkan sumbu (lampu) yang hampir padam.” ✡ 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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Tetapi orang yang menghina Roh Allah* tidak akan pernah diampuni. 32 Setiap orang
yangmenghinaAnakManusia—yaituAku, bisadiampuni. Tetapiorangyangmenghina
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 maumakan 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. 34 Hei! Kamu keturunan ular berbisa! Bagaimana
mungkinkamuorang jahatmengeluarkankata-katayangbaik?! Karenakata-katayang
keluar darimulut orang tergantung dari hati orang itu. 35Kalau 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. 36Tetapi Aku
berkata kepadamubahwapadaHari Pengadilan, setiaporangakanbertanggung jawab
atas setiap perkataan yang pernah diucapkannya— bahkan yang dia ucapkan dengan
sembarangan. 37WaktuAllahmengadili semuamanusia, semuakata-kata yangpernah
kamu ucapkan 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 kepada Yesus,

“Guru, kami mau melihat kamu melakukan keajaiban sebagai bukti bahwa kamu
diutus oleh Allah.”

39 Dia menjawab mereka, “Kalian adalah orang-orang yang jahat dan yang 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 tidakmau bertobat! 42Dan padaHari Pengadilan, ratu dari Selatan‡ akan berdiri
untuk bersaksi melawan kamu masing-masing yang hidup pada zaman sekarang.
Karena ratu itudatangdari tempat yang sangat jauhuntukmempelajari kebijaksanaan
Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di
hadapan kalian! Tetapi kalian tidakmaumendengarkan Aku!”

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡

* 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 tertutup kepada Yesus bahwa
hal-hal baik yang dikerjakan oleh Dia melalui kekuatan Roh Allah dianggap sebagai kejahatan. Tidak mungkin
seseorang denganpikiran begitu bertobat. Pikiran yang seolah-olahmenghinaRohAllah bisa dibandingkandengan
1Yoh. 5:16—dimanaYohanesmenulis 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 Allah masih
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 † 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 km untuk mempelajari hikmat Allah dari Salomo. Ceritanya terdapat di
1Raj. 10:1-13. ✡ 12:42 Luk. 11:24-26
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43 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu terpaksa
mencari ke sana kemari dan bahkan ke padang gurun, untuk mencari seseorang lain.
Karena roh jahat itu ingin merasuki orang supaya roh itu bisa tenang. Waktu dia
tidak berhasil mendapat orang baru, 44 maka dia berpikir, ‘Saya akan kembali ke
orang yang sudah saya tinggalkan.’ Ketika dia kembali, dia melihat bahwa orang itu
sudahmenjadi seperti rumah yang kosong, yang sudah disapu bersih, dan teratur rapi.
45Kemudian dia pergi danmengajak tujuh roh yang lain yang lebih jahat daripadanya
untukbergabungdengandia. Waktumerekamasukdanmenguasai 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✡
46 Ketika Yesus masih sedang berbicara dengan orang banyak itu, ibu-Nya dan

saudara-saudara-Nya datang dan berdiri di luar. Mereka mau berbicara dengan Dia.
47 Lalu seseorang memberitahukan kepada-Nya, “Guru, ibu dan saudara-saudaramu
sedangmenunggu di luar. Merekamau 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— 50yaitu orang-orang yang ikut kemauanBapa-Ku
yang di surga. Mereka itulah yang Aku anggap seperti ibu, saudara dan saudari-Ku!”

13
Perumpamaan tentang petani dan bibit yang ditabur✡

1 Pada 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
berlabuhdi situ, lalududukuntukmengajar orangbanyak itu, sedangkanmereka 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 dan memakan
bibit itu sampai habis. 5 Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu bibit
itu bertunas dan cepat kelihatan, karena lapisan tanahnya tipis. 6 Tetapi 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
ituuntukbertumbuh. 8Sedangkanyang sebagian lagi jatuhdi tanahyang 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

Engkaumengajar orang banyak denganmenggunakan perumpamaan?”

✡ 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. ✡ 13: Mrk. 4:1-9; Luk. 8:4-8 ✡ 13:9 Mrk. 4:10-12, 24-25; Luk. 8:9-10
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11 Jawab Yesus, “Dulumanusia tidak diizinkan untukmengerti ajaran-ajaran tentang
kerajaan Allah.* Tetapi sekarang kalian sudah diberikan izin untuk mengerti ajaran-
ajaran yang dirahasiakan itu. Tetapi orang-orang lain belumdiizinkan untukmengerti
hal-hal itu. 12 Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaran-Ku,
Allahakanmenambahkankemampuannya lagi, sehinggaberlimpah. Tetapibagi orang
yang tidak berusaha untukmengingat danmengerti ajaran-Ku, Allah akanmengambil
kemampuannya untukmengerti itu darinya. 13 Itulah sebabnya Akumengajarmereka
dengan memakai perumpamaan, karena meskipun mereka melihat, tetapi mereka
tidak memperhatikan. Mereka mendengar, tetapi sebenarnya mereka tidak memper-
hatikan dan juga tidakmengerti. 14Maka tepatlah apa yang Yesaya nubuatkan tentang
mereka,
‘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 memperhatikan apa
yang Aku kerjakan,

dan bisa mengerti apa yang Aku katakan dengan telinga dan hati mereka.
Dengan begitu mereka bisa bertobat dan kembali kepada-Ku,

dan oleh karena belas kasihan-Ku, Aku tetap bersedia menyembuhkanmereka.’✡
16 Tetapi berbahagialah kalian masing-masing, karena Allah sudah memberikan
berkat yang besar kepadamu, karena Dia mengizinkan kamu untuk sungguh-sungguh
mendengar dengan telingamu, dan melihat dengan matamu. 17 Yang Ku-katakan ini
benar: Banyaknabidanorang-orangbenaryang sudahmerindukanuntukmelihatdan
mendengar apayang sekarangkamu lihat dandengar. Tetapi berkat itu tidakdiberikan
kepadamereka.”

Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan petani dan bibit yang ditabur✡
18 “Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan tentang petani itu.

19 Bibit yang jatuh di jalan menggambarkan orang-orang yang mendengarkan
ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Kemudian datanglah si jahat—
yaitu iblis, merampas ajaran yang sudah ditabur di hati mereka itu.

20 Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-
orangyangmendengarkanajaranTUHANdan langsungmenerimaajaran itudengan
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 kebu-
tuhan hidup sehari-hari di dunia ini, dan mereka terpengaruh karena gila harta.
Pikiran seperti itu menghambat ajaran itu sehingga tidak bisa berhasil dalam hidup
mereka.

23 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur, itu sama seperti orang-orang yang
mendengarkan ajaran dari TUHAN dan memahaminya. Seperti tanah yang subur

* 13:11 kerajaan Allah Lihat catatan di Mat. 6:33. ✡ 13:15 Yes. 6:9-10 ✡ 13:17 Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15
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itu, mereka punmenghasilkan banyak buah,† dari satu bibit ada yangmenghasilkan
tiga puluh, atau enam puluh, ataupun seratus bibit.”

Perumpamaan tentang lalang dan gandum
24 Kemudian Yesus menceritakan suatu perumpamaan yang lain lagi. Kata-Nya,

“KerajaanAllahbisadigambarkanseperti seorangpemilik ladangyangmenyuruhpara
hambanya menanam bibit gandum yang baik di ladangnya. 25 Pada suatu malam,
ketikaorang-orang sedang tidur, datanglahmusuhpemilik itumenaburkanbibit lalang
di antara bibit gandum itu, lalu dia pergi. 26Tetapi padawaktu gandum itu tumbuhdan
menjadi besar danmulai berbuah, padawaktu itulah lalang-lalang itu bisa dibedakan.
27 Para hamba dari pemilik ladang itu pun datang dan bertanya, ‘Tuan, kita sudah
menanambibit yang baik di ladang itu— bukan?! Jadi darimanakah datangnya lalang-
lalang yang tumbuh di sana?’

28 “Diamenjawab, ‘Pasti musuh saya yang sudahmelakukan itu.’
“Lalu para hamba itu bertanya lagi, ‘Apakah Tuan mau supaya kami mencabut

lalang-lalang itu?’
29“Diamenjawab, ‘Tidakusah. Karenakalaukalianmencabutnya, pasti adagandum-

gandum yang ikut tercabut. 30 Biarkanlah 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 menunjukkan per-

samaan tentang kerajaan Allah. Kata-Nya, “Kerajaan Allah seperti sejumlah biji sawi‡
yang diambil seseorang dan ditaburkan di ladangnya. 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 cukup besar,
sehingga burung-burung datang berlindung dan bersarang pada cabang-cabangnya.”

33 Kemudian 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
semuanyamengembang, sehingga dibuat menjadi roti.”

34Hal-hal tentang kerajaan Allah itu Yesus sampaikan kepada orang banyak dengan
memakai berbagai perumpamaan. Dia selalu memakai perumpamaan untuk menga-
jar mereka. 35 Yesus melakukan itu supaya apa yang dinubuatkan oleh seorang nabi
ditepati— yaitu,
“Aku akan berbicara dengan menggunakan berbagai perumpamaan yang menun-

jukkan persamaan,
† 13:23 menghasilkan banyak buah Dalam Firman TUHAN 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’ 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 yang merupakan buah-buah yang baik di mata TUHAN. ✡ 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-burungbisabersarangdi cabang-cabangnya.” Yangpentingdalamperumpamaan ini adalahbahwasesuatu
yang dimulai dari yang kecil 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.
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dan dengan demikian Aku akan menyatakan 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
yangmenjadi 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 yangmemanen itu adalah paramalaikat.

40-42 “Jadi pada akhir zaman waktu Aku memerintah sebagai Anak Manusia, Aku
akan mengutus para malaikat-Ku untuk mengumpulkan dan mengeluarkan semua
orang yang membujuk orang-orang lain berdosa, dan semua orang yang melakukan
kejahatan. Mereka seperti lalang-lalang yang dikumpulkan lalu dibuang ke dalam
tempat api neraka. Di sanalah mereka akan selalu menangis serta sangat menderita.
43 Sedangkan orang-orang yang benar akan masuk ke dalam kerajaan Allah untuk
hidup bersama Bapa 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 bergembira
menguburkannya lagi, lalu pergi menjual semua yang dimilikinya sehingga dia bisa
membeli ladang itu.

45 “Kerajaan Allah itu juga seperti pedagang yang mencari mutiara* yang sangat
indah. 46Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang sangat luar biasa indahnya, dia
pergi danmenjual semuamiliknya, lalu membeli mutiara itu.”

Perumpamaan tentang jala ikan
47“KerajaanAllah juga seperti jala yangditurunkankedalamdanau, lalumenangkap

semua jenis ikan. 48Sesudah jala itu penuh dengan ikan, para nelayanmenarik 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. 50Kemudian orang-orang jahat
itu akan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalah mereka akan selalu menangis serta
sangat menderita.”

51Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalianmengerti arti semuanya itu?”
Dan kamimenjawab, “Mengerti, Guru.”
52 Lalu Dia berkata lagi, “Jadi karena kalian sudah mengerti semua itu, kalian juga

akanmengerti hal ini: Setiap kalian yangmenjadi guru ajaran-ajaran tentang kerajaan
Allah ini hendaklah menjadi seperti seorang tuan rumah yang berhikmat: Orang
seperti itumengerti bagaimanamenggunakan semuaharta yang sudah disimpannya—
baik yang barumaupun yang lama.”
✡ 13:35 Mzm. 78:2 * 13:45 mutiara adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan sering berwarna putih.
Mutiara berasal dari sejenis kulit bia atau kulit kerangmutiara, terbentuk karena ada benda atau pasir yangmasuk
ke dalam tubuh kerang itu, kemudian berulang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar dan
membulat.
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Yesus ditolak di kampung asal-Nya✡
53 Sesudah Yesus selesai menceritakan semuanya itu, Dia bersama kami mening-

galkan tempat itu. 54Waktu tiba di kampung di mana Dia dibesarkan, Dia diundang
mengajar di rumah pertemuan mereka. Penduduk 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? 55Dia itu hanyalah anak si tukang kayu itu. Ibunya
Maria. Adik-adiknya laki-laki adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. 56Dan semua
adik perempuannya juga ada di sini bersama kita. Kenapa sampai dia pikir dia bisa
mengajar kita?!” 57 Jadi karena mereka mengetahui Dia seperti itu, mereka tidak mau
percaya kepada-Nya.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Seorang nabi selalu dihormati di mana-mana,

kecuali di tempat asalnya dan di antara keluarganya.”
58MakaDia tidakmelakukan banyak keajaiban di sana karenamereka tidak percaya

kepada-Nya.

14
Herodesmendengar tentang Yesus✡

1Waktu itu Herodes*— raja di daerah Galilea, mendengar berita tentang Yesus. Se-
belumnya dia sudah membunuh Yohanes Pembaptis.† 2 Lalu Herodes berkata kepada
para hambanya, “Saya pikir orang itu yang menyebut dirinya Yesus‡ sebenarnya
Yohanes Pembaptis. Ternyata Yohanes sudah hidup kembali dari antara orang mati,
dan karena itulah dia bisa melakukan 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 menegur dia berulang-ulang,
“Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu itu.”* Karena
itu Herodes menyuruh tentaranya untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia
ke dalam penjara 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 hadapanHerodes dan para tamunya. Dan hal itu sangatmenyenangkan hati
Herodes, 7 sehingga dengan bersumpah Herodes berjanji untuk memberikan apa saja
yangdiinginkannya. 8Karena sudahdipengaruhi oleh ibunya, putri itu berkata kepada

✡ 13:52 Mrk. 6:1-6; Luk. 4:16-30 ✡ 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, yang Matius menceritakan dalam ayat 3-12, sudah diketahui oleh pembaca pertama.
Ini diungkapkan di sini untuk membantu pembaca sekarang mengerti ayat 2. ‡ 14:2 menyebut dirinya Yesus
Menjelang waktu Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang yang membuat banyak
keajaiban. Jadi beberapa orang yang belumpernahmelihat ataumengenal Yesusmengira 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 sudahmeninggal itu (Ul. 25:5-6; Mrk. 12:18-27).



Matius 14:9 215 Matius 14:30

Herodes, “Akuminta supayakepala Yohanes Pembaptis dipotong, ditaruhdi atas piring
besar dan dibawa kemari!”

9Waktu Herodes mendengar permintaannya itu dia sangat menyesal, tetapi karena
dia sudah bersumpah di depan semua tamunya, dia memberi perintah supaya per-
mintaan putri itu dipenuhi. 10 Dia menyuruh tentara-tentaranya untuk memotong
kepala Yohanes di penjara. 11 Lalu kepala Yohanes dibawa di atas piring besar dan
diberikankepadaputri itu. Kemudiandiberikannyakepada ibunya. 12Waktupengikut-
pengikut Yohanes Pembaptis mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara dan
mengambil mayat Yohanes, lalu menguburkannya. Kemudian mereka pergi kepada
Yesus danmemberitahukan apa yang sudah terjadi.

Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡
13 Sesudah Yesus mendengar berita kematian Yohanes, Dia bersama kami murid-

murid-Nya pergi naik perahu ke tempat yang sepi. Tetapi orang-orang mendengar
bahwa Dia sudah pergi. Kemudian mereka meninggalkan kota-kota mereka untuk
menyusul kami melalui jalan darat. 14 Waktu 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 sudah sore
dan di sini daerah terpencil. Jadi lebih baik kita menyuruhmereka 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.”
18Dia berkata, “Bawalah roti dan ikan itu kepada-Ku.” 19Lalu Yesusmenyuruh 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 Diamenyobek-nyobek roti itu danmenyuwir-nyuwir ikan itu, lalumemberikannya
kepada kami para murid-Nya. Selanjutnya, kami membagi-bagikannya kepada orang
banyak. 20Semuaorangmakansampai kenyang. Sesudah itukamimengumpulkan sisa
makanan itu sebanyak dua belas keranjang. 21 Jumlah orang yang ikutmakan 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.

25Pagi-pagi buta Dia datang kepada kami dengan berjalan di atas air. 26Ketika kami
melihat Dia berjalan di atas air, kami sangat ketakutan dan berteriak, “Itu hantu!”

27Tetapi 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 turun dari perahu danmulai berjalan di atas air ke arah Yesus. 30Tetapi

ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dia menjadi takut dan
mulai tenggelam, lalu berteriak, “Tuhan, tolong!”
✡ 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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31 Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, “Kamu kurang yakin kepada-Ku!
Kenapa kamu ragu-ragu?”

32 Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin kencang itu pun berhenti
bertiup. 33Maka kami sujud menyembah Dia dan berkata, “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 bahwa Dia itu Yesus, mereka pergi ke seluruh daerah itu untuk
memberitakan bahwa Yesus sudah kembali. Lalu semua orang sakit dibawa kepada-
Nya. 36Merekamintakepada-Nya supayadiizinkanuntukmenyentuhujung jubah-Nya
saja. Dan semua orang yangmenyentuh-Nyamenjadi sembuh.

15
Apa sebenarnya yangmembuat kita najis di mata Allah✡

1 Sesudah itu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem untuk
bertemu dengan Yesus. Mereka berkata kepada-Nya, 2 “Kami tidak setuju dengan
murid-muridmu yang tidakmengikuti aturan yang diberikan oleh nenekmoyang kita!
Karenamereka tidakmembasuh tanganmereka dengan air* sebelummakan.”

3 Jawab Yesus, “Dan Aku tidak setuju dengan kalian yang melanggar berbagai
perintah Allah hanya untuk taat kepada adat istiadat nenek moyang kita! 4 Karena
Allah memerintahkan, ‘Hormatilah ibu-bapakmu,’✡ dan, ‘Orang yang menghina ibu-
bapaknya harus dihukummati.’ 5-6Tetapi kalianmengajarkan bahwa seseorang boleh
berkata kepada ibu atau bapaknya, ‘Saya tidak bisa membantu ibu atau bapak lagi,
karena saya sudah berjanji untuk memberikan semua harta saya kepada Allah nanti.’
Kalian mengajar 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. 7Kalian 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 dengarkan Aku

danberusahalahuntukmengerti: 11Apa saja yangorangmasukkankedalammulutnya
tidak membuat dia najis di mata Allah. Tetapi apa yang keluar dari mulut orang
tersebut, itulah yangmembuatnya najis di mata Allah.”

12 Lalu kami murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata, “Apakah Engkau
tahu bahwa orang Farisi tersinggung karena perkataan-Mu itu?”

13Maka Yesus memakai suatu gambaran untuk menjawab kami, kata-Nya, “Setiap
tumbuhan yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke
akar-akarnya. 14 Kalian tidak usah pedulikan orang-orang Farisi itu, karena mereka
seperti orang buta yangmenuntun sesama orang buta. Tentu saja, kedua-duanya akan
jatuh ke dalam lubang.”
✡ 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— yaitu mencuci tangan dengan
sabun sebelum makan. Adat membasuh tangan ini tidak diperintahkan dalam Perjanjian Lama, dan ternyata
dilakukan orang-orang Farisi saja. Mereka mencelupkan tangan ke dalam air, atau seorang hamba menyiram air
ke atas tanganmereka. Ini dilakukan sebagai syarat agama, dan bukan sepertimencuci 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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15Petrus berkata, “Jelaskanlah kepada kami arti kiasan yang baru itu.”
16Yesus berkata, “Kalian masih belummengerti juga?! 17Kalian pasti sudah menge-

tahui bahwa setiap makanan yang masuk melalui mulut turun ke dalam perut, lalu
keluar melalui pembuangan air besar. 18 Tetapi apa yang keluar dari mulut orang
berasaldarihatinya. Itulahyangmembuatdianajis dimataAllah. 19Karenadari dalam
hatilah berasal semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina,
berhubungan seks sebelum menikah, mencuri, berbohong dan menjelekkan orang.
20Hal-hal seperti itulah yangmembuat orang najis! Bukan karena dia tidakmembasuh
tangan sebelummakan.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan Yahudi✡
21KemudianYesusdankamimurid-murid-Nyameninggalkan tempat itudanpergi ke

daerah sekitar Tirus dan Sidon. 22Lalu seorang ibu yang berasal 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.”

23Yesus sama sekali tidak menjawab ibu itu, sehingga kami datang kepada-Nya dan
berkata, “Suruhlah ibu itu pergi, karena dia terus sajamengikuti 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 dan
memberikannya kepada anjing.”

27 Lalu ibu itu menjawab, “Benar, Bapa. Biar anak-anak Yahudi makan lebih dulu.
Tetapi biasanya anjing-anjing memakan sisa-sisa makanan 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
29Kemudian 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. Mereka meletakkan semua orang
sakit itu di depanYesus, danDia punmenyembuhkanorang-orang itu! 31Orangbanyak
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✡
32KemudianYesusmemanggil kamimurid-murid-Nyadanberkata, “Akusangat kasi-

han kepada orang banyak ini, karena sudah tiga hari mereka bersama-sama Aku, dan
sekarang mereka tidak mempunyai makanan lagi. Aku tidak sampai hati menyuruh
mereka pulang kelaparan. Jangan-janganmereka 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?”

✡ 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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Jawab kami, “Tujuh saja, dan ada beberapa ikan kecil.” 35Lalu 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 itu dan menyuwir-nyuwir ikan
itu, lalu Dia berikan kepada kami 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-
kiraempat ribuorang laki-laki, belumterhitungperempuandananak-anak. 39Sesudah
itu, Yesus menyuruhmereka pulang. Lalu Dia bersama kami naik perahu dan pergi ke
daerahMagadan.

16
Pemimpin Yahudimencari alasan untukmenyalahkan Yesus✡

1 Lalu beberapa orang Farisi dan Saduki datang dan mulai berdebat dengan Yesus.
Mereka mencari alasan untuk menyalahkan-Nya, jadi mereka menyuruh-Nya mem-
buat keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang sudahmengutus Dia.*

2Yesus menjawab dengan gambaran berikut, “Waktumatahari 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 bisa
mengetahui apa yang akan terjadi dengan cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda
di langit— bukan! Kenapa sampai 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 meninggalkan
mereka.

Jangan sampai rasul-Nya terkena ragi dari kelompok Farisi dan kelompok Saduki✡
5Ketika 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! 9Sungguh luarbiasakalaukalianmasihbelummengerti! Kenapakaliansulituntuk
mengingat?! Waktu Akumemberimakan lima ribu orang dengan lima roti, ada berapa
keranjang sisa roti yang kalian kumpulkan? 10 Dan juga ketika Aku memberi makan
empat ribu orang dengan tujuh roti, ada berapa keranjang besar penuh sisa roti yang
kalian kumpulkan? 11 Jadi, kenapa sampai kalian tidakmengerti 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 memperingatkan kami
untukberhati-hati terhadapragi yangdipakaiuntukmembuat roti,melainkanberjaga-
jaga terhadap ajaran orang-orang Farisi dan Saduki.

Petrusmengakui bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡

✡ 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 ragi Dalamkiasan orang Yahudi,mereka samakan ragi dengan dosa, karenawaktu ragi diisi dalam
adonan roti, roti berkembang. Jadi mereka samakan ragi dengan dosa yang bisa berkembang danmenular kepada
orang lain. Lihat 1Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9. ✡ 16:12 Mrk. 8:27-30; Luk. 9:18-21
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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.”

15Lalu Dia bertanya lagi, “Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang Aku?”
16Maka Petrus— yang juga disebut Simon, menjawab, “Engkau adalah Raja Penyela-

mat§ dan Anak Allah* yang hidup!”
17 Jawab Yesus, “Simon— anak Yunus, kamu sudah sangat diberkati Allah. 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 kesatuan jemaat-Ku itu. 19Aku 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 tidak memberitahukan
kepada siapa pun bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡
21Mulai saat itu Yesusmenyatakan kepada kamimurid-murid-Nya bahwaDia sudah

ditetapkan Allah untuk pergi ke Yerusalem. Dan Dia menjelaskan, “Di sana para
pemimpinYahudi, imam-imamkepala, danahli-ahli Taurat akanmembuatAkubanyak
menderita. LaluAkuakandibunuh, danpadahariketigaAkuakandihidupkankembali
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, “Tidak
mungkin Allah mengizinkan hal-hal itu terjadi. Jangan pikir bahwa Engkau akan
mengalami 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 pikiran
manusia— 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
‡ 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 diMat. 4:3. † 16:18 Petrus Arti dari namaPetrus 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 adalahmendirikan kesatuan umat Allah, yang terdiri dari setiap orang yang dipenuhi Roh Allah,
danyangmerupakan tubuhKristusdidunia ini (Ef. 1:23). § 16:18 segalamakhluk…kerajaanmautSecaraharfiah,
“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
akanmemberikan kuasa atas kerajaanAllah kepadamu. Dengandemikian, 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 di Mat. 1:16. ✡ 16:20 Mrk. 8:31–9:1; Luk. 9:22-27 ‡ 16:23
iblis Secara harfiah, Yesus menggunakan salah satu nama iblis— yaitu “Satanas.” Nama itu berarti “musuh.” Yesus
menganggapbahwaPetrusberbicara sepertimusuh-Nya. § 16:24 tinggalkankemauandiri sendiri Secaraharfiah,
“menyangkal dirinya.”



Matius 16:25 220 Matius 17:13

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. 27 Karena Aku sebagai Anak Manusia akan pergi dari dunia ini
dan akan datang kembali dengan kuasa dan sinar kemuliaan Bapa-Ku disertai para
malaikat. Pada saat itu, Aku akanmembalas setiap orang sesuai denganperbuatannya.
28YangKu-katakan inibenar: Diantarakalianyangberadadi sini, beberapaorang tidak
akan mati 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 untukmenyendiri. 2Lalumereka bertiga
melihat badan dan pakaian Yesus berubah. Wajah-Nya bercahaya seperti matahari,
danpakaian-Nyamenjadiputihmengkilap seperti cahaya. 3Tiba-tibaketigamurid-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 Engkaumau, saya akanmembuat tiga pondok di sini— satu untuk
Engkau, satu untukMusa, dan satu lagi untuk Elia.”

5 Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat terang turun
danmenutupimereka. Dandari dalamawan itu terdengarlah suara yangmengatakan,
“Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah yang menyenangkan hati-Ku. Den-
garkanlah Dia baik-baik.”

6Waktu mereka bertiga mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan sujud
dengan muka sampai ke tanah. 7 Tetapi Yesus datang dan menjamah mereka dengan
berkata, “Berdirilah, dan jangan takut!” 8 Ketika mereka membuka mata dan men-
gangkat kepala, hanya Yesus sendiri yangmereka lihat. 9Ketikamereka 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.”

10Kemudian ketiga murid itu bertanya kepada-Nya, “Kenapa para ahli Taurat men-
gajarkan bahwa Nabi Elia harus datang lebih dulu sebelum Raja Penyelamat tiba?”*

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu untuk
mempersiapkan semua hal sebelum Anak Manusia datang. 12 Tetapi Aku berkata
kepada kalian bahwa Elia sudah datang lebih dulu dari 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,
yangmenggantikan Nabi Elia.
* 16:28 tidak akanmati sampai… kerajaan…Waktu Yesusmenyembuhkan orang-orang sakit, hal itumenunjukkan
bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga diny-
atakan padawaktumurid-murid-Nyamelihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga (Mat. 17:1-13). Bahkan
saatYesusmati, komandankompiRomawimengenalDia sebagaiAnakAllah, dan ituberartiYesus layakmemerintah
(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 sudah mulai dan nyata di dunia
ini. ✡ 17: Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36 * 17:10 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1; 4:5-6.
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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.”

17LaluYesusberkata kepadamereka, “Bukanmain, kalian ini sesat dan tidakpercaya
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,
Yesusmemerintahkan setan itu keluardari anak itu. Saat itu setanpunkeluardananak
itu sembuh!

19 Kemudian kami murid-murid-Nya datang kepada Yesus secara diam-diam dan
bertanya, “Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu?”

20-21 Kata Yesus, “Kalian tidak bisa mengusir setan itu keluar karena kalian kurang
yakin akan kuasa Allah. Yang Ku-katakan ini benar: Kalau kalian mempunyai keyaki-
nan 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. 23Mereka akan membunuh-Ku, tetapi pada hari ketiga Aku akan
dibangkitkan dari kematian.” Kami sangat sedihmendengar perkataan-Nya itu.

Ajaran Yesus tentang pajak
24SesudahYesus dan kami kembali ke Kapernaum, tibalahwaktumemberikan 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 PetrusmasukkedalamrumahdimanaYesus tinggal, sebelumdia 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 menemukan uang perak yang cukup untuk mem-
bayar pajak tahunan itu untuk dua orang. Lalu berikanlah uang itu kepada mereka
sebagai bayaran pajakmu dan pajak-Ku.”
✡ 17:13 Mrk. 9:14-29; Luk. 9:37-43a † 17:20-21 biji sawiLihat catatandiMat. 13:31. ‡ 17:20-21 Ayat21Beberapa
salinan kuno menambah kata-kata ini: “Tetapi setan sejenis itu hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa.”
Tambahan itu berasal dari Mrk. 9:29. Lama kelamaan kata-kata itu terhitung sebagai ayat 21. ✡ 17:20-21 Mrk.
9:30-31; Luk. 9:43b-45 § 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.
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18
Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡

1Pada waktu itu kami murid-murid Yesus datang kepada-Nya dan bertanya, “Waktu
Engkau mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, siapa di antara kami yang menjadi
nomor satu?”

2 Kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil datang kepada-Nya, lalu menem-
patkan dia di tengah-tengah kami. 3 Lalu Dia berkata, “Yang Ku-katakan ini benar:
Kalau kamumasing-masing tidak bertobat dari sifatmu yang suka mementingkan diri
sendiri dan menjadi rendah hati seperti anak-anak, kamu tidak akan menjadi warga
kerajaanAllah. 4Karena orang yang terdepan dalamkerajaanAllah adalah orang yang
merendahkan dirinya seperti anak kecil ini.”

5 “Kalau kamumenerima danmelayani* anak kecil seperti ini dengan alasanmemu-
liakan nama-Ku, berarti kamu sudah menerima dan melayani 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 celakalah orang yang
menyebabkan orang lain berdosa. 8 Kalau tangan atau kakimu menyebabkan kamu
berdosa, lebih baik kamupotong dan buang itu, supaya kamumendapat hidup selama-
lamanya di surga. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya
tanpa tangan dan kaki yang lengkap, daripada kamumempunyai badan yang lengkap,
tetapi dibuang ke dalam api neraka yangmenyala untuk selama-lamanya. 9Dan kalau
matamu yang sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu.
Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata saja, daripada
mempunyai duamata 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 kamu mempunyai 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. 13Dan yang Ku-
katakan ini benar: Kalau kamuberhasilmenemukandomba itu, pasti kamuakan lebih
bergembira karenamendapat 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✡

✡ 18: Mrk. 9:33-37, 42-48; Luk. 9:46-48; 17:1-2 * 18:5 menerima dan melayani Secara harfiah, “menyam-
but/menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalah memberi tumpangan dan makanan 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 untuk mengolah tepung. ✡ 18:9 Luk. 15:3-7
‡ 18:10-11 Ayat 11Beberapa salinankunomenambahkata-kata ini, yang lamakelamaanmenjadi terhitung sebagai
ayat 11: “Karena AnakManusia sudah datang untukmenyelamatkan orang yang tersesat.” ✡ 18:14 Luk. 17:3
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15 “Kalau saudara seimanmubersalah kepadamu, pergilah secara pribadi kepadanya
dan beritahukanlah kesalahan yang sudah dilakukannya. Kalau dia mengakui kesala-
hannya dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali dengan saudaramu itu. 16Tetapi
kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya, bertemu dengan dia lagi bersama satu
atau dua orang saudara seiman yang lain. Hal itu dilakukan supaya seperti peraturan
dari Hukum Taurat yang mengatakan, ‘Setiap masalah 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 tidakmengenal Allah dan para penagih pajak.
18Yang 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. 20Karena 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
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 perhitungan uang yang dia pinjamkan
kepada pegawai-pegawainya.† 24 Waktu perhitungan itu dimulai, ada seorang pe-
gawai 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 untuk membayar
utangnya itu.

26 “Jadi pegawai itu sujud di hadapannya dan memohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah dulu!
Saya akan membayar semua utang saya!’ 27 Hati 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 dihapuskan?
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 sujud dan memohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah dulu! Saya akan memba-
yar semua utang saya!’

✡ 18:16 Ul. 19:15 § 18:18 Ayat 18 Lihat catatan di Mat. 16:19. * 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 tidak menjadi aneh bagi pembaca zaman sekarang, kata ‘pegawai’ yang digunakan. ‡ 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.
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30 “Tetapi dia tidak mau bersabar. Melainkan dia melaporkan temannya itu kepada
hakim supaya dipenjarakan sampai teman itumelunasi semua utangnya.

31“Waktupegawai-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 sudah menghapuskan
semua utangmu hanya oleh karena kamu meminta kesabaran dari saya! 33 Jadi
seharusnya kamu juga berbelas kasihan kepada temanmu itu seperti saya berbelas
kasihan kepadamu!’ 34Maka raja itu begitu marah sehingga dia menyuruh pegawai
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✡

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. 2 Banyak orang yang mengikuti Dia ke sana, dan Dia menyembuhkan
orang-orang sakit di antara mereka. 3 Tetapi beberapa orang Farisi datang untuk
mencari alasan untukmenyalahkan-Nya, jadimereka bertanya, “Apakah seorang laki-
laki bolehmenceraikan istrinya dengan alasan apa saja?”

4 JawabYesus kepadamereka, “Kalianpasti sudahpernahmembacaapayang tertulis
dalam Kitab Suci, bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia, ‘seorang laki-laki
dan seorang perempuan.’✡ 5Dan Allah juga berkata,
‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu-

bapaknya dan dipersatukan dengan seorang perempuan— sehingga mereka
berduamenjadi satu.’✡

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

7Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada-Nya, “Kalau begitu, kenapaMusamen-
gizinkan seorang suami menceraikan istrinya dengan memberikan 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.
9Tetapi Aku berkata kepadamubahwa setiap suami yangmenceraikan istrinya supaya
dia bisa kawin dengan perempuan lain, dimata Allah dia berzina. Satu-satunya alasan
seorang suami bolehmenceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah berzina.”*

10Lalu kami murid-murid Yesus berkata kepada-Nya, “Kalau hubungan pernikahan
suami-istri tidak boleh diceraikan dengan yang seperti itu, lebih baik tidak usah
mencari 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

✡ 19: Mrk. 10:1-12 ✡ 19:4 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 19:5 Kej. 2:24 ✡ 19:7 Ul. 24:1 * 19:9 Ayat 9 Sebaliknya benar
untuk 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.
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mencari pasangan supayabisamelayani lebih baik dalamkerajaanAllah. 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 su-

paya Dia meletakkan tangan-Nya ke atas anak-anak itu serta mendoakan mereka
supaya Allahmemberkati mereka. Dan kamimurid-murid-Nyamelarang orang-orang
itu dengan keras. 14Tetapi Yesus berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku
dan jangan melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang menjadi
warga kerajaan Allah.” 15Sesudah Diameletakkan tangan-Nya ke atasmerekamasing-
masing danmendoakanmereka, Dia bersama kami berangkat ke tempat lain.

Orang kaya sangat sulit masuk surga✡
16 Ada seorang laki-laki muda yang datang kepada Yesus dan bertanya, “Guru,

perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya sayamendapatkan hidup selama-
lamanya?”

17Diamenjawab, “Kenapa kamu bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya
Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau mendapat hidup selama-lamanya,
taatilah perintah-perintah di dalamHukum Taurat.”

18Orang itu bertanya lagi, “Perintah-perintah yangmana yang harus saya taati?”
Jawab Yesus, “Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mem-

berikan kesaksian palsu, 19 hormatilah ibu-bapakmu dan kasihilah sesamamu sama
seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡

20Orangmuda itu berkata, “Semuanya itu sudah saya taati. Apa lagi yang perlu saya
lakukan?”

21 Yesus berkata lagi kepada orang itu, “Kalau kamu mau kehendak Allah lengkap
dalam dirimu, pergilah dan juallah seluruh hartamu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya
kepada orang-orang miskin. Dengan begitu kamu akan 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 tidakmaumenjual 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-sungguhkatakan ini lagi: Lebihgampang seekoruntamasukmelewati lubang
jarum‡ daripada orang kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.”

25 Ketika kami mendengar hal itu, kami sangat heran dan bertanya, “Kalau begitu,
siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

26Tetapi Yesusmemandangi kami dan berkata, “Bagimanusia hal itu tidakmungkin,
tetapi Allah sanggupmelakukan segala sesuatu.”

27Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami sudah mening-
galkan semuamilik kami danmengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami dapatkan?”

28 Jawab Yesus kepada kami, “Yang Ku-katakan ini benar: Waktu Allah memperba-
harui segala sesuatu, Aku sebagai Anak Manusia akan duduk di takhta yang menun-
jukkan kemuliaan-Ku. Pada saat itu juga kalian semua yang menjadi rasul-Ku akan
✡ 19:12 Mrk. 10:13-16; Luk. 18:15-17 ✡ 19:15 Mrk. 10:17-31; Luk. 18:18-30 ✡ 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 yangmustahil bagi manusia itu bisa terjadi dengan pertolongan Allah.
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duduk di atas dua belas takhta untuk memerintah dan menghakimi kedua belas suku
Israel. 29Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya,
orang tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya karenamengikut 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 sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di kemudian hari akan
mendapatkan kedudukan yang rendah.”

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 yangmempunyai kebun anggur yang luas. Pagi-pagi sekali, dia pergi ke pasar
dimana para pekerja harian biasanya berkumpul, karena diamencari beberapa orang
pekerja untuk bekerja di kebunnya itu. 2 Dia menemui beberapa orang pekerja dan
mereka setujuuntukbekerjadenganupahbiasa—yaitu satukepinguangperak* sehari.
Lalu dia menyuruhmereka bekerja di kebunnya itu.

3 “Kira-kira jam sembilan pagi, dia pergi lagi ke pasar, dan diamenemukan beberapa
orang pekerja yang sedang menganggur. 4Maka dia berkata kepada mereka, ‘Beker-
jalah 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 ke pasar, dan dia melihat beberapa orang
pekerja lain di sana yang masih terus menganggur. Dia bertanya kepada mereka,
‘Kenapa kalianmembuang-buangwaktu sepanjang hari di sini dan tidakmengerjakan
apa-apa?!’

7 “Jawabmereka, ‘Tidak ada orang yangmemberikan pekerjaan kepada kami.’
“Dan pemilik kebun itu berkata, ‘Kalian juga pergilah bekerja di kebun saya.’
8 “Ketika hari sudah petang dia berkata kepadamandornya, ‘Panggillah para pekerja

itudanbayarlahupahmereka—mulaidari yangdatang terakhir sampai yangpertama.’
9Lalu para pekerja yangmulai bekerja jam lima sore datangmengambil upahmereka,
dan masing-masing menerima satu keping uang perak. 10 Tetapi waktu giliran para
pekerja yang bekerja sejak pagi-pagi itu menerima upah mereka, mereka berpikir
bahwa mereka akan menerima upah lebih banyak dari para pekerja yang lain. Dan
ternyata setiap mereka juga menerima upah satu keping uang perak. 11 Jadi waktu
mereka menerima itu mereka mulai bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur
itu. 12 Mereka berkata, ‘Para pekerja yang datang terakhir hanya bekerja selama
satu jam saja, tetapi Bapak membayar mereka 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?’

* 20:2 satu kepinguangperak Secaraharfiah, “satu dinar.” Dinar adalahmatauangRomawi yangdibuat dari perak
asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari.
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16 “Dengan demikian orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan yang ren-
dah di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang
yang sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di kemudian hari akan mendap-
atkan kedudukan yang rendah.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
17 Ketika Yesus dan kami kedua belas murid-Nya sedang dalam perjalanan ke

Yerusalem, Dia mengumpulkan kami secara diam-diam dari para pengikut lain dan
berkata, 18 “Dengarlah baik-baik! Kita sedang menuju Yerusalem. Di sana Anak
Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
Dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas Aku. 19 Kemudian mereka akan
menyerahkan Aku kepada pembesar-pembesar yang bukan Yahudi. Danmereka akan
menghina dan mencambuk Aku, lalu membunuh 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?”
Diamenjawab, “WaktuEngkaumenjadi raja nanti dandudukdi 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 Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, “Kalian tidak mengerti apa yang kalian
minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang Aku segera akan
alami?”†
Jawabmereka, “Ya, kami sanggup.”
23Kata Yesus kepadamereka, “Memang kalian akanmengalami penderitaan seperti

yang akan Ku-alami. Tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk
di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku. Bapa-Ku yang akan memberikan kedua
tempat itu kepadamereka yang sudah ditentukan-Nya.”

24 Waktu kami kesepuluh murid yang lain mendengar hal itu, kami sangat marah
kepada kedua bersaudara itu. 25 Tetapi Yesus memanggil kami semua dan berkata,
“Kalian tahu bahwa para pemimpin dan pembesar bangsa-bangsa yang bukan Yahudi
suka memerintah masyarakat dengan keras dan menindas hak-hak mereka. 26 Tetapi
kalian tidak boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yangmaumenjadi orang
yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan
kalian. 27 Dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi 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 untukmelayani orang-orang lain danmemberikan hidup-Ku sebagai
kurbanmenebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosamereka.”

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat✡
29Waktu Yesus dan kami semuameninggalkan kota Yeriko, banyak orangmengikuti

kami. 30Ada dua orang buta sedang duduk di pinggir jalan. Waktumerekamendengar
bahwa Yesus sedang melewati jalan itu, mereka mulai berseru, “Tuhan, Keturunan
Daud,‡ kasihanilah kami!” 31 Orang banyak yang mengikuti itu menegur mereka
✡ 20:16 Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34 ✡ 20:19 Mrk. 10:35-45 † 20:22 menerima … alami Secara harfiah,
“meminumcawan yang akanKu-minum.” ✡ 20:28 Mrk. 10:46-52; Luk. 18:35-43 ‡ 20:30 KeturunanDaud Lihat
catatan di Mat. 9:27.
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supaya diam, tetapi mereka semakin keras berteriak, “Tuhan, Keturunan Daud, kasi-
hanilah kami!” 32 Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada mereka berdua, “Apa yang
kalianmau Aku perbuat bagi kalian?”

33 Jawabmereka, “YaTuhan, supayamatakamibisamelihat kembali.” 34Yesus sangat
mengasihani mereka, jadi Dia menjamah mata mereka. Dan saat itu juga mereka
melihat 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 menyuruh dua orang
murid-Nya berjalan lebih dahulu 2 dan berkata kepada mereka, “Pergilah ke desa
yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina
terikat bersamaanaknya. Lepaskanlah keduanya danbawalah kepada-Ku. 3Dankalau
ada orang yang menanyakan tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah,
‘Tuhanmemerlukan kedua keledai ini,’ dan orang itu akan segera mengizinkan kalian
membawa kedua keledai itu.”

4 Hal 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.’ ”✡
6 Lalu kedua murid itu pergi dan melakukan tepat seperti yang dikatakan Yesus

kepada mereka. 7 Mereka membawa keledai itu bersama anaknya dan meletakkan
jubah-jubah mereka di atas punggung kedua keledai itu sebagai alas duduk. Lalu
Yesus naik keledai muda itu.* 8Untuk menghormati Yesus, sebagian besar dari orang
banyak yang berkumpul di situ membuka jubah-jubahmereka danmenggelarkannya
di jalanan, danada jugayangmengalas jalan itudenganranting-rantingyangberdaun.†
9Orang-orang yang berjalan di depan dan juga di belakang Yesus semuanya bersorak-
sorai,
“Hosana!‡ Terpujilah TUHAN karena kedatangan Keturunan Daud ini!

‘Biarlah TUHANmemberkati raja kita ini yang datangmewakili TUHAN.’✡
Terpujilah TUHAN sampai di tingkat surga yang tertinggi.”

✡ 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. Tidak mungkin menunggangi
keduanya sekaligus. Sesuai sifat tulisan Matius 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 banyak membuat hal-hal seperti ini sesuai dengan kebudayaan mereka untuk
menyambut seorang raja yang datang. Jalan raya dialasi supaya kaki raja tidak menyentuh tanah. Dan dengan
menaruh jubahmerekadibawahkaki rajayangdatang, berartimereka tundukkepadaraja itu. Tetapi sesuaidengan
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, hosana berarti ‘TUHAN selamatkanlah kami’ atau ‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi padawaktu
Yesus, artinya sudah berubahmenjadi pujian terhadap raja yangmirip dengan seruan ‘Hidup Pangeran...!!!’ dalam
bahasa Indonesia. Denganmemakai kata hosana, sudah jelas bahwa orang banyakmemuji Allah karenamenerima
Yesus sebagai Mesias— yaitu Raja Penyelamat yang sudah dijanjikan. ✡ 21:9 Mzm. 118:25-26
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10 Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, seisi kota menjadi gempar, jadi orang-
orang bertanya-tanya, “Siapakah orang itu?”

11Orang banyak yangmengikuti Yesus menjawab, “Orang itu Yesus! Yaitu nabi yang
berasal dari desa Nazaret di provinsi Galilea.”

Yesusmengusir orang-orang yangmenjadikan RumahAllah 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 pen-
curi!’ ”✡

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. 15Dan 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 sangatmarah. 16Mereka 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 bisa

mengerti Firman Allah?! Karena penulis Mazmur berkata kepada Allah,
‘Engkau sudah mengajar anak-anak dan bayi-bayi untuk memberi pujian yang sem-

purna 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✡
18Besoknyapagi-pagi sekali, ketikaYesusdankamidalamperjalanankembali kekota

Yerusalem, Dia merasa lapar. 19 Dia melihat 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 yang Aku lakukan
pada pohon ini—bahkanmelakukan keajaiban yang lebih besar lagi. Contohnya, kamu
bisa minta kepada Allah supaya gunung ini pindah ke dalam laut. Maka hal itu akan
terjadi. 22Segala sesuatu yang kamuminta dalam doa, percayalah bahwaAllah sedang
memberikannya, maka kalian akanmenerimanya.”

Yesus ditanya tentang hak-Nya untukmengajar✡

✡ 21:11 Mrk. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22 § 21:12 penukar uang Pada waktu itu, raja besar di
Roma memerintah semua daerah Yahudi dan banyak provinsi yang lain. Oleh karena itu, uang yang dipakai
sehari-hari adalah uang Roma. Tetapi para imam kepala sudahmembuat larangan, “Uang negara Roma tidak boleh
dipersembahkankepadaTUHAN.” Jadiorang-orangyangdatangkeRumahAllahmenukaruangmerekadulusupaya
bisa memakai uang yang diizinkan dan berlaku di dalam Rumah Allah. Pada waktu itu, uang yang diizinkan untuk
dipakai 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 ✡ 21:22 Mrk. 11:27-33; Luk. 20:1-8
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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?”

24Dia 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 yang memberikan, atau dia bekerja atas
kemauannya sendiri?”
Lalu mereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kita menjawab ‘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 semua orang yang berkumpul di situ percaya
bahwa Yohanes adalah seorang nabi. 27 Jadi mereka menjawab 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 bapak

mempunyai 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 keduauntuk 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 kepadamereka, “Yang Ku-katakan ini benar: Orang-orang berdosa—

seperti para penagih pajak dan para pelacur, lebihmungkin diizinkanmasuk ke dalam
kerajaan Allah daripada kalian! 32 Karena Yohanes datang dan menunjukkan hidup
yang sesuai dengan kehendakAllah kepada kalian, dan kalian tidakmaumempercayai
ajarannya. Tetapi para penagih pajak dan para pelacur mempercayainya. Biarpun
kalian sudah menyaksikan begitu banyak orang seperti mereka digerakkan oleh Al-
lah untuk bertobat, kalian tidak menyesal dan tidak mulai percaya kepada ajaran
Yohanes.”

Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡
33 “Dengarkanlah cerita yang lain ini: Adalah seorang pemilik tanah yangmenyuruh

hamba-hambanya membuat kebun anggur yang besar— lengkap dengan pagar di
sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai tempat untuk memeras buah

* 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 akhirnyamengikuti kemauan bapaknya adalah anak yang dulunya
melawan. Hampir semua terjemahan lain dalambahasa Indonesiamaupunbahasa Inggrismenerjemahkan seperti
TSI. TBmenjadi sangat unik dalam ketiga ayat ini. ✡ 21:32 Mrk. 12:1-12; Luk. 20:9-19
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anggur, danmembangun pondok jaga yang tinggi— supaya penjaga bisamelihat kalau-
kalau ada pencuri atau binatang yangmaumasuk 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 untuk mengambil hasil kebun yang menjadi
bagiannya.

35 “Tetapi para petani itu menangkap hamba-hamba itu. Yang satu mereka pukul,
danyang seorang lagimerekabunuh, danyang seorang lain lagi dilempari denganbatu
sampai mati. 36Pemilik kebun itu menyuruh hamba yang lain lagi— lebih banyak dari
yang pertama. Tetapi para petani itumemperlakukanmereka dengan cara yang sama.
37Akhirnyadiamengutusanaknya sendiri kepadaparapetani itudenganpikiran, ‘Pasti
anak saya akanmereka hormati.’

38“Tetapiwaktumelihat anak itu datang,merekaberkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang
datang ini adalah anaknya! Nanti dialah yang akan menjadi pemilik kebun ini kalau
bapaknya sudahmeninggal. Mari kita bunuh dia, supaya kebun inimenjadimilik kita.’
39 Lalu mereka menangkap dia dan menyeretnya keluar dari kebun anggur itu, lalu
membunuhnya.”

40Lalu 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 setia membagikan hasil yang menjadi 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. 44Setiap 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, mereka mengerti bahwa Yesus berbicara tentang diri mereka.
46 Karena itu mereka mencari jalan untuk menangkap Dia. Tetapi tidak bisa, karena
mereka takut kepada orang banyak yang mempercayai bahwa Yesus adalah seorang
nabi.

22
Perumpamaan tentang bermacam-macam orang yang diundang ke pesta pernikahan

putra raja✡
1Ketika para pemimpin Yahudi masih ada, Yesus mengajar dengan memakai beber-

apa 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. 3Padawaktu pesta sudah siap dimulai, raja itumenyuruh
hamba-hambanya memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu. Tetapi
para undangan itu tidakmau datang.
✡ 21:42 Mzm. 118:22-23 ✡ 22: Luk. 14:15-24
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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-masingpergimengerjakanpekerjaannya. Adayangpergimengerjakan ladang,
berdagang, dan pekerjaan lainnya. 6Bahkan ada yangmenangkap hamba-hamba raja
itu, menyiksa mereka, dan akhirnya membunuh mereka. 7Maka raja menjadi sangat
marah, lalu diamenyuruh para tentaranya untukmembunuh orang-orang yang sudah
membunuh para hambanya itu danmembakar kota mereka.

8 “Kemudian raja itu berkata lagi kepada para hambanya, ‘Pesta pernikahan 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 supayamerekamenghadiri pesta pernikahan ini.’ 10Laluparahamba itu punpergi
ke jalan-jalan raya, danmerekamengundang semua orang yangmereka jumpai— baik
itu orang yang dianggap berdosamaupun 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 tidak memakai 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 menjawabnya. 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 yangberadadi situ akan selalumenangis serta sangatmenderita.’ ”

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 pemerintahan
Roma✡

15Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi meninggalkan Yesus danmen-
gatur rencana bagaimana menjebak-Nya. Mereka mau membujuk Yesus supaya Dia
melawan aspirasi umum para orang Yahudi atau mengatakan sesuatu yang melawan
pemerintah. Waktu itu beberapa teman Raja Herodes juga hadir. 16Sesuai dengan ren-
cana,merekamengutus beberapaanggotamerekadanbeberapa temanHerodesuntuk
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: Menurut Hukum Taurat,
bolehkah kita membayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak?”

18 Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana jahat mereka. Karena itu Dia berkata,
“Kalianhanyalahorangyangberpura-purabaik! Apakahdenganpertanyaansemacam
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.”

* 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 yangmenghadiri pesta besar. ✡ 22:14 Mrk. 12:13-17; Luk. 20:20-26
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Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada raja apa
yang wajib raja miliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang wajib Allah
miliki.”

22Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran. Lalu mereka pergi mening-
galkan Dia.

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

23Padahari itu juga, beberapa anggota kelompok Saduki†mendatangi Yesus. (Kelom-
pok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali.)
Lalumereka bertanya kepada-Nya, 24 “Guru, Musamengajarkan bahwa kalau seorang
laki-laki yang sudahberistrimeninggaldanbelummempunyai anak,makasaudaranya
hendaklahmengawini jandanya ituuntukmeneruskanketurunanbagi abangnyayang
sudahmeninggal itu.✡ 25Pernah ada tujuh orang bersaudara di antara kami. Laki-laki
yang pertamamenikah 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? Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernah kawin dengan dia.”

29 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sangat keliru karena tidak tahu apa yang tertulis
dalam Kitab Suci dan tidak mengenal kuasa Allah. 30 Karena pada waktu orang
meninggal hidup kembali, mereka tidak akan kawin lagi. Mereka akan hidup seperti
malaikat-malaikat di surga yang tidak pernahmenikah.

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.’✡ Allah menyebutkan ketiga
nenek moyang kita itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya.
Walaupun orang yang meninggal tidak lagi di dunia, di hadapan Allah mereka masih
tetap hidup.”

33Orang banyak yang berada di situ heran sekali ketika mendengar ajaran-Nya itu.
Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡

34 Lalu para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa Yesus sudah mengalahkan
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 untuk menyalahkan Yesus ketika dia bertanya, 36 “Guru, menurut pendapatmu,
dari semua Hukum Taurat, perintahmana yang paling penting?”

37 Yesus menjawab, “ ‘Kasihilah TUHAN Allahmu dengan segenap hatimu, dengan
segenap napas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu.’✡ 38 Perintah itulah
yang paling penting dan yang terutama. 39 Dan perintah kedua yang hampir sama
pentingnya dengan itu— yaitu ‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi
dirimu sendiri.’✡ 40Karena kedua perintah itu adalah dasar dari semua Hukum Taurat
dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi.”
✡ 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 olehMusa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8.
✡ 22:24 Ul. 25:5 ✡ 22:32 Kel. 3:6 ✡ 22:33 Mrk. 12:28-34; Luk. 10:25-28 ✡ 22:37 Ul. 6:5 ✡ 22:39 Im. 19:18
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Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41Sementara orang-orang Farisi itumasih bersama dengan Yesus, Diamenggunakan

pertanyaan ini untuk mengajar mereka: 42 “Bagaimana pendapat kalian tentang si
Kristus?‡ Nanti Dia datang sebagai keturunan siapa?”
Jawabmereka, “Keturunan Raja Daud.”
43Kata-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 Akumengalahkan semua yangmemusuhi-Mu danmembuatmerekamen-
jadi budak-Mu.” ’✡

45 Jadi, kalauDaudsangatmenghormatiKristusdenganmenyebutDia ‘TuhanPenguasa
hidupku,’ kenapa kalianmengajar bahwa Dia hanya keturunan Daud?”

46Orang-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 danorang-orangFarisi sudahdudukdi posisiMusa sebagai hakimyang 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 orang-orang Farisi itu, karenamereka tidak melakukan apa yang
mereka ajarkan. 4 Mereka 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,merekamerasamalas. 5Semuaperbuatanbaikyangmereka lakukanhanyauntuk
pamer saja. Sebagai contoh, mereka membesarkan kotak peringatan* mereka dan
memanjangkan rumbai-rumbai yangadadi keempatujung jubahmereka.† 6Di 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 sekali waktu
orang-orang memberi salam yang penuh hormat kepada mereka seperti ini ‘Selamat
siang, Bapak Guru.’

8 “Tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain memanggil kamu
‘Guru.’ Karena kalian hanya mempunyai satu Guru, dan kalian semua bersaudara.
9 Dan janganlah kalian memanggil siapa pun di dunia ini ‘Bapa.’ Karena hanya ada
✡ 22:40 Mrk. 12:35-37; Luk. 20:41-44 ‡ 22:42 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. § 22:44 TUHAN Allah …
Tuhan Penguasa 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 * 23:5 kotak peringatan Pada waktu itu, orang Yahudi mengikat kotak kecil ke dahi atau
lenganyangberisi empatbagianpentingdariKitabSuci (Kel. 13:1-10, 11-16; Ul. 6:4-9; 11:18-21). Kotakkecil itudibuat
dari kulit binatang, dan dipakai untuk memperingatkan bahwamereka mewarisi Hukum Taurat. (Ul. 6:6-9) Tetapi
orang-orangdalamkelompokFarisimembuat kotak-kotak itu lebih besar untukmembanggakandiri bahwamereka
lebih saleh dari yang lain. † 23:5 rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubah mereka Menurut 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 jugauntukmemperingati semuaorangYahudi untukmengikuti dengan setia
semua perintah dalamHukum Taurat.
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satu Bapa kita— yaitu Bapa yang di 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 dan menjadi pelayan kalian semua. 12 Siapa yang meninggikan
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! Kalianmenghalangi jalan bagi orang-orang lain
supayasulit bagimerekamenjadiwargakerajaanAllah. Sementarakaliansendiri tidak
mengikuti jalanmasuk ke dalam kerajaan Allah, danmalahmenjadi 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 anggota kelompok kalian, kalian menjadikan dia 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! Kamumengajar, ‘Kalau seseorangmenguatkan
perjanjiannya denganmenyebut RumahAllah saja,§ dia tidak harusmenepati janjinya
itu. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut emas yang ada
di Rumah Allah, maka dia harus menepati janjinya itu.’ 17 Kalian orang bodoh dan
buta! Kenapa sampai kalian tidakmenyadari bahwa di mata Allah, Rumah Allah lebih
penting daripada emas tersebut?! Karena Rumah Allah itulah yang menjadikan emas
itu suci. 18Kalian juga mengajar, ‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan
menyebut mezbah di Rumah Allah, dia tidak terikat kepada janjinya. Tetapi kalau dia
menguatkan perjanjiannya denganmenyebut 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. 20 Karena
siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut mezbah, berarti dia sudah
melibatkan baikmezbahAllah,maupun semua persembahan yang ada di atasmezbah
itu. 21 Dan siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut Rumah Allah,
berarti dia sudah melibatkan baik Rumah-Nya itu, maupun Dia yang tinggal di situ.
‡ 23:13-14 Ayat 14 Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani menambah kata-kata ini yang dari Mrk. 12:40—
yang sesudah beberapa ratus tahun menjadi 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, kalian berdoa
panjang-panjang di rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa kalian orang baik. Akibat dari perbuatan
seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat berat kepada kalian.” § 23:16 menguatkan
perjanjiannya Dalam Kesepuluh Hukum, dilarang untukmenyebut 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 sayaberdusta!” Kalau orangmenguatkan janjinyadenganmenyebutAllah, 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 Rumah Allah melihat
saya …” Jadi, karena kebiasaanmereka itu, guru-guru Taurat perlumembedakan kata-katamana yang dipakai yang
benar-benar mengikat orang kepada janjinya atau sumpah itu di mata Allah, dan kata-kata mana yang dianggap
enteng.
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22 Dan siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut 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! Kamu hanyamengikuti semua peraturan Hukum Taurat
yang ringan saja, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling penting. Misalnya
kamu masing-masing memberi persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah
hasil kebunmu— seperti selasih, adas manis, dan jintan.* Tetapi kamu lupa mengikuti
perintah Allah yang paling penting— yaitu berbelas kasihan, melakukan yang adil dan
menepati janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang
paling penting itu, dan janganmelupakan hal-hal yang ringan juga. 24Hai setiap kamu
yang mau menjadi 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 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 kamu mengikuti perintah Allah bisa digambarkan
seperti orang yang hanya mencuci cangkir dan mangkuk 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 pembunuh nabi-nabi!
Nenekmoyangkalianlahyangmembunuhparanabi, dan sekarangkalianmembangun
kembali kuburan-kuburan para nabi itu sertamenghiasinya. Dan denganmulut kalian
berkata, ‘Seandainya kami hidup di zaman nenekmoyang 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, lanjutkandan selesaikanlahpekerjaan 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. 34Oleh karena itu, perhatikanlah! Aku akan tetap
mengutus 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.

* 23:23 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 para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudahmemberikan lebih daripada tuntutan
Taurat untukmenunjukkan betapa hebatnyamereka melaksanakan Taurat. † 23:24 semut kecil Secara harfiah,
“agas.” Agas bisa terbang, tetapi lebih kecil dari lalat atau nyamuk. ‡ 23:34 salibkan Lihat catatan di Mat. 27:22.
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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 sudahmenyaksikan pelayanan-Ku akanmenanggunghukuman
atas semua pembunuhan orang benar dalam sejarah kita— mulai dari pembunuhan
Habel sampai pembunuhan Zakaria,§ anak Berekya. (Habel itu dibunuh hanya karena
dia hidup dengan benar, sedangkan Zakaria adalah orang yang kalian bunuh di antara
Ruang Kudus danmezbah di Rumah Allah.)”

Yesusmemperingatkan para penduduk Yerusalem✡
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 Aku mengulurkan kedua tangan-Ku untuk memeluk dan
melindungi kalian, seperti induk ayammengumpulkan danmelindungi anak-anaknya
di bawah sayapnya. Tetapi kalian selalu tidakmau datang kembali kepada-Ku. 38Sejak
zamanMusa, Allah sudah berkemah di antara kalian bangsa Israel. Tetapi perhatikan-
lah: 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
saatnyaAku datang kembali dan kalian berkata, ‘Biarlah TUHANmemberkati Raja kita
ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

24
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1 Sesudah Yesus meninggalkan teras Rumah Allah, dalam perjalanan kami 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!
YangKu-katakan ini benar: Waktunya akandatang dimana 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 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 JawabYesus, “Hendaklahkalianberjaga-jaga, supaya tidak tertipu! 5Karenabanyak
orang akan muncul dan mengaku, ‘Aku inilah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu,’
sehingga mereka akan menyesatkan banyak 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 sudah memasuki zaman akhir dunia. 7 Akan
terjadi perang antar suku dan antar negara. Nanti juga dimana-mana saja akan terjadi
gempa bumi dan bencana kelaparan. 8Tetapi semua hal itu hanya permulaan. Hal-hal
itu adalah seperti ibu hamil merasa sakit waktu mau melahirkan. 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 semua bangsa
karena kalian percaya kepada-Ku. 10Kemudian banyak orang akan berhenti percaya
§ 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 ✡ 23:39 Mzm. 118:26;Mat. 21:9 ✡ 24:
Mrk. 13:1-31; Luk. 21:5-33
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kepada-Kukarenapenganiayaan itu. Danorang-orangyang sebelumnyakaliananggap
sebagai saudara seiman akanmembenci kalian danmenyerahkan kalian kepada para
penguasa. 11 Banyak nabi palsu akan muncul, dan mereka akan menipu banyak
orang. 12Dan karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah Allah, kasih
di antara sesama akan semakin tawar. 13 Tetapi setiap orang yang terus percaya dan
mengikut Aku sampai akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya akan diselamatkan.
14Kabar Baik tentang bagaimana Allah mendirikan kerajaan-Nya akan diberitakan ke
seluruh dunia, supaya orang-orang dari 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
akanmelihatmusuhmendirikan ‘sesuatu yang sangatmenajiskan dalamRumahAllah
danmerupakan tanda kebinasaan.’ ”✡
Saya (Matius)minta kepadaorangyangmembacakanbuku ini kepadaorang lain: To-
long 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 yang hamil dan yangmenyusui. Mereka akan sangat menderita
karena sulit melarikan diri. 20Mintalah dalam doa supaya kesusahan besar itu jangan
terjadi pada Hari Sabat atau musim dingin. Kalau begitu terlalu susah untuk kalian
melarikan diri. 21Karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan yang paling men-
gerikan. Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai
sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡
22 Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat pilihan-Nya yang masih hidup di dunia
pada waktu itu, Dia sudah putuskan bahwa bencana yang palingmengerikan itu tidak
boleh lama. Karenakalau lama, tidakadaorangyang sanggupbertahanhidupdidunia.

23 “Pada waktu itu kalau ada orang yangmemberitahukan 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 yang datang dan melakukan bermacam-
macamkeajaiban yang hebat untukmenipu kalian. Mereka itu akanmengakui dirinya
sebagai nabi yang menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yang mengaku,
‘Aku adalah Kristus.’ Tipuan mereka sangat luar biasa, sampai orang-orang pilihan
Allah 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 orangberkata kepadamu, ‘Lihatlah! Kristus yangkitananti-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. 27Karena kedatangan-Ku (Anak Manusia) tidak terjadi
secara diam-diam. Tetapi kedatangan-Ku akan terlihat di mana saja, seperti kilat yang
memancar dari timur ke barat. 28Orang-orang sering berkata, ‘Di mana ada bangkai,

✡ 24:15 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 24:17 teras rumah Secara harfiah Matius menulis di “atas rumah.” Di negeri
Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar dan digunakan seperti orang-orang Indonesia menggunakan teras
atau halaman rumah. ✡ 24:21 Dan. 12:1 ✡ 24:25 Mrk. 13:24-31; Luk. 21:25-28
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di situ juga ada burung-burung pemakan bangkai berkumpul.’ Begitu juga, semua hal
itu akanmenjadi tanda yang jelas bahwa kedatangan-Kumendekat.†

29 “Dan segera sesudah waktu kesusahan besar itu,
‘Matahari akanmenjadi gelap,

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 dijatuhkan.’‡
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. 31Lalu
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 rant-
ingnyamenjadi lembekdan tunas-tunaspadarantingnyamulaikelihatan, kaliansudah
tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33 Begitu juga, kalau kalian sudah melihat
tanda-tanda itumulai terjadi, seharusnya kalian pun tahu bahwawaktunya untukAku
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 tentanghari dan jamkedatangan-Kukembali kedunia ini tidakada seorang

pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Bahkan Aku pun sebagai Anak
Allah tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu.

37 “Keadaannya waktu Aku— Anak Manusia, datang akan seperti yang terjadi 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
danminum, laki-lakimenikahi perempuan, danperempuandinikahi laki-laki. Mereka
terus hidup sebagaimana biasanya sampai tibawaktunyaNuhmasuk ke dalamperahu
besar dan tiba-tiba banjir itu datang danmembinasakanmereka. SebelumAku— Anak
Manusia, datang kembali, seperti itu jugalah nanti keadaan orang-orang yang tidak
percaya kepada-Ku. 40Padawaktu kedatangan-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. 41 Dan 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 tahu
kapanhari Pemilikmu— yaituAku, akandatang kembali. 43 Inilah contoh yangpenting:
Kalau tuan rumah tahu bahwa pencuri akan datang malam ini, dia akan berjaga-jaga
terus, supaya pencuri itu tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. 44 Oleh karena itu,
hendaklah kalian juga tetap siap sedia, karena Aku— AnakManusia, akan datang pada
saat yang tidak kalian sangka.”
† 24:28 Begitu juga … Kalimat terakhir ditambah supaya pembaca zaman sekarang dapat mengerti arti dari
peribahasa yang Yesus sebutkan. ‡ 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
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Jadilah hamba yang setia dan bijak✡
45 “Buktikanlah bahwa kalianmasing-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— yaitu memberikan makanan kepada hamba-
hambanya yang lain pada waktunya. 46 Kalau 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 dalam
hatinya, ‘Tuan saya pulangnya masih lama.’ 49 Lalu dia mulai memukuli hamba-
hamba yang lain, serta makan dan minum dengan para pemabuk. 50 Tetapi 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 tuannyaakanmembuangdiakedalampenjaradimanaorang-orangyang
ada di sana akan selalu menangis serta sangat menderita.”

25
Perumpamaan tentang sepuluh gadis

1 “Pada waktu Aku— Anak Manusia, 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 danpergimenyambut pengantin laki-laki. 2Dan ternyata dari antaramereka
hanya lima gadis bijak dan yang lima lagi bodoh. 3-4Masing-masing gadis yang bijak
membawaminyakcadangandalambotoluntukpelitamereka. Tetapi gadisyangbodoh
membawa pelita saja tanpa membawa minyak cadangan. 5 Tetapi pengantin laki-laki
itu lama sekali datang, jadi semua gadis itu mengantuk 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. 8Lalu masing-masing gadis bodoh itu memohon kepada
gadis-gadis yang bijak, ‘Berilah saya sedikit minyakmu, karena pelita saya sudah mau
padam.’

9 “Tetapi masing-masing gadis bijak itumenjawab, ‘Oh, jangan! Kalau saya beri pasti
tidak akan cukup untuk saya lagi. Lebih baik kamu pergi membelinya ke penjual
minyak.’

10 “Selagi mereka pergi membeli minyak, pengantin laki-laki pun tiba. Dan kelima
gadis bijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama dia ke tempat pesta pernika-
han. 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✡
14 “Keadaan kalian yang menantikan permulaan kerajaan Allah bisa digambarkan

seperti cerita ini: Adalah seorang kaya yang bersiap-siap berkunjung ke negeri yang
✡ 24:44 Luk. 12:41-48 ✡ 25:13 Luk. 19:11-27
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jauh. Sebelum berangkat dia berkata kepada para hambanya, ‘Teruslah berusaha dan
berdagang dengan hartaku yang akan kupercayakan kepadamu.’ 15 Lalu dia mem-
bagikan 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. 16 Hamba pertama
yang menerima lima kantong uang emas itu segera pergi menggunakan uang itu
sebagai modal untuk berdagang. Dan dia mendapat untung lima kantong uang emas.
17Demikian juga hamba kedua yangmenerima dua kantong uang emas. Diamendapat
untung dua kantong uang emas. 18 Sedangkan hamba ketiga yang menerima satu
kantong uang emas itu pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang
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 usaha mereka masing-
masing. 20 Jadi hamba yang pertama datang 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 dipercaya, maka saya akanmem-
berikan tanggung jawab yang besar kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku
dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku.’

22 “Kemudian hamba yang kedua datang dan menyerahkan empat kantong uang
emas dengan berkata, ‘Waktu itu Tuan sudahmempercayakan dua kantong uang emas
kepada saya. Dan sekarang lihatlah! Atas usaha saya uang itu sudah menjadi dua kali
lipat.’

23 “Dan tuannya berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang baik dan setia!
Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan
memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Mari masuk ke pesta
kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku.’

24 “Kemudian hamba yang ketiga datang juga dan berkata kepada tuannya, ‘Tuan,
saya tahu Tuan orang yang ganas, yang mengambil banyak keuntungan dari usaha
orang lain. Contohnya, Tuanmenuai di tempat yang Tuan tidak pernahmenanam, dan
mengambil hasil di tempat yang Tuan tidak pernah menabur. 25Karena itu saya takut
dan sayaberpikir, “Jangan sampai sayamerugikan tuan saya itu!” Karena itu sayapergi
mengamankan uang itu di dalam tanah. Dan sekarang lihatlah! Inilah uang Tuan.’

26 “Maka jawab tuan itu kepadanya, ‘Kamu hamba yang jahat danmalas! Kamu tahu
bahwa sayamengambil banyak keuntungan dari usaha orang lain, termasukmengam-
bil 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.’

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 sudah
memegang sepuluh kantong uang emas itu.’ ”

29 Lalu Yesus menyimpulkan seperti ini, “Karena kepada setiap orang yang setia
mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberi lagi kepadanya,
sampai dia berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setiamengusahakan
apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan diambil. 30 Dan
* 25:15 kantong uang emas Secara harfiah, “talenta.” Satu talenta kira-kira seharga 26-36 kilogram emas atau
perak.
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sesudah itu orang kaya itu berkata kepada 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 seba-

gai 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.
35Karena ketika Aku lapar, kalianlah yangmemberi Akumakan. Dan ketika Aku haus,
kalianlahyangmemberiAkuminum. KetikaAkubarudatang sebagai orangpendatang
di negerimu, kalianlah yang memberi Aku tumpangan. 36 Atau ketika Aku membu-
tuhkan pakaian, kalianlah yang memberi Aku pakaian. Ketika Aku sakit, kalianlah
yangmerawat Aku. Dan ketika Aku dipenjarakan, kalianlah yangmengunjungi 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? 38Kapankah kami melihat Engkau sebagai pendatang dan memberi tumpan-
gan bagi-Mu, atau kapan Engkau membutuhkan pakaian dan kami memberi-Mu
pakaian? 39Dan kapan kami melihat 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 sudah
melakukannya 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 semuamalaikat yang berpihak kepadanya. 42Karena ketika Aku lapar, kalian
tidak memberikan Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalian tidak memberikan Aku
minum. 43Atau ketika Aku sebagai pendatang, kalian tidakmemberi tumpangan bagi-
Ku. Ketika Aku membutuhkan pakaian, kalian tidak memberi pakaian pada-Ku. Dan
ketika Aku sakit atau dipenjarakan, kalian tidakmengunjungi Aku.’

44 “Lalu mereka pun akan bertanya, ‘Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar,
haus, pendatang, membutuhkan pakaian, sakit, atau dipenjarakan dan kami tidak
memperhatikan kebutuhan-Mu?’

45 “Dan Aku akan menjawab mereka, ‘Yang Ku-katakan ini benar: Setiap 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 kehidupan yang selama-
lamanya.”
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26
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu, Dia berkata kepada kamimurid-
murid-Nya, 2 “Kalian tahu bahwa dua hari lagi akan ada Perayaan Paskah. Padawaktu
ituAku—AnakManusia, akandiserahkankepadamusuh-musuh-Kuuntukdisalibkan.”

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-diam
bagaimana caranya menangkap dan membunuh Yesus. 5 Tetapi mereka berkata,
“Janganmenangkapdia padawaktuPerayaanPaskah, karenaberbahayakalau 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,* 7datanglah seorangperempuankepada-Nyadenganmembawa sebotol†minyak
wangi yang sangat mahal. Lalu, ketika Yesus sedang makan, perempuan itu men-
uangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. 8 Tetapi waktu kami murid-murid-Nya
melihat hal itu, kami menjadi marah dan berkata, “Kenapa minyak wangi itu dibuang
begitu saja?! 9 Karena kalau 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 kepada kami,
“Tidak usah kalian menegur perempuan ini! Karena dia sudah melakukan perbuatan
yangbaikbagi-Ku. 11Karenakesempatan selaluadabagi kalianuntukmenolongorang-
orangmiskin.‡ Tetapi Aku tidak akan selalu ada bersamakalian. 12Sebenarnya dengan
meminyaki tubuh-Ku, dia sudah menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ 13 Yang
Ku-katakan ini benar: KetikaKabar Baik tentangAkudisebarkan ke seluruhdunia, apa
yang sekarangdilakukanperempuan ini akan terusdibicarakan, sampai dia tidakakan
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 saya menyerahkan Yesus kepada kalian?” Lalu mereka memberikan tiga
puluh keping uang perak kepadanya. 16Danmulai saat itu, Yudasmencari kesempatan
untukmenyerahkan Yesus kepadamereka.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
17Hari pertama pada Perayaan Paskah,* kami datang kepada Yesus dan berkata, “Di

manakah yang Engkau inginkan kamimempersiapkanmakanan Paskah untuk kita?”

✡ 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 semacam batu putih yang disebut batu pualam.
‡ 26:11 Ayat 11a Yesus hampir mengutip Ul. 15:11. § 26:12 menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang
Yahudi biasanyamenaruhminyakwangi dan rempah-rempahpadamayat orangmati sebelumdikuburkan (seperti
pada Mrk. 16:1). Tetapi perempuan itu (Maria) mungkin tidak tahu bahwa Yesus akan mati. Dia menuangkan
minyak wangi ke tubuh Yesus karena dia mengasihi-Nya dan mungkin karena dia ingin menghormati-Nya dan
berterima kasih kepada-Nya, khususnya karena Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian
(Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 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 PaskahSecaraharfiah, “PerayaanRoti TanpaRagi”—dimanakata-kata itumenerjemahkan
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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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 Perayaan 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 akan
menjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22Hal 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 yangmencelupkan rotinya ke dalammangkuk bersama Aku,
dialah yang akan menjual Aku. 24 Memang Aku— sebagai Anak Manusia, akan mati
sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Kitab Suci. Tetapi celakalah orang yang
menyerahkan Aku kepada musuh-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.”
26 Ketika kami masih makan, Yesus mengambil sepotong roti, dan mengucapkan

syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobeknya, dan sambil mem-
berikan kepada kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Ambillah roti ini danmakanlah.
Inilah tubuh-Ku.”

27Sesudah itu, Yesusmengambil cawanyangberisi air anggur, laluDiamengucapkan
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-dosa mereka diampuni. Darah dari
kematian-Ku menjadi tanda bahwa 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 akanminum air anggur baru bersama-sama dengan kalian.”

30 Lalu kami menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Allah, dan sesudah itu kami
pergi ke Bukit Zaitun.

Yesus berterus-terang bahwa Petrus akanmenyangkal Dia✡
31Lalu Yesus berkata kepada kamimurid-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 akan men-
dahului kalian ke Galilea.”

33 Lalu Petrus berkata, “Mungkin teman-teman lain akan berhenti percaya dan
meninggalkan Engkau, tetapi saya tidak!”

34Yesusmenjawab, “Yang Ku-katakan ini benar: Malam ini sebelum ayamberkokok,
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✡
✡ 26:30 Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38 ✡ 26:35 Mrk. 14:32-42; Luk. 22:39-46
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36 Sesudah Yesus bersama kami sampai ke satu taman yang bernama Getsemani,
Dia berkata kepada kami, “Kalian duduk di sini dulu, karena Aku mau pergi berdoa.”
37 Lalu Dia menyuruh Yakobus dan Yohanes— yaitu kedua anak Zebedeus, dan Petrus
ikut bersama-Nya. Waktu itu Yesus merasa sangat sedih dan hati-Nya sangat tidak
tenang. 38 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Hati-Ku sangat sedih sekali, seperti mau
mati 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.” 43 Ketika
Dia kembali, Dia melihat mereka sedang tidur lagi, karena mereka sangat mengantuk.
44 Jadi Diameninggalkanmereka lagi di situ dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dia
berdoa lagi untuk hal yang sama. 45Sesudah 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. 46Bangunlah! Mari kita pergi. Lihat! Orang yang menyerahkan
Aku kepadamusuh-musuh-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
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 memberi-
tahukankepadamerekabegini, “Orangyang sayapeluk, dialahYesus. Tangkaplahdia!”
49Begitu Yudas sampai di tempat itu, dia mendekati 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 seorangdari kamiyangbersamaYesusmencabutpedangnyadanmenyerang
seorang budak imam agung. Tetapi dia hanyamemotong salah satu telinganya sampai
putus.

52 Lalu Yesus berkata kepada teman kami itu, “Sarungkan pedangmu itu kembali!
Karena siapa yangmembunuh orang dengan pedang akanmati terbunuh oleh pedang
juga. 53 Jangan lupa bahwa Aku mempunyai kuasa untuk meminta pertolongan dari
Bapa-Ku, danDia bersedia segeramengirimkan lebihdari duabelas batalion§malaikat
untukmenolong Aku. 54Tetapi kalau Akumelakukan itu, maka apa yang dinubuatkan
dalam Kitab 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
setiaphariAkududukmengajar di terasRumahAllah. Kenapakalian tidakmenangkap
† 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 ‡ 26:49 peluk/memeluk Yesus Secara harfiah, “mencium.” Ini cara
yang wajar di antara orang Yahudi untuk bersalaman. § 26:53 batalion Dalam bahasa Yunani disebut, “legion.”
Satu legion Romawi terdiri dari kira-kira 5.000 tentara.
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Aku di situ? 56 Tetapi semua ini terjadi supaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi
ditepati.” Lalu kami semuamurid-Nyamelarikan diri, meninggalkan Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
57Sesudah itu, mereka yangmenahan Yesusmembawa-Nya ke rumah imamagung—

yaitu Kayafas. Para ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi sudah berkumpul di situ.
58 Tetapi 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.

59-60 Waktu itu para imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama berusaha mem-
buktikan bahwa Yesus bersalah, supaya menurut Hukum Taurat mereka bisa men-
jatuhi hukuman mati kepada-Nya. Oleh karena itu mereka mencari-cari lalu men-
emukan 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.’ ”

62 Lalu 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.
Lalu imam agung berkata lagi kepada-Nya, “Dalam nama Allah yang hidup, aku

menyuruh 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 akanmelihat Aku sebagai AnakManusia† duduk di tempat yang
paling terhormat di sebelah Yang Mahakuasa. Dan ketika Aku datang kembali dari
surga, kalian akanmelihat 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?! Sekarang kalian sudah mendengar sendiri dia menghina Allah! 66 Jadi apa
keputusan kalian?”
Jawabmereka, “Dia bersalah dan harus mendapat hukumanmati!”
67-68Sesudah itu ada dari antaramereka yangmeludahiwajah Yesus danmenampar-

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✡
69Sementarahal itu terjadi, Petrus sedangdudukdihalamanrumah itu. Lalu seorang

pembantu perempuan mendekati dia dan berkata, “Kamu salah satu pengikut Yesus
orang Galilea itu— bukan?!”

70Tetapi Petrusmenyangkalnya di depanmereka semuadenganberkata, “Saya tidak
mengerti apa yang kamu katakan.”
✡ 26:56 Mrk. 14:53-65; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24 * 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
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71 Lalu dia pergi ke pintu masuk halaman itu, dan seorang pembantu perempuan
yang lain melihatnya dan berkata kepada beberapa orang yang ada di situ, “Orang ini
pernah ikut Yesus orang Nazaret itu.”

72Petrus kembali menyangkalnya dengan bersumpah, “Biar TUHAN saksi dari yang
saya katakan ini: Saya tidak kenal orang itu!”

73 Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ berkata, “Benar! Kamu
adalah salah seorang dari antara mereka, karena dari logat bahasamu kami tahu
bahwa kamu juga orang Galilea.”

74 Lalu Petrus mulai berkata, “Saya tidak kenal orang itu! Kalau saya bohong, biar
TUHAN di surga menghukum 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 dan menangis
dengan sangat sedih.

27
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1 Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi
mengatur rencana bagaimanamendorong gubernur pemerintahanRomauntukmem-
bunuh Yesus. 2 Lalu mereka mengikat dan membawa Dia untuk diserahkan kepada
Gubernur Pilatus.

Yudas bunuh diri✡
3Pada waktu Yudas— yaitu orang yangmenjual 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
sudahmenjual 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!”
5Lalu Yudasmelemparkan uang perak itu ke dalamRumahAllah danmeninggalkan

mereka. Sesudah itu dia pergi ke luar kota dan bunuh diri dengan cara gantung diri.
6Lalu,waktu imam-imamkepalamengambiluangperak itu,merekaberkata, “Dalam

Hukum Taurat dilarang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, karena
uang ini adalah hasil dari menjual nyawa orang.” 7 Jadi, sesudah membicarakan-
nya, 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 kepadapara pendudukYerusalem,maka sampai hari ini ladang
itu dikenal dengan nama “Ladang Tumpahan Darah.”* 9 Dengan demikian, tanpa
mereka sadari, mereka sudahmenepati apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia,
“Mereka akan mengambil ketiga puluh uang perak itu— yaitu harga jual yang ditetap-

kan oleh orang-orang Israel terhadap Dia,

✡ 27: Mrk. 15:1; Luk. 23:1-2; Yoh. 18:28-32 ✡ 27:2 Kis. 1:18-19 * 27:8 LadangTumpahanDarah Secaraharfiah,
“Ladang Darah.” Maksud kata ‘darah’ dalam nama ini adalah darah orang yang mati dibunuh. Atau nama ladang
itu artinya ‘ladang yang dibeli dengan uang hasil dari menjual nyawa orang’.
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10 dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang yang dulu milik
seorang tukangbejanakeramik. Ini sudahditetapkanTUHANdandiberitahukan
kepada saya.”†

Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡
11Ketika Yesus diperhadapkan kepada Gubernur Pilatus, dia bertanya kepada Yesus,

“Apakah kamu raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
12Tetapiketika imam-imamkepaladanparapemimpinYahudimelaporkan tuduhan-

tuduhan tentang kesalahan Yesus, Dia tidakmenjawab apa-apa.
13 Jadi Pilatus berkata kepada-Nya, “Apakah kamu tidak mendengarkan begitu

banyak tuduhanmereka tentang kamu yangmereka laporkan?”
14 Tetapi Yesus tetap tidak menjawab sepatah kata pun. Karena itu Pilatus menjadi

sangat heran.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
15 Setiap tahun pada Hari Raya Paskah di Yerusalem, sudah menjadi kebiasaan

setiap gubernur Roma untuk membebaskan satu orang dari penjara, sesuai dengan
pilihanmasyarakat. 16Pada waktu itu, ada penjahat terkenal dalam penjara yang juga
bernama Yesus, tetapi dia juga disebut Barabas.

17Secara kebetulan, padapagi itu orangbanyak sudahberkumpul 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 kalian menganggapnya 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 itu yang sekarang
kamuadili! Karena tadimalamakubermimpi tentangdia, danhal itu sangatmenghan-
tuiku.”

20 Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi terus menghasut
orang banyak supaya mereka meminta Pilatus untuk membebaskan Barabas dan
menjatuhkan hukumanmati kepada Yesus.

21 Jadi Pilatus bertanya lagi, “Dari kedua orang ini, siapa yang kalian pilih untuk saya
bebaskan?”
Jawabmereka, “Barabas!”
22Maka Pilatus bertanya, “Kalau begitu, apa yang kalianmau saya lakukan terhadap

Yesus?— yang kalian sebut ‘Kristus.’ ”

† 27:10 Kutipan Nabi Yeremia Sesuai dengan cara mengungkapkan nubuatan dalam Bahasa Indonesia, ayat ini
diterjemahkandengankata ‘akan’untukmenunjukkanmasayangakandatang. Bahasa IbranidanYunanimemakai
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 ‡ 27:17 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16.
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Mereka semua berteriak, “Salibkan dia!”§
23Lalu Pilatus bertanya lagi kepadamereka, “Kenapa? Kesalahan apa yang sudahdia

perbuat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, “Salibkan dia!”
24 Saat itu Pilatus menyadari bahwa usahanya untuk membebaskan Yesus tidak

berhasil, tetapi malah terjadi kerusuhan. Jadi dia menyuruh orang untuk membawa
mangkok berisi air kepadanya, lalu diamencuci tangannya di hadapanmereka sambil
berkata, “Saya tidak bisa dipersalahkan karena kematian orang ini! Kalian sendirilah
yangmenanggung 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 supaya mencambuk dan
menyalibkan Dia.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡
27 Lalu tentara-tentara Pilatus itu membawa Yesus masuk ke dalam bagian istana

yang adalah markas mereka, dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk
berkumpul mengelilingi Dia. 28 Lalu mereka mulai mengejek Yesus sesuai dengan
pengakuan-Nya sebagai raja. Mereka melepaskan semua pakaian-Nya, dan untuk
mengejek Dia mereka memakaikan jubah merah kepada-Nya.* 29 Lalu mereka
membuat mahkota dari ranting-ranting tumbuhan merambat yang berduri, dan di-
pasangkan pada kepala-Nya. Lalu mereka menaruh sebatang buluh ke dalam tangan
kanan-Nya, supaya kelihatan seperti tongkat raja. Lalu mereka berlutut di hadapan-
Nya denganmengejek Dia, “Yangmulia, raja orang Yahudi!” 30Lalu mereka meludahi-
Nya, mengambil tongkat buluh itu dari tangan-Nya danmemukuli kepala-Nya dengan
tongkat itu. 31 Sesudah mereka selesai mengejek Dia seperti itu, mereka membuka
jubahmerah itu danmenggantinya 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

§ 27:22 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
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 yangmelewati tempat
itu akan menghina dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk warga negara
kerajaanRoma, hanyaberlakuuntukbudakatauorang-orangdari negara-negara jajahankerajaanRoma. ✡ 27:26
Mrk. 15:16-20; Yoh. 19:2-3 * 27:28 jubah merah … Jubah warna merah (yang seperti warna darah) selalu
dipakai oleh komandan-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.
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suatu tempat yang bernama Golgota. Nama itu berarti “tempat tengkorak.”‡ 34 Di
sana mereka memberi Dia anggur asam yang bercampur empedu. Sesudah Dia
mencicipinya, Dia menolak untukmeminumnya.

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. 37 Kemudian mereka memasang tulisan di bagian atas salib-Nya yang
menjelaskan alasannya Dia 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-Nyadan yang seorang lagi di sebelah kiri-Nya. 39Orang-
orang yang lewat di tempat itu mengejek Dia. Dengan menggeleng-gelengkan kepala
40 mereka berkata, “Hai, kamu yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan
Rumah Allah dan membangunnya kembali hanya dalam tiga hari saja! Kalau kamu
benar-benar Anak Allah, selamatkan dirimu! Turun dari salib itu!”

41Begitu juga imam-imamkepala, 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 benar senang kepada dia’ biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang.*
Karenamemang pernah dia berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ” 44Dan kedua 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 jam tiga sore. 46 Kira-kira jam tiga sore Yesus berteriak dengan suara keras,
“Eli, Eli, lama sabaktani?”— yang artinya, “Allah-Ku, Allah-Ku, kenapa Engkaumening-
galkan 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.
49Tetapi 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 ter-
akhir.

51 Waktu 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
‡ 27:33 Golgota…NamayangdisebutMatius untuk tempat itu berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalambahasa
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 yangmenonjol yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. § 27:35 undiMatiusmembuat ayat ini supaya
mirip dengan Mzm. 22:18. * 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 mereka memberikan
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 pintumasuk Ruang Kudus, atau gorden yangmemisahkan Ruang Kudus dari RuangMahakudus. Arti rohani
dari keajaiban ini dijelaskandi Ibrani 9—yaitubahwa tidakadahalangan lagi yangmemisahkanmanusiadariAllah.
(Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.)
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pun terbuka, dan banyak orang suci yang sudahmati hidup kembali 53dan keluar dari
kuburannyamasing-masing. Lalu sesudahYesushidupkembali dari kematian,mereka
masuk ke kota suci (Yerusalem) dan dilihat oleh banyak orang.

54Ketikakomandankompidanpara tentarayangmenjagaYesusmelihat gempabumi
dankeajaibanyang lain itu,mereka sangat ketakutandanberkata, “Sungguh, Orang ini
benar-benar Anak Allah!”

55Di situada jugabeberapaperempuanberdiri danmelihatdari jauh. Merekaadalah
perempuan yang sering melayani Yesus dan kami murid-murid-Nya, yang sudah ikut
bersama kami ke Yerusalem dari daerah Galilea. 56Di antaramereka 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✡
57Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf. Dia berasal

dari kota Arimatea, dan dia juga sudah seringmengikut Yesus. 58Dia pergimenghadap
Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan tentaranya supaya
mayatYesusdiberikankepadaYusuf. 59LaluYusufdanbeberapaorang lainmengambil
mayat itu lalu dibungkus dengan kain kafan yang baru dibelinya. 60 Mereka mele-
takkan mayat Yesus di dalam kuburan milik Yusuf sendiri— yaitu yang baru dibuat
seperti gua di dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan
menggulingkan 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—

yaitu Hari Sabat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus.
63Mereka berkata, “Bapak, kami teringat ketika Yesus si penyesat itu masih hidup, dia
berkata, ‘Tiga hari sesudah aku mati, aku akan dihidupkan kembali.’ 64 Oleh karena
itu, tolong perintahkan supaya kuburannya 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 tu-
gaskan dan lakukanlah segala sesuatu yang diperlukan untukmengamankan kuburan
itu.” 66 Lalu 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— yang dari
kampungMagdala, danMaria lain yang tersebut itu✡ pergi melihat kuburan Yesus.

2 Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu salah satu
malaikat turun dari surga dan menggulingkan 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. 4 Para penjaga itu pun sangat
ketakutan, sampai mereka gemetar dan jatuh pingsan seperti orangmati.

* 27:56 Yakobus dan Yohanes Secara harfiah “kedua anak Zebedeus.” ✡ 27:56 Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56; Yoh.
19:38-42 ✡ 28:1 Mat. 27:56, 61
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5 Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, “Jangan takut! Saya tahu
kalian sedangmencari Yesus, yang sudah disalibkan itu. 6Dia 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 sudah dibangkitkan
dari 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
bercampursenangmerekaberlariuntukmemberitahukankamimurid-murid-Nyaapa
yang sudah terjadi. 9Tiba-tiba dalam perjalanan Yesus menemui mereka dan berkata,
“Salam.” Danmerekamendekati-Nya, sujudmemegang kaki-Nya danmenyembahDia.
10 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Jangan takut! Pergilah dan beritahukanlah
kepada para 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,

sebagiandari tentarapenjagakuburan itupergi ke kotadanmelaporkankepada 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 sogok kepada para penjaga itu, 13 dengan pesan,
“Kalian harus menceritakan seperti ini, ‘Murid-murid-Nya datang pada malam hari
dan mencuri mayat-Nya ketika kami sedang tidur.’ 14Dan kalau gubernur mendengar
cerita itu, kami akan berbicara dengan dia supaya kalian tidak dihukum.” 15 Lalu
merekamenerima uang sogok itu danmenyebarkan cerita bohong seperti yang sudah
dipesankan kepadamereka. Dan sampai sekarang cerita bohong 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 kamidanberkata, “Allah sudahmemberikan segala kuasakepada-Kuuntuk
memerintah semua ciptaan-Nya— baik yang ada di surga, maupun yang ada di bumi.
19Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orangdari setiap suku-bangsa supayamereka
menjadi murid-Ku. Baptislahmereka sebagai orang yangmengikut Aku, Bapa-Ku, dan
Roh Kudus.† 20Dan ajarlah mereka supaya taat kepada semua yang sudah Ku-ajarkan
kepada kalian. Dan yakinlah: Roh-Ku akan selalumenyertai 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 para murid 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 orang yang mengikut … 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 sekedar mengucapkan ketiga Nama itu ketika
orang-orang dibaptis. Pada zaman Yesus, baptisan adalah upacara yang menyatakan bahwa orang yang dibaptis
sudah menjadi pengikut yang akan setia kepada Tritunggal tersebut. Ketiga nama itu juga tidak menunjukkan
bahwa ada tiga Allah, 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. Yesaya menulis apa
yang Allah katakan kepada Anak-Nya seperti ini,
“Perhatikanlah: Aku akanmengutus seorang pemberita lebih dulu, supaya dia menyi-

apkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.”✡
3 “Orang itu akanmengajar dengan suara yang keras di padang gurun,

‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Dan marilah kita
bersiap-siap untuk bertemu dengan Dia!’ ”§

4Lamasesudah itu, orangyangAllah sebutkan itudatangkepadanggurun. Namanya
Yohanes. Dia mengajar orang-orang yang datang kepadanya dan berkata, “Kalian
masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Allah mengampuni kamu.
Dan untuk menunjukkan bahwa kamumau terus mengikut Tuhan, datanglah kepada
saya supaya saya membaptis kamu.”* 5 Lalu datanglah orang banyak dari seluruh
provinsi Yudea dan juga kota Yerusalem kepada Yohanes di Sungai Yordan. Mereka
✡ 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 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 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. ‡ 1:1-2 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 dalam Perjanjian Baru berkata (di Ibr.
1:5) bahwa ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada
Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang 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 kita menyebut-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). ✡ 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 dalamzaman sebelumKristusmembaca ayat ini denganmenyebut TUHAN (yangmerujuk
ke YHWH), tetapi Markus mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus— sesuai kutipan di ayat 2 dari
Mal. 3:1. * 1:4 membaptis Dalam kebanyakan terjemahan Alkitab kata dasar ‘baptis’ langsung dipinjam dari
bahasa Yunani. Artinya adalah mencelupkan atau memasukkan sesuatu sebentar ke dalam air. Sebelum Yohanes
Pembaptis memulai pelayanannya, sudah ada golongan-golongan orang Yahudi yang melakukan baptisan sebagai
syarat atau simbol agama yangmenggambarkan permohonan kepadaAllah untuk dibersihkan dari dosa danminat
hidup tanpa berdosa. Untuk kita orang Kristen, baptisan masih mempunyai arti yang sama, tetapi diberi arti yang
barudan lebihdalam lagi. Pertama, baptisanadalah tandabahwakita sudahmengambil keputusanuntukmengikut
Yesus seumur hidup. Karena Yesus sudah membersihkan kita dari dosa, baptisan juga menunjukkan bahwa kita
akan terus berusaha hidup bersih dari dosa dan sesuai kehendak Allah. Dan arti dalamdari 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.
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semua mengaku dosa-dosa mereka kepada Allah, lalu Yohanes membaptis mereka di
situ. 6 Cara hidup Yohanes seperti cara hidup Nabi Elia pada zaman dulu. Pakaian
Yohanes terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit binatang. Dan Yohanes
seringmakan belalang dan air madu.

7Dia juga berkata kepadamereka 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 akan membaptis kalian dengan
Roh Kudus.”

Yohanes Pembaptis membaptis Yesus
9Beberapawaktu kemudian, Yesus datang dari kampungNazaret di provinsi Galilea.

LaluYohanesmembaptisDiadi SungaiYordan. 10PadawaktuYesuskeluardari air, tiba-
tiba Dia melihat langit terbelah dan Roh Allah turun ke atas Dia dalam bentuk burung
merpati. 11Lalu 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. 13 Empat

puluh hari lamanya Yesus tinggal di daerah sepi itu— di mana ada banyak binatang
liar. Dan pada waktu itu iblis berulang kali berusaha untuk mencobai Dia, tetapi tidak
pernah berhasil. Lalu paramalaikat datangmelayani Yesus.

Yesusmemulai pekerjaan-Nya✡
14 Sesudah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mulai

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

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

18 Pada waktu itu juga mereka langsung meninggalkan jala mereka dan mengikut
Yesus. 19-20 Yesus berjalan sedikit dari tempat itu, dan Dia melihat lagi dua orang
nelayan yang sedang memperbaiki jala-jala mereka di dalam perahu. Mereka adalah
Yakobus dan adiknya, Yohanes— anak-anak dari Zebedeus. Begitu Yesus melihat
mereka, Dia langsung memanggil mereka. Pada waktu itu juga mereka meninggalkan
Zebedeus dan beberapa anak buahnya, lalu mengikut Yesus.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum
21Sesudah ituYesusdanmurid-murid-Nyapergi kekotaKapernaum. PadaHari Sabat

Dia masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi‡ dan mengajar di situ. 22 Semua orang
† 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 untukmengambil 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 ‡ 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 danmendengar 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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yang mendengarkan ajaran-Nya merasa heran sekali, karena Dia berbicara seperti
seorang pemimpin yang mempunyai kuasa untuk memerintah. Ajaran-Nya bukan
seperti ajaran para ahli Taurat.

23Dan tiba-tiba seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat masuk dan berteriak,
24“Hai, YesusorangNazaret! Tidakadaurusanmu§dengankami! Apakahkamudatang
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
ajaranyangbaru! Orang inimempunyaikuasa sehingga roh-roh jahat taat kepadanya.”
28Lalu berita tentang Yesus tersebar dengan cepat sekali di seluruh provinsi Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
29Waktu Yesus dan keempat murid-Nya keluar dari rumah pertemuan itu, mereka

langsung masuk ke rumah Petrus* dan Andreas. Yakobus dan Yohanes juga ikut.
30 Dan ketika mereka masuk, ada orang yang memberitahukan kepada Yesus bahwa
ibu mertuanya Petrus sedang berbaring di tempat tidur karena sakit demam. 31Maka
Yesus datang kepadanya dan memegang tangannya, lalu membantunya untuk duduk.
Pada waktu itu juga demamnya hilang. Lalu ibu itu bangun dan melayani mereka.
32 Sore harinya, pada waktu hari hampir gelap,† orang-orang di kota itu membawa
kepada Yesus semua orang yang sakit dan yang dikuasai setan-setan. 33Hampir semua
penduduk kota Kapernaum berkumpul di depan rumah Petrus dan Andreas. 34 Lalu
Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam penyakitnya. Dia juga mengusir
setan-setan yang menguasai 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. 36Waktu 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 sedangmencari Bapa.”

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

Yesusmenyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenular✡

§ 1:24 -muDi ayat ini, kata ganti untuknamaYesusmemakai huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahubahwaYesus
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 dengan makan siang yang sudah disediakan
sebelum Hari Sabat, sebab menurut Hukum Taurat tidak boleh menyalakan api dan memasak pada Hari Sabat.
‡ 1:34 tahu siapa Dia Maksudnya bukan bahwa setan-setan tahu 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 tidakmau setan-setanmenyiarkan 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
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40 Pada waktu itu ada seorang yang kena penyakit kulit yang menular.§ Dia datang
berlutut di depanYesusdanberkata, “KalauBapamau, Bapapasti bisamenyembuhkan
saya.”

41Yesus sangat mengasihani orang itu, jadi Diamenjamahnya* 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 “Jangan beritahukan kepada siapa pun tentang apa yang terjadi padamu! Pergilah
dulu kepada salah satu imam dan tunjukkan badanmu kepadanya. Lalu berikan
persembahankepadaAllah, seperti yang sudahdiperintahkanolehMusakepada setiap
orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kulit.† Dengan demikian semua orang
akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah sembuh.”

45Tetapi orang itu pergi danmenceritakan 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✡

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

6 Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang duduk di situ. Waktu mereka
mendengar Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan Dia dengan berpikir begini,

§ 1:40 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut
‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut Hukum Taurat para penderita penyakit kulit seperti ini dianggap najis.
Mereka tidak boleh mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk ke dalam rumah pertemuan Yahudi, dan
harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. * 1:41 menjamah Karena peraturan-peraturan yang
ada dalam Hukum Taurat tentang penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang menjamah atau
bersentuhan dengan mereka. Tetapi dalam ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini. Karena memang Dia tahu
bahwaorang itu akan sembuh. † 1:44 diperintahkanolehMusa…penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam
Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu harus datang kembali dengan
membawa 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
atasmezbahTuhan.) Laluburungyangkeduadicelupkankedalamairyangsudah tercampurdarah, laludilepaskan.
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 kampung-kampung
mereka. ✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26
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7“Berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudahmenghinaAllah! Tidak ada seorang
pun yang bolehmengampuni dosamanusia, selain Allah sendiri.”

8Waktu itu juga Yesus langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Dia menegur
mereka, “Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu dalam hati tentang apa yang Aku katakan
itu! 9 Tentu kalian sulit menerima ketika Aku berkata kepada orang lumpuh ini,
‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah lebih mudah bagi kalian menerima
kalau Aku katakan kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah’? 10Tetapi
melalui perkataan ini Aku membuktikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak
Manusia*berhakuntukmengampunidosamanusia!” LaluYesusberkatakepadaorang
lumpuh itu, 11 “Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 12 Pada
waktu itu juga orang lumpuh itu bangun, dia mengangkat kasurnya, dan keluar dari
rumah itu. Semua orang yang melihat hal itu sangat heran, dan mereka memuji Allah
begini, “Kita belum pernahmelihat keajaiban yang seperti ini!”

Yesusmemanggil Matius✡
13Waktu Yesus kembali lagi ke pantai Danau Galilea, banyak orang datang kepada-

Nya, lalu Dia mengajar mereka. 14 Sesudah mengajar, Yesus berjalan lagi dari tem-
pat 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 adalahMatius‡— 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
sekerjaMatius, danorang-orang lainyang jugadianggapberdosa§ ikutmakanbersama
mereka. Pada waktu itu banyak orang sering mengikuti Yesus. 16Beberapa ahli Taurat
dari kelompok Farisi* datang danmelihat bahwa Yesus sertamurid-murid-Nya sedang
makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalumereka berkata
kepada murid-murid-Nya, “Kenapa guru kalian makan bersama dengan para penagih
pajak dan orang-orang berdosa lainnya?!”

17Waktu Yesus mendengar perkataan mereka, Dia berkata kepada mereka begini,
“Orangyang sehat tidakperlukedokter. Yangperlukedokteradalahorang sakit. Begitu
jugadenganAku. Akudatanguntukmemanggil orang-orangberdosa supayabertobat—
bukan untuk orang-orang yangmerasa dirinya benar!”
* 2:10 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti
istilah ini bukanmengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anakmanusia’ 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 ‘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 kerajaanRoma. Jadi kalau orangYahudimenjadi 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 ituparapenagihpajakmenjadikaya. ‡ 2:14 MatiusMarkusmenulisnamaMatiusyang lain—yaitu
‘Lewi’. Sekarangkita lebihkenal dia sebagaiMatius— seperti tertulis dalamMat. 9:9-13; 10:3. § 2:15 jugadianggap
berdosa Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di ayat 14. * 2:16 kelompok Farisi adalah
kelompokorangYahudi yang selalumempertahankanbahwasemuaperaturanMusadanyangditambaholehnenek
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.
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Yesusmenjawab pertanyaan tentang kenapamurid-murid-Nya tidak berpuasa✡
18Pada hari yang lain, seperti kebiasaan nenek moyang orang Yahudi, murid-murid

Yohanes Pembaptis sedang berpuasa. Begitu juga dengan anggota kelompok Farisi.
Jadi ada beberapa orang yang datang kepada Yesus dan bertanya begini, “Para murid
Yohanes sering berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga begitu. Mengapa murid-
muridmu tidak?”

19 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan persamaan,
“Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan disuruh berpuasa selama
pengantin laki-lakimasihadabersamamereka! Begitu jugaselamaAkumasihbersama
murid-murid-Ku, mereka tidak akan berpuasa. 20 Tetapi coba kalian pikir apa yang
akan terjadi kalau pengantin laki-laki dibunuh oleh musuh-musuhnya. Hal itulah
yang akan terjadi dengan Aku, dan pada waktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa
sebagai tanda berdukacita.”

21LaluYesusmemberiduacontoh lagikepadamereka: “Kalauorangpunyabaju lama
yang sudah robek, dia tidak bisa menambal baju itu dengan kain yang baru. Karena
kalau baju itu dicuci, kain baru yang ditambal itu akan mengecil, dan akan membuat
bagian yang robek itu tambah robek lagi. 22Begitu juga dengan air anggur yang baru.†
Anggur itu tidak bisa diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Karenawaktu air anggur
itumenguapdanudaranya tidakbisakeluar, kantong ituakanmenjadi rusak. Akhirnya
air anggur akan tumpahdankantongkulit itudibuang 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 mengambil beberapa bulir gan-
dum dan memakan biji-bizinya. 24Waktu itu ada beberapa orang Farisi yang melihat
hal itu, lalu berkata kepada Yesus, “Kenapa murid-muridmu berbuat demikian?!
Mereka sedangmelanggar 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 pada waktu 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 Hukum Taurat, roti itu hanya bisa dimakan oleh para
imam.✡ Tetapi, karena mereka membutuhkan makanan, maka apa yang dilakukan
Daud pada saat itu tidak dianggap berdosa.”

27 Lalu Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi itu, “TUHAN mengadakan Hari
Sabat untuk menolong manusia— bukan untuk membuat hidup manusia menjadi
budak Hari Sabat! 28Begitu juga Aku sebagai AnakManusia adalah Tuhan yang punya
kuasa untuk menentukan semua, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
pada Hari Sabat.”
✡ 2:17 Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39 † 2:22 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang baru diperas disebut
‘air anggur baru’ dan rasanyamanis. Air anggur baru yang disimpan dalamwaktu 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. ‡ 2:22 yang lama dan
yangbaruDalamkeduacontoh ini, Yesusmembandingkansesuatuyang lamadengansesuatuyangbaru. Danajaran
ini diberikan waktu 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
Yesusmenyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah padaHari Sabat✡

1Padawaktu Yesusmasuk lagi ke dalam salah satu rumahpertemuan orang Yahudi,*
di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya sudah lumpuh. 2 Di situ juga
adabeberapaorangFarisi†yang sedangmengawasi Yesusdenganbaik. Karenamereka
sudah merencanakan, kalau Dia menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat, mereka
akanmelaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3 Lalu Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Mari berdiri di
depan sini.” 4Dan 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 yangmenjawab.

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! 6Sesudah orang-orang Farisi
keluardari rumahpertemuan itu,mereka langsungbertemudengan teman-temanraja
Herodes untukmengatur 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
provinsiGalileadanYudea. 8Danada jugayangdatangdariYerusalem, daerah Idumea,
dan dari daerah sebelah timur Sungai Yordan. Ada juga dari daerah sekitar Tirus dan
Sidon. Mereka semua datang karena mereka sudah mendengar tentang hal-hal luar
biasa yang Yesus lakukan.

9 Waktu 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!” 12 Tetapi Yesus melarang roh-roh jahat itu dengan keras 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 mengangkat mereka sebagai
rasul-rasul-Nya, supaya mereka bersama-sama dengan Dia, dan mereka juga bisa
diutus untukmenyebarkan berita keselamatan. 15Dia jugamemberikan kuasa kepada
mereka supayamereka bisa mengusir setan-setan.

16Nama-nama kedua belas rasul yang dipilih itu adalah
Simon— yang Yesus beri nama baru Petrus,

✡ 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 bagian akhir pasal 2.
Dan di ayat 6, sudah jelas bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi. ✡ 3:12 Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16
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17 dan kedua anak dari Zebedeus— yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus juga memberi
nama baru untukmereka “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 lagidi situ, sampaiYesusdanmurid-murid-Nyasamasekali tidakadawaktu
untuk istirahat,maupununtukmakan. 21Padawaktu ituadaorang-orangyangberkata
tentang Yesus, “Dia sudah gila.” Waktu keluarga-Nyamendengar hal itu, merekamulai
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 yangmemberi kuasa kepada Yesus untukmengusir 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
kepadadia.”* LaluYesusmengajarmerekadenganmenggunakanbeberapagambaran:
24-26 “Kaki-tangan iblis tidak mungkin 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.
27Aku di sini sebagai musuh iblis, dan datang untuk merampas harta dari dia. Tidak
ada orang yang berani begitu saja masuk untuk mencuri ke dalam rumah orang yang
sangat kuat. Tetapi sebelummasuk, dia harus lebih dulumengikat orang yang kuat itu,
baru dia bisa masuk ke rumahnya danmerampas barang-barangnya.

28 “Apa yangAku katakan ini benar: Allah bersediamengampuni segalamacamdosa
orang-orang, termasuk juga dosa waktu orang menghina Dia. 29 Tetapi orang yang
menghina Roh Kudus† tidak akan pernah diampuni oleh Allah untuk dosa besar itu.
Mereka harus menanggung dosa itu sampai selama-lamanya.” 30Yesus berkata begitu
‡ 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 adalahnama lainuntuk
Lusifer atau iblis. * 3:23 Tidakmungkin…berpihakkepadadiamenerjemahkanpertanyaanretoris dalambahasa
Yunani begini, “Bagaimanamungkin iblis mengusir pihak iblis?” Ini bukan pertanyaan untukmendapat informasi.
Yesusmemakai pertanyaan ini untukmemulai ajarannya. † 3:29 menghina RohKudus Yesusmenasihatimereka
tentang dosamenghina Roh Kudus karena ahli-ahli Taurat sudah berkata, “Yesus itu sudah dikuasai oleh iblis,” dan,
“Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (ayat 22 dan 30) Hati mereka begitu tertutup kepada Yesus sehingga hal-hal
baikyangdilakukan-Nyamelalui kekuatanRohAllahdianggapsebagaikejahatan. Tidakmungkin seseorangdengan
pikiranseperti itubisabertobat. PikiransepertimenghinaRohAllahbisadibandingkandengan1Yoh. 5:16—dimana
Yohanesmenulis tentang “dosa yangmendatangkankematian,” yang juga tidakbisa diampuni. Tetapi bagi kita yang
sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan berkata, “Apakah saya pernahmenghina Roh Allah dan
Allah tidak akanmengampuni saya?” Kalau kitamasihmerasa sedih danminta ampunketika jatuh dalamdosa, dan
kalau kita masih ingin hidup baik di hadapan Allah, sudah jelas Roh Allah masih bekerja di dalam hati kita. Kalau
kita masihmau bertobat, berarti kita tidak berbuat dosa yangmenghina Roh Allah.
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karena orang-orang yang sudahmenghina 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 me-

nunggu 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
adaorangyangmenyampaikankepada-Nyabegini, “Guru, ibudansaudara-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.”‡ 34 Lalu Dia meman-
dang orang-orang yang duduk di sekitar-Nya dan berkata, “Orang-orang inilah yang
Aku anggap seperti ibu dan saudara-saudari-Ku— 35 yaitu orang-orang yang menaati
kemauanAllah. Mereka itulah yang Aku anggap seperti ibu, saudara, dan saudari-Ku!”

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1 Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau Galilea, banyak sekali orang
berkumpulmengelilingi Dia. Karena itu Dia naik ke atas perahu yang sedang 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 “Dengarkanlah baik-baik! Pada suatu hari seorang petani pergi menabur bibit di
ladang. 4Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan. Lalu burung-burung
datang dan memakan bibit itu sampai habis. 5 Ada juga yang jatuh di tanah yang
berbatu-batu. Lalu tunas dari bibit itu cepat keluar, karena lapisan tanahnya tipis.
6Waktu sinarmataharimenjadipanas, tunas-tunas itumenjadi layudankering, karena
akarnya tidak bisamasuk 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 dan
menghasilkan banyak biji. Satu tanaman ada yang menghasilkan tiga puluh biji, ada
yang enam puluh biji, dan ada juga yang sampai seratus biji.” 9 Lalu Yesus berkata
kepadamereka begini, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10 Waktu Yesus sedang sendirian, murid-murid-Nya dan beberapa orang yang

mendengar perumpamaan itu datang kepada-Nya dan berkata, “Kami belummengerti
apa arti perumpamaan tadi.”

11 Lalu 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
✡ 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 ✡ 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 kehendakAllah sampaimenyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban
persembahan, maka setiap umat Allah juga harusmenyerahkan dirinya untukmengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34;
Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita sudahmenjadi warga kerajaan Allah dan layak
untukmenerima semua yangAllah sudah janjikanuntukumat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali,
Allah akanmemerintahdengannyata di dunia ini— sebagaimanaDia selalumemerintahdi surga (Dan. 7:13-14,Mat.
6:10).
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mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan. 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.” 14Lalu Yesus menjelaskan perumpamaan itu dengan
berkata,

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

15Bibit yang jatuh di jalan, itu sama seperti orang-orang yang barumendengarkan
ajaran dari TUHAN, tetapi iblis datang danmencuri ajaran itu dari hati mereka.

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

18Begitu 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 terpengaruh karena ingin menjadi kaya.
Jadi mereka sibuk mencari bermacam hal yang mereka inginkan. Semua keinginan
itu menjadi seperti rumput berduri yang menghambat ajaran itu sehingga tidak
berhasil dalam hidupmereka.

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

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

24 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Apa yang Aku ajarkan, kalian masing-
masing harus menyimpannya dengan baik di dalam hatimu. Karena sebagaimana
kamu berusaha untuk mengerti ajaran-Ku, begitu juga Allah akan menambahkan
✡ 4:12 Yes. 6:9-10 ✡ 4:12 Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15 † 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 setia
melakukan apa yang TUHAN perintahkan dalam kehidupannya (Mat. 5-7). Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau
kata-kata yang keluar dari mulut kita baik di mata TUHAN (Mat. 12:31-37). Dan juga, kita “menghasilkan buah”
kalau kitamemimpin orang lain untuk bertobat (Yoh. 15:16). Kehidupan seperti itulah yangmerupakan buah-buah
yang baik di mata TUHAN. ✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18
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kemampuan kepadamu untuk memahaminya. Bahkan Dia akan menambahkan
lebih banyak hikmat lagi. 25 Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk
mengerti ajaran-Ku, Allah akanmenambahkan kemampuan untukmengerti 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. “Kera-

jaan Allah sama seperti seorang petani yang menabur bibit gandum di ladangnya.
27 Sesudah menabur bibit itu, dia pergi dan hidup seperti biasa. Dia tinggal siang dan
malam tanpa merasa kuatir tentang bibit itu. Dengan sendirinya bibit itu bertunas
dan terus bertumbuh, tetapi orang itu tidakmengerti bagaimana caranya bibit itu bisa
bertumbuh. 28 Tanpa bantuan dari petani itu, bibit gandum yang sudah ditaburkan
ke tanah akan tumbuh dengan sendirinya dan memberikan hasil. Pertama bibit itu
akanbertunas, lalumengeluarkan tangkai yangkecil seperti rumput. Dan tangkai akan
menjadi besar, lalu bulir-bulirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi penuh dengan biji.
29Ketika 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 memberikan

perumpamaan ini lagi untuk menunjukkan gambaran tentang kerajaan Allah kepada
kalian. 31Kerajaan 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.”

33Yesusmemakai banyak perumpamaan seperti itu untukmengajarmereka, karena
dengan cara itu mereka bisa mengerti. 34 Dia selalu memakai perumpamaan untuk
mengajar orang banyak. Tetapi waktu Yesus dan murid-murid-Nya sendirian, Dia
menjelaskan arti 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, dengan memakai perahu yang Yesus pakai untuk mengajar. Ada juga
perahu-perahu lain yang mengikuti mereka. 37 Tiba-tiba angin kencang dan ombak
besar datang dan menghantam perahu itu, sehingga perahu itu oleng dan air masuk
sampaihampirpenuh. 38Saat itu, Yesus sedang tidurdibagianbelakangperahudengan
kepala di atas bantal. Lalu murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata, “Guru,
kenapa engkau tidak peduli?! Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa!”

39 Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau, “Berhenti dan di-
amlah!” Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu menjadi tenang sekali.
‡ 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 yangmempunyai, 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 § 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 sama dengan kerajaan Allah. ✡ 4:34 Mat. 8:18, 23-27; Luk. 8:22-25
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40 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “Kenapa kalian gampang sekali menjadi
takut! Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepada-Ku!”

41Lalumerekamenjadi sangat takut dan hormat kepada-Nya, lalu berkata satu sama
lain, “Wah, orangmacam apa 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. 3 Orang 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 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.
5Siang-malamorang ituberadadidalamgua-guapekuburan itudandibukit-bukit yang
ada di sekitar situ. Dia sering berteriak danmelukai badannya dengan batu.

6Waktu dia melihat 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? Sayaminta supayakamuberjanji dengannamaAllahbahwa
kamu tidak akanmenyiksa saya.”

9Lalu Yesus bertanya, “Siapa namamu?”
Setan-setan yang ada dalam orang itu menjawab, “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 ituminta kepadaYesus, “Ijinkan saja kamimasukkedalam
babi-babi itu.” 13 Lalu 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 dan mati tenggelam. Jumlah babi itu kira-
kira dua ribu ekor.

14 Waktu para penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka semua lari dan
menceritakan kejadian itu di kota itu dan di sekitar daerah itu. Lalu orang-orang yang
mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi. 15Waktu mereka tiba di
tempat Yesus berada, mereka melihat orang yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu
sedang duduk dengan tenang dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga sudah sehat
kembali. Melihat kejadian itu mereka pun takut kepada Yesus. 16 Dan para penjaga
yang sudahmelihat sendiri kejadian itumenceritakannyakembali kepadaorang-orang
* 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 namaYesusmemakai huruf kecil, karena yang berbicara bukan orang yang percaya bahwaDia
adalah Anak Allah. ✡ 5: Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39 * 5:1 Gerasa Dalam beberapa salinan kuno, nama ini
ditulis “Gadara.” † 5:2 gua-gua pekuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkanmayat orang mati
di dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal
yangnajis— roh jahat, kuburan, babi, dandaerah orang yangbukanYahudi. Hal ini semuadianggapnajis oleh orang
Yahudi. ‡ 5:7-8 kamuHuruf kecil dipakai di sini untukkata ‘kamu’, karenawalaupunroh-roh jahat itu tahubahwa
Yesus adalahAnakAllah,mereka tidak sesungguhnyamenghormati dan tundukkepada-Nya. BandingkanYak. 2:19.
§ 5:9 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya Legion. Pada waktu itu, yang disebut legion adalah satu batalion
militer yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826.
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yang baru datang itu tentang apa yang sudah terjadi. 17 Sesudah itu, mereka meminta
Yesus supaya pergi meninggalkan daerahmereka.

18Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu dipanggil Batalion berkali-kali
meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama dengan-Nya. 19Tetapi Yesus tidak
setuju. Dia berkata kepada orang itu, “Pulanglah dan ceritakanlah kepada keluargamu
danorang-orangdikampungmubagaimanaAllah sudahmengasihidanmenolongmu.”
20 Lalu orang itu pergi ke provinsi Sepuluh Kota* dan dia menceritakan bagaimana
caranya Yesus menolong dia secara luar biasa. Dan semua orang yang mendengarkan
kesaksiannya itu menjadi heran.

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

21 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya menyeberang kembali ke sebelah barat
Danau Galilea. Waktu mereka tiba, banyak orang datang mengelilingi Dia di pinggir
danau. 22Lalu ada seorang pemimpin rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama
Yairus datang kepada-Nya. Waktu dia melihat Yesus, dia langsung berlutut di kaki-
Nya. 23Dengan 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 orangmengikuti mereka bahkan sampai saling berdesakan di sekeliling
Yesus. 25 Di situ juga ada perempuan yang sudah dua belas tahun menderita sakit
pendarahan. 26 Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak
dokter. Tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya. Melainkan pengobatan
mereka sudahmembuat 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 danmenyentuh jubah-Nya. 28Diamelakukan
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 yangmenyentuh 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 sujuddidepankakiYesusdanmenceritakanapayang sudahdia lakukan.
34KemudianYesusberkatakepadanya, “Anak-Ku, karenakamupercayapenuhkepada-
Ku, kamumenjadi sembuh. Sekarangpulanglahdenganhati yang tenang, karenakamu
benar-benar sudah sembuh dari penyakitmu itu.”

35KetikaYesusmasihberbicaradenganperempuan itu, adaorang-orangyangdatang
dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anaknya Bapak sudahmati. Jadi sekarang
tidak perlumerepotkan Guru lagi. Percuma!”
* 5:20 provinsi Sepuluh Kota Secara harfiah “Dekapolis.” Nama Dekapolis 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
sanaadalahorangyangbukanYahudi. ✡ 5:20 Mat. 9:1, 18-26; Luk. 8:40-56 † 5:33 gemetardan takutPerempuan
itu takut mengakui bahwa dia sudah menyentuh Yesus karena menurut Hukum Taurat dan kebudayaan Yahudi,
orang yang sakit perdarahan adalah kotor dan najis, dan tidak boleh bersentuhan dengan orang sehat yang tidak
najis (Im. 15:19-30).
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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.”

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

40Orang-orang itumenertawakanDia. Tetapi Yesusmenyuruhmereka semuakeluar.
Dan Dia mengajak orang tua anak itu dan ketiga murid-Nya masuk ke dalam kamar
di mana anak itu berada. 41Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata
dalam bahasa mereka, “Talita kum.” (Artinya, “Hai anak perempuan, Aku berkata
kepadamu: Bangunlah!”) 42 Anak 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 Yesus meninggalkan kota Kapernaum dan kembali ke Nazaret, desa asal-Nya.
Murid-murid-Nya juga ikut bersama Dia. 2 Pada Hari Sabat, Yesus mulai mengajar
di rumah pertemuan mereka. 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? 3Dia hanya tukang kayu yang
kita kenal itu!— anaknya Maria, dan abangnya Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan
adik-adik perempuannya juga tinggal di sini bersamakita.” Karenamereka sudah tahu
siapa Dia, mereka tidakmau percaya kepada-Nya.

4 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Di mana saja nabi selalu dihormati, kecuali
di tempat asalnya, di antara saudara-saudarinya dan keluarganya.” 5Karena mereka
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-orangdi kampunghalaman-Nya sendiri tidakbegitu
percaya kepada-Nya.

Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡
Lalu Dia pergi berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain di sekitar daerah itu

untuk mengajar. 7Kemudian Yesus memanggil kedua belas murid-Nya datang karena
Dia mau mengutus mereka. Dia membagi mereka dalam enam kelompok— setiap
kelompokduaorang. LaluDiamemberikankuasakepadamerekauntukmengusir roh-
roh jahat. 8Dia juga berpesan kepada mereka, “Dalam perjalanan, setiap kalian tidak
boleh membawa apa-apa— baik itu makanan, tas, maupun uang. Kamu hanya boleh
membawa tongkat.* 9 Kamu boleh memakai sandal dan pakaian yang di badan saja.
Tidak bolehmembawa pakaian ganti.

10 “Waktu kamu memasuki satu desa dan ada satu keluarga yang menerima kamu
untukmenginapdi rumahnya, tinggallahdi rumah itu saja sampai kamupergimening-
galkan desa itu. 11Tetapi kalau kamu datang ke desa lain dan orang-orang di situ tidak

✡ 6:6 Mat. 10:1, 5-15; Luk. 9:1-6 * 6:8 tongkat Tongkat dipakai untuk berjalan melintasi bukit-bukit yang
berbatu-batu. Tongkat juga dipakai sebagai senjata melawan binatang buas dan penjahat.
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maumenerimakamudan tidakmaumendengarapayangkamuajarkan, tinggalkanlah
desa itu. Dan waktu kamu berangkat, lepaskanlah kotoran kota itu dari kaki dan
sandalmu sebagai tanda peringatan kepadamereka.”†

12Lalu murid-murid-Nya itu pun pergi dan menyampaikan bahwa sudah waktunya
untuk bertobat. 13Mereka juga mengusir banyak setan dari orang-orang. Dan waktu
murid-murid Yesus mengoleskan minyak zaitun‡ kepada orang sakit sebagai tanda
berkat Allah, orang-orang sakit itu punmenjadi sembuh.

Herodesmendengar tentang Yesus✡
14Lalu, 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 dia menyebut dirinya
Yesus.* Karena itulah Yesus bisa membuat banyak keajaiban.” 15 Tetapi ada orang
lain yang berkata, “Dia adalahNabi Elia— yang dulu terangkat ke surga dalamkeadaan
hidup, dan sekarang dia kembali dan menyebut dirinya Yesus.” Tetapi ada juga yang
berkata, “Dia adalah seorang nabi yang baru, seperti nabi-nabi pada zaman dulu.”

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

Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh✡
17-18 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudahmerampas Herodiana,† istri adiknya

sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur dia berulang-ulang, “Menurut
Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu itu.”‡ Karena itu Herodes
menyuruh tentaranya untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam
penjaradalamkeadaan terikat dengan rantai besi. 19Karenaalasan itu juga,Herodiana
menyimpan dendam terhadap Yohanes Pembaptis, dan berusaha mengatur rencana
† 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 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 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. Apa yang
dilakukan murid-murid itu bukan memijat orang. Dan yang dipakai adalah minyak 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 dalam bahasa 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. ‡ 6:17-18 Hukum Taurat … istri adikmu itu Allah melarang seorang laki-laki
kawin atau berhubungan seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itu sudah mati dan
tidak mempunyai anak. Kemudian saudaranya boleh mengawini janda itu untuk mendapatkan keturunan, dan
anak yang lahir dalam perkawinanmereka itu dianggap anak dari saudaranya yang sudahmati itu (Ul. 25:5-6; Mrk.
12:18-27).
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untuk membunuh dia. Tetapi Herodiana tidak bisa melakukan itu, 20 karena Raja
Herodes tidak memberi izin karena dia takut kepada Yohanes Pembaptis. Herodes
sadar bahwa Yohanes adalah orang suci dan benar di mata Allah. Dia juga senang
mendengar ajaran dari Yohanes, walaupun ajarannya selalu membuat dia merasa
kuatir.

21 Akhirnya Herodiana mendapat kesempatan yang dia inginkan itu— yaitu waktu
merekamerayakanhari ulang tahunHerodes. Padapestamakan itu,Herodesmengun-
dang 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 boleh minta apa saja yang kamu mau,
aku akan berikan kepadamu.” 23 Herodes juga bersumpah kepada dia, “Aku akan
berikan apa saja yang kamu minta, biarpun itu setengah dari kuasa yang aku punya
atas kerajaan ini.”

24Lalu perempuan itu keluar dan bertanya kepada ibunya, “Apa yang sebaiknya aku
minta?”
Dan ibunya berkata, “Kamuminta kepala Yohanes Pembaptis.”
25 Langsung anak perempuan itu kembali dengan cepat kepada Raja Herodes dan

berkata, “Aku hanya meminta— 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 menyuruh seorang tentara pergi untuk
memotong dan membawa kepala Yohanes. Tentara yang disuruh itu adalah orang
yang selalu ditugaskan untuk membunuh orang yang dihukum mati. Jadi dia pergi
ke penjara dan memotong leher Yohanes Pembaptis, 28 dan membawa kepalanya di
atas sebuah piring besar, lalu diberikan kepada perempuan itu. Dan perempuan itu
pun memberikannya kepada ibunya. 29Waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis
mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara untuk mengambil mayatnya dan
dikuburkan.

Yesusmemberi makan kepada lima ribu orang lebih✡
30Waktu murid-murid yang diutus Yesus itu kembali dan berkumpul bersama Dia,

mereka menceritakan semua yang sudah mereka lakukan dan ajarkan. 31 Tetapi
waktu itu orang-orang terus berdatangan ke tempat itu. Oleh karena itu Yesus dan
murid-murid-Nya tidakmempunyaiwaktu sedikit pununtuk istirahat—biarpunhanya
sebentar saja untuk makan. Jadi Yesus berkata kepada mereka, “Marilah kita pergi ke
tempat yang sunyi, supaya kita bisa beristirahat di sana.”

32Makamereka pergi naik perahu ke tempat yang sunyi. 33Tetapi ada banyak orang
yang melihat Yesus dan murid-murid-Nya naik perahu. Dan tanpa diberitahukan,
orang-orang itu sudahmenebak kemana tujuanmereka. Jadi orang-orang itu berjalan
kakimengikutimereka. Orang-orang lain dari kota-kota di daerah itu yangmendengar,
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 sudahberkumpul di situ. DanDiamerasa kasihan kepadamereka,
karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu Dia mulai mengajar
banyak hal kepadamereka.

35 Ketika hari mulai gelap, murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya,
“Sekarang hari sudahmulai gelap, dan tempat ini adalah daerah terpencil. 36 Jadi lebih
✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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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 yangmemberimakan
kepadamereka!”
Tetapi keduabelasmuridmembalas, “Tidakmungkin kamimembelimakananuntuk

orang sebanyak ini! Kalau kami bekerja satu bulanmungkin kami bisamendapat 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. 40Danorangbanyak itu dudukdalambanyakkelompok. Setiap kelompok
ada yang lima puluh orang, dan ada juga yang seratus orang.

41Lalu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu, memandang ke langit dan men-
gucap 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, 43maka murid-murid-Nya mengumpulkan
sisa roti dan ikan sebanyak duabelas keranjang. 44 Jumlah orang yang ikutmakan kira-
kira lima ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
45 Sesudah itu Yesus langsung menyuruh murid-murid-Nya naik ke dalam perahu

mendahuluiDiakekampungBetsaida, di seberangdanau, sementara ituDiamenyuruh
orangbanyak itu pulang. 46Sesudah itu, Yesus pergi seorangdiri ke bukit untukberdoa.

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 angin kencang. Lalu waktu masih
pagi-pagi buta, Dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan Dia seperti
sengaja mau melewati mereka. 49-50Waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air,
merekamerasa takut dan berteriak, karenamereka sangka Dia adalah hantu.
Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Kuatkanlah hatimu! Ini Aku. Jangan takut.”

51 Ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, maka angin pun langsung berhenti. Dan
mereka sangat heran. 52Mereka 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 pikiranmereka
masih tertutup.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di Genesaret
53-54Sesudah Yesus danmurid-murid-Nya tiba di kampungGenesaret, waktumereka

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 untuk menyampaikan
bahwa Yesus sudah kembali. Lalu mereka 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
mengizinkanorang-orang sakit itumenyentuhujung jubah-Nya saja. Dan semuaorang
yangmenyentuh-Nyamenjadi sembuh.

§ 6:37 bekerja satu bulan … uang yang cukupmenerjemahkan “200 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang
dibuat dari perakasli. Padawaktu itu, satudinar adalahupah seorangpekerjadalamsatuhari. Jadi 200dinar 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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7
Peraturan-peraturan nenekmoyang 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 memperhatikan beberapa murid
Yesus sedang makan tanpa mengikuti adat Yahudi— yaitu mereka tidak membasuh
tangannya sebelummakan sesuai dengan aturan dari nenekmoyangmereka.* Karena
itu menurut pendapat mereka murid-murid Yesus sudah menjadi najis di hadapan
Allah. 3Karenamemang semua orang Yahudimengikuti aturan-aturan nenekmoyang,
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 mandi dengan cara
khusus sebelummereka makan. Banyak juga aturan lain dari nenek moyang mereka,
dan semua aturan itu mereka lakukan, seperti cara mencuci gelas, cerek, dan alat-alat
dapur lainnya.†

5Laluorang-orangFarisi danahli-ahli TauratbertanyakepadaYesus, “Kenapamurid-
muridmu‡ tidak mengikuti aturan nenek moyang kita?— karena mereka makan tanpa
membasuh tangan lebih dahulu.”

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

bukan dengan hati mereka. 7Percuma saja merekamenyembah Aku,
karenamerekamengajaroranguntukmengikuti peraturan-peraturanyangdibuat
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 diajarkan oleh nenek moyang kalian.
10 Sebagai contoh, dalam Hukum Taurat tertulis ‘Hormatilah ibu dan bapakmu. Dan
kalauadaorangyangmenghina ibuataubapaknya, diaharusdihukummati.’✡ 11Tetapi
kalian mengajarkan bahwa kita tidak perlu taat kepada ibu dan bapak kita dalam hal
ini: Kalau seseorang berkata kepada orang tuanya, ‘Apa yang seharusnya saya berikan
kepada Ibu dan Bapak, tidak bisa saya berikan lagi, karena saya sudah berjanji untuk
memberikannya kepada Allah.’ 12Dengan begitu kalianmengajarkan orang lain untuk
tidak lagi menolong orang tua mereka. 13 Jadi dengan tetap mengikuti peraturan yang

✡ 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
denganair. Jadi di ayat ini,masalahnya adalah adat dari nenekmoyangYahudi—bukankarena tanganmurid-murid
Yesuskotoratauperludicucidengansabun, danbukankarenamerekamelanggarHukumTaurat. † 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’. ‡ 7:5 -mu Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil, karena yang berbicara
bukan orang yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 7:7 Yes. 29:13 ✡ 7:10 Kel. 20:12; 21:17; Ul. 5:16
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diajarkan oleh nenek moyang kita, kalian tidak lagi mengikuti Sepuluh Hukum yang
berasal dariAllah. Danmasihadabanyak lagihal yang seperti ituyangkalian lakukan.”

Hal-hal yangmembuat kalianmenjadi najis di mata Allah✡
14 Lalu Yesus memanggil orang banyak itu lagi dan berkata, “Kalian semua den-

garkanlah 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 yang menentukan kamu
najis atau tidak di hadapan Allah!”§

17 Waktu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan masuk ke dalam satu rumah,
murid-murid-Nya bertanya kepada Dia tentang arti dari perkataan itu. 18 Lalu Yesus
berkata, “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.’ 19Karena makanan tidak masuk
ke dalam hati dan pikiranmu, tetapi masuk ke dalam perut, lalu keluar melalui pem-
buangan air besar.” (Dengan berkata begitu, Yesus bermaksud bahwa jenis makanan
apa pun itu tidak bisa menjadikan manusia kotor dan najis di hadapan Allah. Semua
jenis makanan halal.) 20 “Tetapi yang membuat kamu menjadi najis atau tidak di
hadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu! 21-22 Karena dari
dirimulah— yaitu dari hati dan pikiranmu, berasal segala macam keinginan ini:
mencuri, membunuh,
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
yangmenentukan kalau kamumenjadi najis atau tidak di hadapan Allah.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan orang Yahudi✡
24LaluYesusmeninggalkan tempat itu danpergi kedaerahTirus. Di situ Yesusmasuk

ke satu rumah dan Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa Dia berada di situ. Tetapi
karena Dia sudah dikenal di mana-mana, Dia tidak bisa menyembunyikan diri. 25 Di
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. Diamemohon kepada Yesus untukmengusir setan itu
dari anaknya.

27 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kamu bukan orang Yahudi. Jadi kalau Aku
menolongmu, itu sama seperti orang yangmembuangmakanan anak-anaknya kepada
anjing. Biarlahmereka duluan diberikanmakanan danmakan sampai puas.”

28Tetapi 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

✡ 7:13 Mat. 15:10-20 § 7:15-16 Perbedaan salinan Ada salinan kuno Injil Markus yangmenambah kata-kata ini
yang terhitung sebagai ayat 16: Lalu Yesus berkata kepadamereka begini, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”
* 7:21-22 daftar dosa Supaya lebih enak dibaca, urutan dosa-dosa ini diubah. ✡ 7:23 Mat. 15:21-28
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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
SepuluhKota. 32Di situ ada beberapa orang sedangmembawa seseorang kepada Yesus.
Orang itu tuli dan sulit berbicara. Mereka memohon kepada Yesus untuk meletakkan
tangan-Nya ke atas orang itu supaya dia sembuh.

33LaluYesusmengajakorang ituuntukmenjauhdari orangbanyak, sehinggamereka
hanya berdua saja. Pertama-tama Yesus memasukkan salah satu jari kiri dan jari
kanan-Nya ke dalam telinga kiri dan telinga kanan orang itu, dan sesudah itu Yesus
meludahi telapak tangan-Nya sendiri lalumengoleskan ludah-Nya itu pada lidahorang
yang tuli dan sulit berbicara itu. 34 Lalu Yesus melihat ke langit, dan Dia bernapas
panjang sepertimaumempersiapkandiri untukmengerjakan sesuatu yangberat,† lalu
Dia berkata ke telinga orang itu, “Efata.” Dalam bahasa Ibrani artinya “Terbukalah.”
35 Saat itu juga telinga orang itu bisa mendengar, dan lidahnya langsung menjadi baik
dan dia bisa berbicara dengan jelas.

36 Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kesembuhan itu kepada siapa
pun. Tetapi semakin dilarang-Nya, semakin bertambah semangat mereka memberi-
takan hal-hal yang Yesus lakukan itu. 37 Semua orang yangmendengar hal itu menjadi
sangat heran dan berkata, “Segala sesuatu yang Yesus lakukanhebat sekali, sampai Dia
juga bisa menyembuhkan 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 “Akumerasa kasihan sekali kepada orang banyak ini, karena sudah tiga hari
mereka 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?! Tidak
mungkin kitamemberikanmakanan kepada orang sebanyak ini di padang gurun yang
seperti ini!”

5Lalu Yesus bertanya kepadamereka, “Ada berapa roti yang kalian punya?”
Jawabmereka, “Tujuh saja.”
6 Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dia mengambil ketujuh roti

itu dan bersyukur kepada Allah. Lalu Dia menyobek-nyobek roti itu dan berulang-
ulang memberikan kepada murid-murid-Nya. Lalu mereka membagi-bagikannya
kepada orang banyak itu. 7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Jadi
Yesus bersyukur kepada Allah atas ikan itu lalu menyuruh murid-murid-Nya untuk
membagi-bagikannya. 8 Orang banyak itu makan sampai kenyang. Sesudah itu,
mereka mengumpulkan semua sisa makanan itu, dan sisanya tujuh keranjang besar
penuh. 9 Orang-orang yang makan itu kira-kira empat ribu. Sesudah itu Yesus
menyuruh mereka pulang. 10 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya langsung naik perahu
dan pergi ke daerah Dalmanuta.
† 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 ataumenghadapi sesuatu yangberat (Mrk 8:12), ataumungkinmaksudnyadi ayat ini adalahbahwaDia
sedangmembuat sesuatu yang sangat ajaib. ✡ 8: Mat. 15:32-39
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Kelompok Farisi menyuruh Yesus untukmelakukan keajaiban✡
11 Lalu orang-orang Farisi datang dan mulai berdebat dengan Yesus. Sebenarnya

mereka sedangmencari alasanuntukmenyalahkanDia. 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 mem-
buat keajaiban sebagai tanda bukti! Aku sama sekali tidak akan membuat keajaiban
untuk orang-orang seperti kalian!” 13 Sesudah berkata begitu, Yesus meninggalkan
mereka dan naik perahu 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. 15Lalu Yesus memberitahu mereka, “Hati-
hati, jangan sampai kalian terkena ragi‡ dari kelompok Farisi dan teman-teman Raja
Herodes.”

16Mereka tidakmengerti 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 kepada mereka, “Kenapa
kalian sampaibicara tentangkekuranganroti! Seharusnyakalian sudahbisamengerti!
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.”
21Lalu Dia berkata lagi kepadamereka, “Apakah kalianmasih belummengerti?”*
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 memohon dengan sangat
kepada Yesus supaya Diamenjamah si buta itu sehingga dia bisamelihat. 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?”

24Waktudiamelihatke sekelilingnya, diaberkata, “Ya, sayabisamelihatorang-orang,
tetapi kelihatan seperti pohon-pohon yang berjalan.”

25Lalu Yesusmeletakkan tangan-Nya lagi pada kelopakmata orang itu, danwaktu si
butaberusahauntukmelihat, dia sudahbisamelihatdengan jelas. 26LaluYesusmenyu-
ruh dia pulang ke rumahnya, tetapi Yesus melarang dia untukmelewati kampung itu.
✡ 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, Yesusmenunjukkan bahwa Dia sedang tersinggung
atau menghadapi sesuatu yang berat. † 8:12 orang-orang keras kepala … menerjemahkan ‘angkatan ini’ atau
‘orang-orang zaman ini’. Kata ini menunjukkan bahwa Yesus tersinggung karena mereka sudah menyaksikan
banyak keajaiban yang lain tetapi tetap tidak percaya kepada-Nya. ✡ 8:13 Mat. 16:5-12 ‡ 8:15 ragi Dalam
kiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa, karena waktu ragi diisi dalam adonan roti, adonan itu
mengembang. Jadimereka samakan ragi dengan dosa yang bisa berkembang danmenular kepada orang lain. Lihat
1 Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9. § 8:17 Seharusnya … Dua pertanyaan retoris diterjemahkan sebagai pernyataan. Secara
harfiah, “Apakah kalian belum tahu atau mengerti? Apakah hati kalian sudah menjadi keras?” * 8:21 belum
mengerti Maksud Yesus di ayat ini dijelaskan olehMatius. Lihat Mat. 16:12.



Markus 8:27 274 Markus 8:38

Petrus berkata bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡
27 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke kampung-kampung di sekitar

daerah kota Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan Dia bertanya kepada mereka, “Kata
orang, Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”†

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.”

29LaluDia bertanya lagi kepadamereka, “Tetapi bagaimanapendapat 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✡

31Sesudah itu Yesusmulaimengajarmurid-murid-Nya bahwa— sebagai AnakManu-
sia, Dia sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh pemimpin-
pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan Dia juga member-
itahukan, “Sesudah Aku dibunuh, Aku akan hidup kembali dari kematian pada hari
yang ketiga.” 32 Dia mengajarkan itu dengan jelas kepada mereka. Tetapi Petrus
berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat menderita, jadi dia menarik Yesus ke
samping supaya bisa berbicara secara pribadi dan mulai menegur Dia, “Guru tidak
boleh bicara begitu!”

33 Tetapi Yesus berbalik dan memandang murid-murid-Nya, lalu menegur Petrus,
“Pergilahdari hadapan-Ku, hei Iblis! Karenaapayangkamupikirkan tidakberasal dari
Allah tetapi dari manusia!”

Tekadmenjadi pengikut Yesus✡
34Sesudah ituYesusmemanggil orangbanyakyang sedangmengikuti Dia danmurid-

murid-Nya, lalu Dia berkata kepada mereka, “Setiap orang yang mau mengikut Aku,
dia harus meninggalkan kepentingannya sendiri§ dan mengikut Aku terus dengan
pikiranseperti ini, ‘Sampaimatipun—bahkansampaimatidisalibkan,* saya tidakakan
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? 37 Sesudah mati, kamu mau tukar harta apa dengan Allah lagi?— supaya
kamu diperbolehkan hidup kembali. Tidak mungkin— bukan?! 38 Manusia zaman
sekarang sudah semakin jahat dan tidak setia kepada Allah. Jadi waktu kalian hidup
di antara mereka, jangan malu untuk mengaku, ‘Saya pengikut Yesus dan ajaran-Nya.’
Karena siapa yang malu mengakui Aku, Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai
pengikut-Ku waktu Aku datang sebagai Anak Manusia dalam kemuliaan Bapa-Ku dan
bersama dengan paramalaikat surgawi.”
✡ 8:26 Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21; Yoh. 6:66-71 † 8:27 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini
siapa?” Maksudpertanyaan inibukanuntukmenanyakan tentangnama-Nya, karena tentu jawabanmerekaadalah,
“Semua orang tahu nama-Mu Yesus.” 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
Secara harfiah, “menyangkal dirinya.” Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di Mat. 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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9
1 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku katakan ini benar: Beberapa

orangdari antarakalianyangadadi sini tidakakanmati sebelummelihat saatnyaAllah
mulai mendirikan kerajaan-Nya dengan kuasa di dunia ini.”*

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
2Enamhari kemudian, YesusmengajakPetrus, Yakobus, danYohanesnaikke gunung

yang tinggi untuk menyendiri. Lalu mereka bertiga melihat 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 danMusa sedang bercakap-cakap dengan Yesus.

5LaluPetrusberkatakepadaYesus, “Wah,Guru, indahsekali kitaberadadi sini! Kami
akanmembuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu untukMusa, 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. Dengarkanlah Dia
baik-baik.” 8 Tiba-tiba mereka tidak melihat orang lain lagi bersama mereka— kecuali
Yesus sendiri.

9 Sementara mereka sedang turun dari gunung itu, Yesus melarangmereka, “Jangan
menceritakan apa yang sudah kalian lihat di atas gunung ini, sampai Anak Manusia—
yaitu Aku, hidup kembali dari kematian.” 10 Mereka menaati apa yang Yesus perin-
tahkan itu, tetapi kemudian mereka saling bertanya-tanya satu sama lain tentang apa
yang Yesus maksudkan dengan “hidup kembali dari kematian.”

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

12 Jawab Yesus, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu untuk mempersiapkan
semua hal sebelumAnakManusia datang. Tetapi FirmanAllah jugamenuliskan, ‘Anak
Manusia sudah ditetapkan untuk banyak menderita dan dihina orang.’ 13 Tetapi Aku
berkata kepada kalian bahwa Elia sudah datang‡mendahului Aku, tetapi orang sudah
banyak berbuat jahat kepada dia 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✡
14 Waktu Yesus dan ketiga murid-Nya itu kembali, mereka melihat banyak orang

sedangmengelilingimurid-murid Yesus yang lain. Dan di situ juga ada ahli-ahli Taurat
yang sedang berdebat dengan murid-murid-Nya itu. 15Tetapi 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. 18 Waktu roh jahat itu menyerang
* 9:1 Ayat 1 Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah
mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu murid--
murid-Nyamelihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga (Mrk. 9:2-13). Bahkan saat Yesusmati, komandan
kompi Romawi mengenal 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 sudah mulai 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 sudahdatangMat. 17:13menjelaskan, “Kemudianbarulahmurid-murid itumengerti bahwaDia
berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yangmenggantikan Nabi Elia.” Lihat juga Mrk. 1:6. ✡ 9:13 Mat. 17:14-21;
Luk. 9:37-43
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dia, roh itu membanting-banting dia, busa keluar dari mulutnya, dia mengertak-
ngertakkan giginya, dan badannya jadi kaku. Saya sudah minta murid-murid Bapak
untukmengusir 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 lama dia 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
memangmaumembunuh dia. Tetapi kalau Bapak bisa berbuat sesuatu, tolonglah dan
kasihanilah kami.”

23Tetapi Yesusmenegur dia, “Kenapa kamumeragukan apakah Aku bisamelakukan
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 janganmasuk lagi!”

26 Roh jahat itu berteriak, dan mengguncang-guncangkan anak 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 dan memban-
tunya berdiri.

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

29Lalu 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

kota Kapernaum. Yesus tidak mau orang lain mengetahui di mana 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.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
33 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai di Kapernaum. Waktu mereka sedang

berada di dalam rumah, Yesus bertanya, “Soal apa yang kalian bicarakan dalam
perjalanan tadi?” 34Tetapi mereka diam saja, karena dalam perjalanan mereka mem-
persoalkan 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 dan
✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45 ✡ 9:32 Mat. 18:1-9; Luk. 9:46-50; 17:1-2
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melayani§ anak kecil seperti ini dengan alasan memuliakan nama-Ku, berarti kamu
sudah menerima dan melayani Aku. Dan kalau kamu sudah melayani Aku, berarti
bukan Aku saja yang kamu layani. Kamu juga sudah melayani Allah yang mengutus
Aku ke dunia ini.”

38LaluYohanes berkata kepadaYesus, “Guru, kamimelihat seseorang yangmengusir
setan-setan dengan memakai nama-Mu. Lalu kami melarang dia, karena dia bukan
termasuk kelompok kita.”

39 Tetapi Yesus berkata, “Jangan larang dia. Karena orang yang membuat keajaiban
denganmemakai nama-Ku, dia tidak bisa langsung berbalik menghina Aku. 40Karena
orang yang tidak melawan kita, berarti mereka termasuk kelompok kita. 41Apa 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.”

42Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau ada orang yang membuat anak kecil yang percaya
kepada-Ku terpengaruh berbuat dosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat
sekali dari Allah. 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 tanganmu 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 dalam neraka. 47Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu
berdosa, cungkil danbuanglahmatamu itu! Lebihbaikkamumasukkedalamkerajaan
Allah dengan satu mata saja daripada matamu lengkap tetapi dilemparkan ke dalam
api neraka. 48 Seperti tertulis 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.‡ 50 Kalian 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

1KemudianYesusmeninggalkan tempat itu lalu pergimenyeberangke sebelah timur
Sungai Yordan di provinsi Yudea. Di situ juga banyak orang berdatangan kepada-
Nya. Dan seperti biasanya, Yesus mengajar mereka. 2Waktu itu beberapa orang Farisi
§ 9:37 menerima danmelayani 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.”
Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenaga keledai untuk menggiling biji terigu untuk mengolah tepung.
† 9:43-44 Perbedaan salinan Ada beberapa salinan pada zaman dulu yangmengulangi ayat 48 di sini dan di bawah
ayat45. Lama-kelamaankedua tambahan itu terhitungsebagaiayat44dan46. ‡ 9:49 Ayat49Secaraharfiahdalam
bahasaYunani ayat inimengatakan, “Karena semua (orang) akandigarami denganapi.” ✡ 9:50 Mat. 5:13-16; Luk.
14:34-35
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datang kepada-Nya dengan maksud menguji Yesus. Mereka bertanya kepada-Nya,
“Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya?” 3 Lalu jawab Yesus, “Apa yang
diperintahkanMusa kepada kalian tentang hal itu?” 4Mereka berkata, “Musamemberi
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 tahu menyayangi istri.
6Tetapi kehendakAllah yang sebenarnya sudah nyatawaktu 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 sehingga mereka
berduamenjadi satu.’✡

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

10 Waktu Yesus dan murid-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 pertama. 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.”

Orang yang percaya seperti anak-anak akanmenjadi warga kerajaan Allah
13Kemudian 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 janganmelarangmereka. Karena orang-orang yang seperti merekalah
yang menjadi warga kerajaan Allah. 15 Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu
harus dengan rendah hati menerima kewargaan dalam kerajaan Allah seperti seorang
anak menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk
ke dalamnya.” 16 Sesudah berkata seperti itu, Yesus memeluk anak-anak itu dan
meletakkan tangan-Nya padamereka danmemberkati 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 untukmendapatkan hidup yang selama-lamanya?”

18 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamu mengatakan Aku baik?
Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 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 sejak masa
muda.”

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. Dengan begitu kamu akan
memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.”
✡ 10:4 Ul. 24:1 ✡ 10:6 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 10:8 Kej. 2:24 ✡ 10:16 Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30 ✡ 10:19 Kel.
20:12-16; Ul. 5:16-20
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22Orang itu sangat kecewa mendengar apa yang dikatakan Yesus, lalu dia mening-
galkan tempat itu dengan hati yang sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau
menjual 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.”

26Mendengarhal itu,mereka semakinheran lagi danbertanya satu sama lain, “Kalau
begitu, siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

27 Sambil memandang mereka, Yesus berkata, “Apa yang tidak mungkin bagi manu-
sia, mungkin bagi Allah! Karena Allah bisa melakukan apa saja.”

28Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami sudah mening-
galkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus, “Yang Ku-katakan kepada kalian masing-masing ini benar: Se-
tiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anak-
anaknya, atau ladangnyakarenamengikutAkuataukarenamemberitakanKabarBaik,
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
akanmendapat kedudukan yang rendah. Dan orang-orang yang sekarangmempunyai
kedudukan rendah, di kemudian hari akanmempunyai kedudukan yang tinggi.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya
32 Yesus dan murid-murid-Nya dan beberapa orang lain pergi ke Yerusalem. Yesus

berjalan di depan mereka. Murid-murid-Nya merasa heran, tetapi orang banyak yang
mengikuti mereka dari belakang merasa takut, karena mereka tahu bahwa di kota
itu ada orang-orang yang marah kepada Yesus. Lalu Yesus mengumpulkan 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
35Sesudah itu, YakobusdanYohanes—anak-anakZebedeus, datangkepadaYesusdan

berkata, “Guru, kamiminta supaya Engkaumelakukan sesuatu untuk kami.”
36Lalu 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?”†

* 10:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24. † 10:38 penderitaan … kesusahan Secara harfiah,
“Apakah kalian sanggup minum cawan yang akan Ku-minum, atau dibaptis dengan baptisan yang akan diberikan
kepada-Ku?”
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39 Jawabmereka, “Kami bisa.”
Lalu kata Yesus, “Memang kalian akan menderita dan memikul kesusahan besar

sama seperti yang akan Aku alami. 40Tetapi Aku tidakmempunyai hak untukmemilih
siapayangakandudukdi sebelahkanan-Kuataudi sebelahkiri-Ku, karenakeduakursi
itu disiapkan untuk orang yang sudah dipilih oleh Allah.”

41 Waktu kesepuluh murid lain mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes itu,
mereka sangat marah kepada kedua bersaudara itu. 42 Lalu Yesus memanggil semua
murid-Nya dan berkata, “Kalian sudah tahu bahwa para pemimpin bangsa-bangsa
yangbukanorangYahudi dan semuayangmenganggapdirinyapembesarmemerintah
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,
diaharusmengambil tempat yangpalinghinadanmenjadipelayankalian. 44Dansiapa
saja dari kalian yangmaumenjadi orang nomor satu, dia harusmenjadi budak kalian.
45 Kalian harus mengikuti teladan-Ku. Karena Aku— Anak Manusia, datang ke dunia
ini bukan untuk dilayani oleh orang lain. Tetapi Aku datang untukmelayani orang lain
danmemberikan hidup-Ku untukmenyelamatkan banyak orang.”

Yesusmembuat orang buta bisamelihat✡
46Lalu Yesus,murid-murid-Nya, dan orang banyak tiba di Yeriko. Danwaktumereka

meninggalkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus— anak
Timeus, yang selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis. 47 Dan dia mendengar
bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Lalu dia berseru, katanya, “Yesus, Keturunan
Daud,‡ kasihanilah saya.”

48Banyak orang yangmarahkepadanyadanmenyuruhnyadiam. Tetapi dia semakin
keras berteriak, “Yesus, Keturunan Daud, kasihanilah saya.”

49 Yesus berhenti dan berkata, “Bawa dia kemari.” Lalu mereka memanggil orang
buta itu dan berkata kepadanya, “Bersukacitalah. Berdirilah. Yesus memanggilmu.”

50 Segera orang buta itu berdiri danmelepaskan jubahnya dan datang kepada Yesus.
51Yesus bertanya kepadanya, “Apa yang kamumau Aku perbuat bagimu?”
Jawab orang buta itu, “Guru, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali.”
52KataYesuskepadanya, “Pergilah. Karenakamupercayakepada-Ku,makasekarang

kamu bisamelihat.” Saat itu juga dia langsung bisamelihat lalumengikut Yesus dalam
perjalanan itu.

11
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1Waktu Yesus dan murid-murid-Nya hampir mendekati Yerusalem, mereka tiba di
desa Betfage dan Betania yang berada di bawah Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh
dua orang murid-Nya berjalan lebih dulu 2 dan berkata kepada mereka, “Pergilah
ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai
muda yang belum pernah ditunggangi sedang terikat di dekat suatu rumah. Lepaskan
ikatannya dan bawalah kemari. 3 Dan kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa kalian
mengambil keledai itu,’ kalian jawab, ‘Tuhan membutuhkannya. Dia akan segera
mengembalikannya.’ ”
✡ 10:45 Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43 ‡ 10:47 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu orang buta
itumemanggil 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
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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, “Kenapa kalian lepaskan keledai itu?”
6 Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus itu, kemudian orang-orang itu
membiarkan mereka membawa keledai itu. 7 Keledai itu pun dibawa kepada Yesus,
lalu mereka mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka. Yesus pun
naik dan duduk di situ. 8 Orang banyak yang sudah berkumpul membuka jubah-
jubah mereka danmenggelarkannya 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! Terpujilah TUHAN!* Biarlah TUHAN memberkati raja kita ini yang datang

mewakili TUHAN!
10 Biarlah Allah memberkati keturunan Raja Daud ini, supaya Dia memerintah kita

dengan baik. Pujilah Allah YangMahatinggi!”
11Waktu 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✡
12HariberikutnyawaktumerekasedangberjalankembalidariBetaniakeYerusalem,

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. Dan memang, saat itu belum musim buah ara.†
14 Lalu Yesus berkata kepada pohon itu, “Mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada
orang yang makan buahmu.” Dan murid-murid-Nya mendengar Dia berkata seperti
itu.

Yesusmengusir orang-orang yangmenjadikan RumahAllah 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
olehparapenukaruang.‡ DanDia jugamenjatuhkanbangku-bangkuyangdipakai 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,
* 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. ✡ 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-persembahan masih terus diadakan di
Rumah Allah. Jadi mereka merasa bahwa mereka boleh menindas orang-orang miskin dan Allah tidak akan
menghukum mereka. Mereka seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. ✡ 11:14 Mat. 21:12-17;
Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22 ‡ 11:15 penukar uang Padawaktu itu, raja besar di Romamemerintah semua daerah
Yahudi dan banyak provinsi yang lain. Oleh karena itu, uang sehari-hari yang mereka pakai adalah uang Roma.
Dan imam-imam kepala sudah melarang, “Uang negara Roma tidak boleh dipersembahkan kepada Allah.” Jadi
orang-orang yang datang ke RumahAllah harusmenukar uangmereka denganuang yang diizinkan supayamereka
bisa mempersembahkan uang mereka kepada Allah. Mata uang yang diizinkan itu adalah mata uang dari Tirus.
Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua yang dijual di dalam Rumah Allah. Jadi mereka menjadi kaya dari
hasil jualan dan penukaran uang itu.
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‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa.’✡
Tetapi kalian sudahmengubahnyamenjadi ‘tempatpersembunyianbagi parapencuri!’
”✡

18 Waktu para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar bahwa Yesus berbuat
seperti itu, merekamulai mencari jalan untuk bisamembinasakan Dia. Tetapi mereka
takut kepadaYesus, karena banyak orang sangat senang danherandengan ajaran-Nya.

19Ketika hari sudahmulai gelap, Yesus danmurid-murid-Nyameninggalkan kota itu.

Yesusmengajar tentang pohon ara yang dikutuk-Nya✡
20Besokpaginya,waktuYesus danmurid-murid-Nyaberjalandan lewat dekat pohon

ara itu, mereka melihat pohon itu sudah mati dan kering sampai ke akar-akarnya.
21KemudianPetrus teringat akanapa yang terjadi kemarinnya, lalu dia berkata, “Guru,
lihat! Pohon yang Engkau kutuk kemarin sudah kering.”

22 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Percayalah penuh kepada Allah. 23 Apa yang
Aku katakan ini benar: Kalau kalian masing-masing percaya penuh, kamu juga bisa
membuat keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu bisa meminta kepada
Allah, ‘Biarlah gunung ini pindahkedalam laut.’ Tetapi kamuharuspercayapenuhdan
tidak ragu bahwaAllah pasti akanmelakukan apa yang kamuminta. 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. 25-26 Saat kamu meminta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu
sendiri kalaukamusakit hati kepada seseorang. Maafkanlahorang itu, supayaBapamu
yang di surga jugamengampuni semua kesalahanmu.”§

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

27Waktu 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-pemimpinYahudidatangkepada-Nya. 28Lalumerekabertanya, “Siapayang
memberikanhak kepadamuuntukmengajar danmengubahkebiasaankami?— seperti
yang kamu lakukan kemarin! Atas nama siapakah kamumelakukan itu?”

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

31 Lalu mereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kita menjawab ‘Allah yang
memberikannya,’ maka kita akan kalah di hadapan orang banyak ini ketika dia
berkata, ‘Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 32-33Tetapi tidak
baik jugakalaukita jawab, ‘Diabekerjaataskemauannyasendiri,’karenaorangbanyak
ini akanmarahkepadakita!” Makaakhirnyamereka jawab, “Kami tidak tahu.” Mereka
menjawab seperti itu karena takut kepada orang banyak, karena semua orang yang
berkumpul di situ percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi.

✡ 11:17 Yes. 56:7 ✡ 11:17 Yer. 7:11 ✡ 11:19 Mat. 21:20-22 § 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 dalampenerjemahan terjadi karena dalambahasa
Indonesia manusia tidak mungkin mengampuni dosa sesamanya. Dalam bahasa Indonesia hanya Allah saja yang
bisamengampuni 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.”
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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 perumpamaan itu: “Adalah
seorang pemilik tanah yang menyuruh hamba-hambanya membuat kebun anggur
yang besar, lengkap dengan pagar di sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang
sebagai tempat untukmemeras buah anggur, danmembangunpondok 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
bersamaparahambanyapergi kenegeri lain. 2Waktu tibamusimpanen, diamenyuruh
seorang hambanya pergi kepada petani-petani itu untuk mengambil hasil kebun yang
menjadi bagiannya. 3 Tetapi para petani itu menangkap dan memukul hambanya itu,
lalu mereka menyuruh dia pulang dengan tangan kosong. 4 Lalu pemilik kebun itu
menyuruhhambanya yang lain pergi kepadamereka. Tetapimerekamencacimaki dia
dan memukul kepalanya sampai terluka. 5 Sesudah itu pemilik kebun itu menyuruh
lagi seorang hambanya yang lain. Tetapimerekamembunuhdia. Begitulah seterusnya
mereka memperlakukan setiap hamba yang lain yang datang menagih hasil kebun
itu. Ada yang dipukul, dan ada juga yang dibunuh. 6 Akhirnya tidak ada lagi yang
bisa disuruhnya kecuali anaknya yang satu-satunya yang sangat dia kasihi. Lalu dia
menyuruh anaknya itu pergi karena dia pikir, ‘Tentu mereka akan menghormati 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 mereka membuang
mayatnya keluar dari kebun itu.

9 “Jadi coba kalian pikir: Kalau sudah begitu, apakah yang akan dilakukan oleh
pemilik kebun itu? Tentu dia sendiri yang akan datang danmembunuhpara petani itu.
Laludiaakanmenyewakankebunnya itukepadapetani-petani yang lain.” 10LaluYesus
berkata lagi kepada mereka, “Sampai kapan kalian mengerti Firman Allah! Karena
sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,
Allah sudahmenjadikannya sebagai batu fondasi yang terutama.
11Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi kita.’ ”✡

12Pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedangmendengarkan perumpamaan itu, tahu
bahwamerekalah yang Yesusmaksudkan sebagai petani-petani yang jahat itu. Karena
itu mereka mencari cara bagaimana menangkap Yesus. Tetapi mereka takut kepada
orang banyak yang juga hadir di situ, jadi mereka pergi meninggalkan Dia.

Pemimpin-pemimpin Yahudi ingin menjebak Yesus supaya melawan pemerintahan
Roma✡

13Lalupemimpin-pemimpinYahudimenyuruhbeberapaorangdari kelompokFarisi
dan beberapa orang teman Raja Herodes mendatangi Yesus. Mereka datang dengan
tujuan untuk menjebak-Nya— yaitu membujuk Yesus supaya Dia berbicara melawan
pemerintah dan teman-teman Herodes itu mendengarnya. 14Mereka berkata, “Bapak
✡ 12: Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19; Yes. 5:1-7 ✡ 12:11 Mzm. 118:22-23 ✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26
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Guru, kami tahu Bapak adalah orang jujur yang benar-benar mengajar sesuai dengan
kemauan Allah dan tidak mempedulikan pendapat orang lain. Pak Guru tidak men-
gubah ajaran Bapak supaya dipuji oleh orang-orang yang punya pangkat. Jadi kami
mau bertanya: Menurut Hukum Taurat, apakah kita boleh membayar pajak kepada
pemerintah Roma atau tidak?”

15 Tetapi Yesus mengetahui bahwa mereka hanya berpura-pura saja. Jadi Dia
menjawab, “Apakahdenganpertanyaan semacam itu kalianpikir bisamenjebakAku?!
Coba tunjukkan satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk membayar pajak.”
16 Lalu mereka memberikannya kepada-Nya. Dan Dia bertanya, “Ukiran muka siapa
yang ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka: “Raja Roma.”
17Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada raja apa

yang wajib raja miliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang wajib Allah
miliki.”
Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran.
Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kembali sesudah

kematian✡
18 Sesudah itu orang-orang dari kelompok Saduki* juga mendatangi Yesus. (Kelom-

pok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali.)
19 Mereka berkata kepada Yesus, “Guru, Musa menulis peraturan untuk kita seperti
ini: ‘Kalau ada seorang laki-laki yang meninggal sebelum mempunyai anak, maka
saudaranya wajib kawin dengan jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi
saudaranya yangmeninggal itu.’✡ 20 Jadi, pernah ada tujuh orang laki-laki bersaudara.
Laki-laki pertama menikah dengan seorang gadis, tetapi laki-laki itu meninggal dan
belummempunyai 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 pernah menjadi suami dari perempuan
itu.”

24 Lalu Yesus menjawab, “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 kapan kalian akan
mengerti apa yang tertulis dalam Kitab Musa?! Karena waktu Allah menampakkan
diri-Nya kepada Musa dalam semak-semak yang menyala, Dia berkata, ‘Aku adalah
Allah Abraham, Allah Isak, dan Allah Yakub.’✡ 27 Allah menyebutkan ketiga nenek
moyang kita itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya. Padahal
pada zamanMusamereka sudahmati 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✡
28 Waktu Yesus masih berdebat dengan orang-orang Saduki, seorang ahli Taurat

datang dan mendengar mereka berbicara. Waktu dia melihat Yesus sudah menjawab
✡ 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 olehMusa: 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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pertanyaan mereka dengan baik, dia juga bertanya kepada Yesus, “Menurut pendap-
atmu, dari semua Hukum Taurat, perintahmana yang paling penting?”

29Lalu Yesus menjawabmereka, “Yang paling penting adalah:
‘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.”

32 Lalu 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.”

34Waktu 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-ahliTaurat

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 menjadikan mereka
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 ketu-
runan Daud?”
Orang banyak yang ada di situ senang sekali mendengar Yesus mengajar.
Yesusmengajarkan bahwa tidak bolehmencontoh ahli-ahli Taurat✡

38Waktu Yesus masih mengajar di situ, Dia berkata, “Hati-hatilah! Janganlah kalian
mencontohahli-ahli Taurat. Mereka senangberjalan-jalandanpamerdi tempat umum
denganmemakai baju yang bagus. Danwaktu berjalan di pasar, mereka senangwaktu
orang-orang memberi salam kepada mereka dengan penuh hormat. 39 Mereka juga
sukadudukdikursi-kursi yangpalingdepandidalamrumah-rumahpertemuanataudi
pesta-pesta makan. 40Mereka juga biasa menipu janda-janda denganmemakai alasan
seperti ini, ‘Sayaakanmembantumumengurusharta suamimuyang sudahmeninggal.’
Tetapi sebenarnyamereka hanya pura-puramembantu karenamerekamaumengam-
bil sebagian dari harta itu. Dan untukmenutupi kejahatanmereka itu, mereka berdoa
panjang-panjang di dalam rumah-rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa
mereka orang baik. Karena itu sebagai akibat dari perbuatanmereka yang seperti itu,
Allah pasti akanmemberi hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

Jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡
41 Waktu Yesus masih berada di teras Rumah Allah, Dia duduk menghadap peti

persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam
✡ 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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peti itu. Banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang yang besar. 42 Lalu seorang
janda miskin datang dan memasukkan 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. 44Karena mereka memberi sedikit
dari kelebihan hartamereka, sedangkan janda yang sangatmiskin inimemberi semua
miliknya— 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! Betapa megahnya Rumah Allah ini! Batu-batunya sangat
besar sekali!”

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

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

5 Lalu Yesus menjawab mereka, “Hati-hatilah, supaya kalian tidak disesatkan oleh
orang lain. 6 Banyak orang akan muncul dan berkata, ‘Aku inilah Kristus yang kalian
nanti-nantikan itu,’ sehinggamereka akanmenyesatkan banyak orang. 7Waktu kalian
mendengar tentangperangyang sedangberlangsungatauyangakan terjadi, janganlah
kalian kuatir! Karena itu bukanlah tanda-tanda akhir dunia. Memanghal-hal itu harus
terjadi sesuaidenganrencanaAllah. 8Akan terjadiperangantar sukudanantarnegara.
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 sudahmulaimengalami sakit sebagai tandamaumelahirkan. Dankemudian rasa
sakitnya akan semakin bertambah-tambah sampai anaknya lahir.

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

12 “Nanti akan ada orang yang menyerahkan saudaranya sendiri kepada pemimpin
agama untuk dibunuh. Juga akan ada bapak yang menyerahkan 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.
✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33
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14 “Akumemberikan tanda ini kepada kalian: Kalian akanmelihat seorang raja yang
memusuhi-Kumendirikan ‘sesuatu yang sangatmenajiskandi dalamRumahAllahdan
merupakan tanda kebinasaan.’✡ Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang
yang ada di Yerusalem dan provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.”
Saya— Markus, meminta kepada orang yang membacakan buku ini untuk orang
lain: Tolong jelaskan perkataan Yesus tadi kepada pendengar. Yesus melanjutkan
mengajar,*

15 “Pada saat itu, kalau kamu berada di teras rumah,† jangan masuk rumah lagi untuk
mengambil sesuatu! Langsung lari saja! 16Demikian jugakalaukamusedangbekerjadi
ladang. Jangan pulangmengambil jubahmu. 17Padawaktu bencana itu, kasihan sekali
ibu-ibuyanghamil danmenyusui. Merekaakan sangatmenderita karenamerekaakan
sangat sulit melarikan diri. 18Berdoalah supaya bencana itu tidak terjadi pada waktu
musim dingin. Karena kalaumusim dingin akan lebih susah lagi. 19Karena pada hari-
hari itu akan terjadi kesusahanbesar. Kesusahan seperti ini belumpernah terjadi sejak
Allahmenciptakandunia ini sampai sekarang. Dansesudah itu, kesusahanyangseperti
itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡ 20 Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat
pilihan-Nya yang masih hidup di dunia pada waktu itu, Dia sudah putuskan bahwa
bencana yang paling mengerikan itu tidak boleh lama. Karena kalau lama, tidak ada
orang yang sanggup bertahan hidup di dunia.

21 “Pada waktu itu kalau ada orang yangmemberitahukan seperti ini, ‘Lihat! Kristus
yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia ada di sana,’ jangan
kalian percaya. 22Karena 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 men-
gaku, ‘Aku ini adalah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu.’ Tipuan mereka sangat
licik, sampai orang-orangpilihanAllah jugahampir tersesat. 23Karena ituwaspadalah!
Ingatlah bahwa semua ini sudah Ku-beritahukan kepada kalian sebelum hal-hal ini
terjadi.

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
dalam awan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. 27 Lalu Aku akan
menyuruh para malaikat-Ku untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah dipilih

✡ 13:14 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 13:14 Penjelasan Markus Secara harfiah Markus menulis tiga kata yang
berarti, “Biarlah pembaca mengerti!” Perkataan ini tentu tidak diucapkan oleh Yesus, tetapi adalah komentar
pendek dari penulis Markus, dan sering ditulis dalam kurung dalam penerjemahan. Perkataan Markus 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 bisamembaca, danMarkusmengajak orang yangmembacakan kepada orang lain
untuk menjelaskan nubuatan Daniel yang dikutip oleh Yesus. † 13:15 di teras rumah Secara harfiah Markus
menulis ‘di atas rumah’. Di negeri Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar dan digunakan sebagaimana
orang-orang Indonesia menggunakan teras atau halaman rumah. ✡ 13:19 Dan. 12:1 ✡ 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.”
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oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di bumi, dari ujung timur
sampai ke ujung barat, dan dari ujung utara sampai ke ujung selatan.

28 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara. Kalau ranting-
rantingnya sudah menjadi lembek dan tunas-tunas pada ranting-rantingnya mulai
kelihatan, kalian tahubahwamusimpanas sudahdekat. 29Demikian juga, kalau kalian
melihat tanda-tanda itu sudah mulai terjadi, seharusnya kalian sudah tahu bahwa
waktunya untuk Aku datang kembali sudah dekat. 30Apa 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 lebih mungkin langit dan bumi
hilang lenyap, daripada ajaran-Ku ini tidak terjadi.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
32 “Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu 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 tahu kapan hal itu akan
terjadi. 33 Jadi kalian harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena kalian tidak tahu
kapan waktunya Aku datang kembali. 34 Keadaannya sama seperti waktu seorang
pemilik tanah mau pergi ke tempat yang jauh. Sebelum 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 sam-
pai saya kembali!’ 35Mereka itu terus bersiap-siap dan berjaga-jaga, karena mereka
tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali— apakah sore hari, tengahmalam, 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! 37Apa yang Ku-katakan ini bukan hanya untuk kalian yang
sedang mendengarkan tetapi untuk semua orang: Teruslah bersiap-siap dan berjaga-
jaga!”

14
Pemimpin-Pemimpin Yahudimencari cara untukmembunuh Yesus

1 Dua hari sebelum Hari Raya Paskah,* anggota imam-imam kepala dan ahli-
ahli Taurat mulai mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang
banyak, supaya mereka bisa membunuh Dia. 2Lalu mereka berkata, “Kita tidak boleh
menangkapDia selamapesta ini berlangsung! Nanti orang banyak akanmarahkepada
kita dan bisa terjadi keributan.”

Seorang perempuanmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
3Sesudah itu, Yesus danmurid-murid-Nyapergi ke Betania. Merekamakandi 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 danmematahkan bagian tipis dari botol itu lalumenuangkanminyak
itu ke atas kepala Yesus.

✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36 * 14:1 PaskahSecaraharfiah, “PaskahdanPerayaanRoti TanpaRagi.”
Istilah ‘Perayaan Roti Tanpa Ragi’ merupakan terjemahan dari satu kata dalam bahasa Yunani— 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
kemungkinanbesar Simon ini sudah sembuhdari penyakitnya sebelumkejadian ini. Lihat catatan tentangpenyakit
kulit dalamMrk. 1:40.
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4Tetapiwaktubeberapaorangmelihat itu,merekamarahdanberkata satu sama lain
seperti ini, “Kenapaminyakwangi itudibuangbegitu saja?! 5Karenakalaukitamenjual
minyak itu, tentu kita akanmendapat uang yang banyak sekali,‡ lalu uang itu bisa kita
bagi-bagikan kepada orang-orangmiskin.”

6Tetapi Yesus berkata kepadamereka, “Biarkan saja dia! Tidak usah kalian tegur dia.
Karena perempuan ini sudah melakukan perbuatan yang baik kepada-Ku. 7 Karena
orang-orang miskin akan selalu ada di sekitar kalian, dan kapan saja kalian bisa
membantu mereka. Tetapi Aku tidak akan selalu ada bersama kalian. 8 Sebenarnya
dengan menuangkan minyak wangi ke atas kepala-Ku, dia sudah mempersiapkan
tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ Ini sajalah yang bisa dia lakukan untuk-Ku. 9Apa yang
Ku-katakan ini benar: WaktuKabar Baik tentangAku disebarkan di seluruh dunia, apa
yang sudah dilakukan perempuan ini untuk Aku akan terus dibicarakan, sampai dia
tidak akan pernah dilupakan.”

Yudasmenjual Yesus✡
10LaluYudasdari desaKariot—* salah satudari keduabelasmurid-Nya, pergi kepada

imam-imamkepala untukmemberitahukanbahwadia bersediamenjual Yesus kepada
mereka. 11 Waktu mereka mendengar hal itu mereka senang sekali, dan berjanji
memberikan sejumlah uang kepadanya. Lalu Yudasmulaimencari kesempatan untuk
menyerahkan Yesus kepadamereka.

Yesus dengan kedua belasmurid-Nyamakanmakanan Paskah bersama✡
12 Hari 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 untuk mempersiapkan-
nya.”

13LaluYesusmenyuruhduaorangdarimurid-murid-Nya, “Kalianberduapergilahke
Yerusalem. Di sana kalian akan bertemu dengan seorang hamba laki-laki yang sedang
membawa bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia terus. 14Waktu dia masuk ke dalam
rumah, kalian juga ikutmasuk dan berkatalah kepada pemilik rumah itu, ‘Bapak, Guru
kamimenanyakan kepada Bapak: Di mana tempat makanmakanan Paskah untuk Dia
dan kami murid-murid-Nya?’ 15Dan orang itu akan menunjukkan satu ruangan besar
di lantai atas lengkapdenganmejadanbarang-barang lainyangdiperlukan. Di sanalah
kalian akan mempersiapkan makanan Paskah untuk kita.” 16Maka kedua murid itu
pergi ke Yerusalem dan mereka menemukan tepat seperti apa yang Yesus katakan
kepadamereka. Lalumerekamempersiapkanmakanan Paskah di situ.

17 Malam itu, Yesus datang bersama murid-murid-Nya. 18 Waktu mereka sedang
makan, Dia berkata kepada mereka, “Apa yang Ku-katakan ini benar: Salah seorang
dari kalian akan menyerahkan Aku kepada orang-orang yang memusuhi-Ku. Orang
itu sedangmakan bersama kita.”
‡ 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 biasanyamenaruhminyakwangi dan rempah-rempahpadamayat orangmati sebelumdikuburkan (seperti
padaMrk. 16:1). Tetapi perempuan itumungkin tidak tahu bahwa Yesus akan segeramati. Banyak penafsir berkata
bahwa perempuan ini adalah Maria, saudaranya Lazarus. Kalau begitu, dia menuangkan minyak wangi ke atas
kepala Yesus karena dia mengasihi-Nya dan karena dia ingin berterima kasih kepada-Nya, karena Yesus sudah
menghidupkan kembali saudaranya Lazarus dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 14:9 Mat. 26:14-16; Luk.
22:3-6 * 14:10 Yudas dari desa Kariot Secara harfiah, “Yudas Iskariot.” Dalam bahasa Ibrani, ‘Iskariot’ berarti
‘orang Kariot’. ✡ 14:11 Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14, 21-23; Yoh. 13:21-30 † 14:12 Paskah Secara harfiah,
“Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Mrk. 14:1.
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19 Waktu 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, sepertinya dia masih sahabat-Ku.‡
21Karena samaseperti yang sudahditulis dalamKitabSuci, AnakManusia—§yaituAku,
memang sudahditetapkanmati dibunuh. Tetapi kasihan sekali, dia yangmenyerahkan
Aku kepada orang-orang yang memusuhi-Ku! Dia akan mendapat hukuman yang
sangat berat sekali, sampai dia akan berpikir bahwa lebih baik kalau dia tidak pernah
dilahirkan.”

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
22Waktumereka sedangmakan, Yesusmengambil roti danmengucap syukurkepada

Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobek roti itu, dan saat Dia memberikan
supaya setiapmerekamakandari roti ituDia 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
ituDiaberkata, “Inilahdarah-Ku—yangakanditumpahkanuntukbanyakorang. Darah
kematian-Ku menjadi tanda bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia
sudah sah.” Lalu mereka semua minum. 25 Dan Yesus berkata lagi, “Apa yang Ku-
katakan ini benar: Aku tidak akanminumanggur seperti ini lagi sampai tibawaktunya
kerajaanyangAllah janjikan sudahnyata. Pada saat itulahAkuakanminumair anggur
baru.”

26Lalumerekamenyanyikan lagupujian kepadaAllah, dan sesudah itumerekapergi
ke Bukit Zaitun.

Petrus akanmenyangkal Yesus sebagai gurunya✡
27 Pada waktu mereka sedang berjalan, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya,

“Kalian semua akan lari meninggalkan Aku, karena Allah 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!”

30Lalu 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 semuamurid 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 Get-

semani, Dia berkata kepada mereka, “Kalian duduk di sini, karena Aku mau pergi
berdoa.” 33Lalu Diamengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut bersama-Nya. Waktu
itu Yesus sangat sedih sekali dan hati-Nya sangat tidak tenang. 34 Lalu Dia berkata
‡ 14:20 seperti dia masih sahabat-Ku Makan dari piring atau mangkuk makanan bersama-sama menandakan
persahabatan yang akrab. Di sini Yesus dan murid-murid-Nya mencelupkan roti dan sayur pahit mereka ke dalam
mangkuk besar yang sama. Mazmur 41:9 kelihatannya bernubuat tentang perbuatan Yudas. § 14:21 Anak
Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6. ✡ 14:21 Mat. 26:26-30; Luk. 22:15-20; 1Kor. 11:23-25 ✡ 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
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kepadamereka, “Hati-Ku sangat sedih sekali, seperti maumati 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 Allah menghendaki.
36 Dia berdoa seperti ini, “Abba,* Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu.
Tolong lepaskan kesusahan ini dari-Ku! Tetapi Aku minta jangan kehendak-Ku yang
jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi.”

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

39 Lalu Yesus kembali lagi ke tempat yang sama untuk berdoa, dan doa-Nya untuk
hal yang sama. 40Waktu selesai berdoa, Dia kembali dan menemukan mereka sedang
tertidur juga, karenamereka terlalumengantuk. Waktu Diamenegurmereka, mereka
diam saja. Mereka merasa sangat malu sekali dan tidak bisa memberikan alasan yang
masuk akal untukmenjawab-Nya.

41 Sesudah itu Yesus pergi lagi berdoa untuk yang ketiga kalinya, dan waktu Dia
kembali lagi kepada mereka, Dia berkata, “Kalian masih tidur dan istirahat juga—
ya?! Sekarang cukup! 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 yang memusuhi-Ku
sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
43Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yudas— yaitu salah satu dari kedua belas

murid-Nya, datangdenganorangbanyak. Merekamembawaparangdan tongkat kayu.
Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh para imamkepala, ahli-ahli Taurat, dan
para pemimpin orang Yahudi. 44 Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan kepada
mereka, “Orang yang saya peluk, itulah Yesus. Tangkap dia, dan jaga dia baik-baik.”
45 Waktu Yudas tiba, dia langsung mendekati Yesus dan berkata, “Guru.” Lalu dia
memeluk Yesus.†

46Dan 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 tanganmereka dan lari dengan telanjang.
* 14:36 AbbaAbbabukanbahasa Yunani, tetapi bahasa Ibrani sehari-hari padawaktu itu, dankata 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. ✡ 14:42 Mat. 26:47-53; Luk.
22:47-53; Yoh. 18:3-12 † 14:45 peluk/memeluk Secara harfiah, “mencium.” Ini cara yang wajar di antara orang
Yahudi untuk bersalaman. ‡ 14:51 pemuda Banyak ahli tafsir berpendapat bahwa kemungkinan besar pemuda
ini adalahMarkus sendiri. Dia penduduk Yerusalem (Kis. 12:12).
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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. Bersama mereka, dia ikut menghangatkan
badannya dekat api.

55-56 Waktu itu imam-imam kepala dan semua anggota sidang Mahkamah Agama
mencari cara untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya mereka bisa men-
jatuhkan hukuman mati kepada-Nya. Secara diam-diam, beberapa orang sudah
disogok supaya mereka memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun
banyak orang yang memberikan kesaksian palsu, kesaksian dua orang saja pun tidak
ada yang sama. Karena itu mereka tidak berhasil membuktikan kesalahan apa pun
tentang Yesus.

57 Lalu beberapa orang berdiri dan memberikan kesaksian palsu tentang Dia,
58 “Kami mendengar Dia berkata, ‘Aku akan bongkar Rumah Allah yang dibangun
dengan tanganmanusia ini, dan dalamwaktu tiga hari aku akan bangun kembali yang
baru, yang tidak dibangun dengan tangan manusia.’ ” 59Tetapi bahkan tentang hal itu
kesaksian dua orang saja pun tidak ada yang sama.

60 Lalu imam agung berdiri di hadapan mereka dan berkata kepada Yesus, “Kenapa
kamu tidak menjawab apa-apa?! Padahal sudah banyak orang yang bersaksi tentang
ajaran-ajaranmu yang salah.” 61Tetapi Yesus tetap diam saja dan tidakmenjawab apa-
apa.
Lalu imamagungbertanya lagi kepadaDia, “ApakahkamuAnakAllahdanKristus?”§
62Dan Yesus menjawab, “Ya, benar. Dan kalian akan melihat Anak Manusia*— yaitu

Aku, duduk di tempat yang paling terhormat di samping YangMahakuasa. Juga waktu
Aku datang dari surga, kalian akanmelihat Aku datang dalam awan.”

63Waktumendengar itu, untukmenunjukkankemarahannya, imamagungmerobek-
robekbaju tipis† yang sedangdia pakai, danberkata, “Buat apa kitamencari saksi-saksi
lain lagi?! 64 Kalian sendiri sudah mendengar dia menghina Allah! Jadi bagaimana
menurut kalian?”
Lalumereka semuamemutuskan untukmenjatuhkan hukumanmati kepada-Nya.
65Sesudah itu ada di antaramereka yangmulaimeludahi Dia. Mereka jugamenutup

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!”
Kemudianpenjaga-penjaga imamagung itupunmemukuli Yesus sambilmembawaDia
keluar.

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡
66Waktu semua itu terjadi, Petrus masih menghangatkan badannya di dekat api di

halaman rumah imam agung. Lalu seorang pembantu perempuan dari imam agung

✡ 14:52 Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24 § 14:61 AnakAllahdanKristus Sesuai kebiasaan
orangYahudi, imamagungmenghindardarimenyebut ‘Allah’. Secaraharfiah, diaberkata, “Anakdari yangTerpuji.”
Dalam ayat yang berikut ini, Yesus jugamengikuti kebiasaan itu dengan tidak langsungmengucapkan ‘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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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.

69 Waktu pembantu perempuan itu melihat Petrus lagi, dia mulai berkata kepada
orang-orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah satu dari mereka yang ikut Yesus.”
70Tetapi Petrus menyangkal lagi, “Bukan!”
Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada Petrus,

“Betul! Kamu juga salah satu dari mereka, karena kamu juga orang Galilea.”
71Lalu Petrusmulai berkata, “Saya tidak kenal orang itu! Kalau saya bohong, biarlah

TUHAN yang di surgamenghukum saya!”
72Saat itu ayamberkokok untuk kedua kalinya. Lalu Petrus punmengingat apa yang

Yesus katakan kepadanya malam itu, “Sebelum ayam berkokok dua kali, kamu sudah
tiga kali menyangkal Aku sebagai gurumu.” Petrus pun langsung menangis 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 rencana untuk mem-
bunuhYesus dengan caramemperalat pejabat-pejabat pemerintahRoma. Lalumereka
mengikat danmembawa Dia untuk diserahkan 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.”
3Lalupara imamkepalamelaporkanbanyak tuduhan tentangkesalahanYesus. 4 Jadi

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

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
6 Setiap tahun di Yerusalem pada Hari Raya Paskah, gubernur selalu membebaskan

satu orang dari penjara sesuai dengan permintaan masyarakat. 7 Pada waktu itu ada
seorang di dalam penjara yang bernama Barabas. Dia ditangkap dan dipenjarakan
bersama beberapa orang lain, karenamerekamelakukan kerusuhanmelawan pemer-
intah Roma. Dalam kerusuhan itu Barabas sudah membunuh seseorang. 8 Jadi kebe-
tulan pagi itu orang banyak datang kepada Gubernur Pilatus dan meminta, “Apakah
Bapak akan membebaskan seorang tahanan pada hari ini?— seperti yang biasa Bapak
lakukan.”

9Lalu Pilatus menjawab mereka, “Apakah kalian mau supaya saya melepaskan raja
orang Yahudi ini untuk kalian?” 10 Pilatus sengaja berkata seperti itu karena dia tahu
para imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yang membuat
mereka menyerahkan Yesus kepadanya. 11Tetapi para imam kepala membujuk orang
banyak itu supayamerekaminta kepada Pilatus untukmembebaskanBarabas—bukan
Yesus. 12 Lalu Pilatus bertanya sekali lagi kepada mereka, “Kalau begitu, apa yang
kalianmau 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!”*
14Lalu Pilatus bertanya lagi kepadamereka, “Kenapa? Kesalahan apa yang sudahdia

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, supayamerekamencambuki Dia danmenyalibkan-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. 17 Sesudah mencambuki, mereka mulai mengejek Yesus.
Mereka mengganti jubah yang Yesus pakai dengan jubah komandan mereka 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. 18 Lalu mereka pura-pura memberi hormat kepada Yesus dengan
berteriak, “Salam,hai rajaorangYahudi!” 19Sesudah itumerekamemukulkepalaYesus
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 anggur yang dicampur dengan getah pohon mur kepada-Nya. Tetapi
Yesus menolaknya.

24Lalu tentara-tentara itu menyalibkan Dia. Dan pakaian-Nya mereka bagi-bagikan
di antaramereka dengan caramembuang undi.§ 25Merekamenyalibkan Yesus sekitar
* 15:13 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman
mati kepadaorang jahat— yaitu dengan caradisalibkan. Merekamembuat salib dari duabatang kayuyangdibentuk
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. Keduakakinya jugadipakukanpadakayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkandengan caramenanamkayu 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. ✡ 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
dalambahasaYunani, bisa jugaditerjemahkan “memerintahkan.” Dalamsetiapprovinsi dimanapemerintahRoma
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
bukankarenaada tengkorak-tengkorakmanusiadi sana. Tetapi di bukit itu kebetulanadabatubesar yangmenonjol
yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. § 15:24 bagi-bagikan…undiMarkus sengajamenulis ayat ini supaya
mirip denganMzm. 22:18. Yesus menggenapi yang tertulis di ayat itu.
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jam sembilan pagi. 26Kemudian pada salib-Nya bagian atas, mereka pasang plang den-
gan 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.*

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

31 Demikian juga dengan para imam kepala 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! 32 Kalau dia
benar-benar Kristus, Raja Penyelamat bangsa Israel, biarlah dia turun dari salibnya
itu! Denganbegitukamibisapercayakepadanya.” Dankeduapenjahat yangdisalibkan
bersama Yesus ikut jugamenghina Dia.

Yesusmati✡
33Pada jamduabelas siang, tiba-tiba semuadaerah itugelapdanberlangsung sampai

jam tiga sore. 34Kira-kira jam tiga, Yesus berteriak dengan suara yang keras, “Eloi, Eloi,
lama sabaktani?” Yang artinya, “Allah-Ku, Allah-Ku, kenapa Engkau meninggalkan
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 dia mencelupkan
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 untukmenurunkan dia dari salib ini!”

37Lalu Yesus berteriak danmati. 38Waktu Yesusmati, gorden yang selalu tergantung
di pintuRuangKudus§di dalamRumahAllah robek sendiri dari atas kebawahmenjadi
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!”

40 Di 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 perempuan yang lain, yang sudah ikut dengan
rombongan Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem.

Mayat Yesus dikuburkan✡

* 15:27-28 Perbedaan salinanBeberapa salinankunomenambahkankata-kata ini yangkemudiandihitung sebagai
ayat 28: Jadi hal itu menepati Firman Allah yang disampaikan oleh seorang nabi, “Dia akan diperlakukan sama
seperti 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 dalam Mzm. 69:22. § 15:38
gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu terpasang di pintu Ruang Kudus. Tidak jelas di
sini apakah gorden itu ada di pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang memisahkan Ruang Kudus dengan
RuangMahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan dalam Ibrani 9, bahwa tidak ada lagi penghalang yang
memisahkanmanusia 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’. † 15:40
Urutannamadiubah supaya Salome tidak dianggap saudara perempuandari Yakobus danYoses. Ada kemungkinan
bahwa Salome ini adalah istri Zebedeus dan ibu dari Yakobus dan Yohanes— yaitu kedua murid Yesus. Matius
memakai nama lain untuk Yoses— yaitu Yusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41 Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42
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42Pada waktu itu hari sudah mulai malam dan orang Yahudi harus segera menyele-
saikan segala persiapanmereka untuk Hari 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 Agama Yahudi. Dia juga rindu sekali saatnya Allah
mulai memerintah dunia ini sebagai Raja.) 44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa
Yesusmati sebelummalam. Lalu diamenyuruh 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
menurunkan mayat-Nya dari salib, mereka membungkus-Nya dengan kain itu, lalu
membawadanmenaruhmayat-Nya di dalamkuburan yang digali seperti gua di dalam
bukit batu. Sesudah itu pintu kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar
yang sudah disediakan sebagai tutupnya. 47 Waktu mereka mengurus mayat Yesus,
kedua ibu yang bernama Maria itu ada di situ dan melihat tempat di mana mereka
menaruhmayat-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 minyak yang harum untuk
meminyakimayat Yesus. 3Waktudi jalanmereka salingbertanya, “Siapakahyangakan
menolong kita untuk menggulingkan batu besar itu, supaya kita bisa masuk ke dalam
kuburan?” 4 Tetapi waktu mereka sampai di kuburan, mereka melihat 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 kepada
mereka, “Jangan kaget! Saya tahu kalian mencari Yesus, Orang Nazaret yang sudah
disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena Allah sudah menghidupkan Dia kembali.
Lihat saja tempat di mana mereka menaruh mayat-Nya. 7 Jadi sekarang pergilah
dan beritahukanlah kepadamurid-murid-Nya, khususnya kepada Petrus. Katakanlah,
‘Yesus sudah duluan pergi ke Galilea dan kalian akan menemui Dia di sana— sesuai
dengan apa yang sudah pernah Dia beritahukan kepada kalian.’ ”

8Dengangemetarperempuan-perempuan itu larimeninggalkankuburan itu, karena
sangat takut dan bingung. Mereka tidak bicara apa-apa dengan orang yang mereka
temui di jalan, karenamerekamasihmerasa takut.*

Tambahan yang kuno kepada Injil Markus: Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada
murid-murid-Nya✡
[ 9 Pada hari Minggu pagi-pagi sekali Yesus sudah hidup kembali. Pertama sekali

Dia memperlihatkan diri-Nya kepada Maria dari kampung Magdala. (Daripadanya

✡ 16: Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10 * 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 segeramemberitahukan pesanmalaikat itu kepada Petrus dan
orang-orang yang bersama dia. Sesudah itu, Yesus sendiri mengutus mereka pergi (ke semua tempat) dari timur ke
barat denganKabar 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
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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 danMaria 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 itumereka sedang berjalan dari Yerusalem ke tempat lain. 13Waktu dua orang itu
sadar bahwa Orang yang bersama mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang.
Lalumerekaberduakembali danmenceritakankejadian itu kepadamurid-murid-Nya.
Tetapi mereka tetap tidak percaya.

14 Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada kesebelas murid-Nya itu waktu
mereka sedangmakan. Diamenegurmereka karenakekerasanhatimereka sehingga—
walaupun sudah beberapa orang saksi mata yang memberitahukan, 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.
16Orang yang tidakmau percaya kepada-Ku akan dihukum. Tetapi orang yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan. 17Dan kepada setiap kalian yang percaya kepada-Ku,
Allah akanmemberikan kuasa kepadamu untukmelakukan keajaiban-keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan

kamu akanmengusir setan-setan,
akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari,
18danbiarpunkamumemegangular dengan tangan saja atauminumracun, 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✡
19SesudahDia selesai berbicara kepadamurid-murid-Nya, Tuhan Yesus terangkat ke

surga, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah— yaitu di tempat yang paling terhor-
mat. 20 Lalu murid-murid-Nya pergi ke mana saja mengabarkan berita keselamatan.
Dan Roh Tuhan Yesus menyertai setiap mereka dengan membuat banyak keajaiban
sebagai bukti bahwa berita keselamatan yangmereka kabarkan itu adalah benar. ]

✡ 16:18 Luk. 24:50-53; Kis. 1:9-11
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Injil Lukas
Prakata Lukas

1Kepadayang terhormatBapakTeofilus.* Banyakorang sudahberusahamenuliskan
laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di antara kita. 2Mereka menuliskan
laporan mereka sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh orang-orang yang
menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa itu dari sejak awal. Para saksimata itu sudah
melayani Tuhan dengan memberitakan kabar itu ke mana-mana. 3 Jadi, karena sejak
awal saya sudah selidiki semua peristiwa itu dengan teliti dari para saksi mata, maka
saya berpikir, “Sebaiknya saya menuliskan laporannya secara teratur untuk Bapak
Teofilus.” 4Denganbegitu, Bapakmengetahui bahwaapayangdiajarkankepadaBapak
adalah benar sekali.

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis
5 Pada waktu Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Yudea di bawah pemer-

intahan raja agung di Roma, ada seorang imam bernama Zakaria. Dia adalah salah
satu anggota dalam kelompok imam yang bernama kelompok Abia.† Istrinya bernama
Elisabet. Dia juga berasal dari keturunan Harun— imam yang pertama. 6 Kehidupan
Zakaria dan istrinya menyenangkan hati Allah, karena mereka selalu hidup benar
menurut kemauan Allah— yaitu selalumenaati semua perintah dan peraturan TUHAN
tanpa kesalahan. 7Tetapi mereka tidakmempunyai anak karena Elisabet mandul, dan
mereka juga sudah sangat tua.

8Pada suatu hari ketika kelompok Abia mendapat giliran untuk melayani di Rumah
Allah, Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah. 9 Dan seperti
kebiasaan para imam, mereka membuang undi untuk mengetahui siapa yang akan
membakar kemenyan di bagian Rumah Allah yang bernama Ruang Kudus. Dan terny-
ata Zakaria yang terpilih untuk tugas itu. 10Ketika 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
tempatuntukmembakarkemenyan. 12KetikaZakariamelihatmalaikat itu, dia terkejut
dan takut sekali. 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, “Jangan takut, Zakaria.
Allah sudah mendengar doamu: Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-
laki bagimu. Hendaklah kamu menamakan dia Yohanes. 14 Kamu akan bergembira
dan bahagia karena anakmu itu, dan banyak orang juga akan turut bergembira karena
kelahirannya. 15Karena dia akanmenjadi orang yang agung di hadapanAllah. Sebagai
tanda dia dikhususkan bagi Allah, dia tidak bolehminum anggur atauminuman keras
lainnya.‡ Dia akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus— bahkan sejak dalam kandungan
ibunya. 16Dia akanmembimbing banyak orang Israel supaya mereka kembali kepada
TUHAN— Allah mereka. 17 Dia akan menyiapkan umat Allah sebelum kedatangan
Tuhan ke dunia ini. Roh Allah akanmemberikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja
seperti Nabi Elia. Akibat pelayanannya, orang tua akan mengasihi anak-anak mereka
* 1:1 Teofilus Nama Teofilus berarti ‘orang yang mengasihi Allah’ atau ‘sahabat Allah’. Ada kemungkinan 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 yang
mengasihi Allah. † 1:5 kelompok Abia Para imam terbagi dalam dua puluh empat kelompok, untuk mengatur
waktunya mereka bertugas di Rumah Allah setiap tahun. Lihat 1Taw. 24. ‡ 1:15 Sebagai tanda … tidak boleh
minum anggur … Perintah seperti ini juga diberikan kepada orang tua Simson (Hak. 13:5, 7), jadi orang tua Yohanes
pasti berpikir bahwa anakmereka akanmenjadi nabi.
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kembali. Dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat kepada TUHAN
menjadi taat kembali. Dan cara berpikir mereka menjadi bijaksana kembali, sehingga
merekamau hidup benar.”

18Lalu Zakaria berkata kepadamalaikat 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!”

19Dan malaikat itu menjawab, “Nama saya Gabriel. Saya selalu berdiri di hadapan
Allah dan selalu siap membawa berita-Nya. Dialah yang menyuruh 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 kamu akan menjadi bisu dan tidak bisa bicara sampai
pada saat semua ini menjadi kenyataan.”

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

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

Malaikat Gabriel memberitahukanMaria tentang kelahiran Yesus
26-27 Ketika Elisabet hamil enam bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel kepada

seorangperawanmudabernamaMariayang tinggal di kotaNazaret di provinsiGalilea.
Maria bertunangan dengan Yusuf— seorang keturunan Daud. 28 Begitu malaikat itu
sampai, dia berkata, “Salam! TUHAN sungguhbaik hati kepadamu. Diamenyertaimu!”

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

30 Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya, “Jangan takut Maria. Allah sangat baik
hati kepadamu. 31 Dengarkanlah! Kamu akan hamil dan melahirkan seorang Anak
laki-laki. Hendaklah kamu menamakan Dia Yesus. 32Dia 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
akanmemerintahorangYahudi—yaituketurunanYakub. Dankerajaan-Nya tidakakan
pernah berakhir.”

34LaluMaria berkata kepadamalaikat itu, “Wah! Bagaimanamungkin semua hal itu
akan terjadi?! Karena sayamasih perawan.”

35Dan malaikat itu menjawab, “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. 36 Juga, saudarimu Elisabet sedang hamil enam bulan
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal dia sudah tua sekali dan orang-
orang berkata bahwa dia mandul. 37 Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak
mungkin.”

38 Kata Maria, “Saya ini hamba TUHAN yang hina. Apa yang engkau katakan itu
hendaklah terjadi kepada saya.” Lalumalaikat itu pergi meninggalkan dia.

Mariamengunjungi Elisabet
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39Tidak lama kemudian, dengan buru-buru Maria bersiap-siap dan pergi ke sebuah
desa di daerah pegunungan di provinsi Yudea 40 untuk mengunjungi Elisabet dan
Zakaria. KetikaMariamemasuki rumahmereka, diamengucapkansalamkepadaElisa-
bet. 41KetikaElisabetmendengar salamdariMaria itu, anakdalamkandunganElisabet
menendang-nendang kesenangan. Kemudian Elisabet dipenuhi Roh Kudus. 42Dengan
suara keras dia berbicara, “Maria, kamulah perempuan yang paling diberkati Allah
di antara semua perempuan! Dan Anak yang ada dalam kandunganmu sekarang
juga sangat diberkati! 43 Sekarang saya sungguh mendapat kehormatan besar, karena
ibu yang akan melahirkan Tuhan saya datang mengunjungi saya. 44 Karena begitu
saya dengar salam darimu, anak dalam kandungan sayamenendang-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 sudahmulai mengulurkan tangan-Nya danmenunjukkan kuasa-Nya.

Di zaman dulu Dia mencerai-beraikan orang-orang yang tinggi hati
danmengacaukan semua rencanamereka.
52Di zaman dulu juga Allah sudahmenurunkan raja-raja dari jabatanmereka,
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.”

56 Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira tiga bulan lamanya, lalu dia pulang ke
Nazaret.

Yohanes Pembaptis lahir
57Ketika sudah cukup bulannya, Elisabet melahirkan. Dia melahirkan seorang anak

laki-laki. 58 Lalu para tetangga dan keluarganya mendengar bahwa TUHAN begitu
mengasihani Elisabet, danmereka turut bersukacita bersama dia.
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59Ketika anak itu sudah berumur seminggu,§ banyak tamu yang datangmenghadiri
acara sunatanuntukanak itu. Merekamaumemberi namaZakaria kepadanya— sesuai
dengan nama bapaknya. 60 Tetapi Elisabet berkata, “Tidak! Dia harus diberi nama
Yohanes.”

61Lalu mereka menjawab, “Tetapi tidak ada keluarga kalian berdua yang mempun-
yai nama itu!” 62 Kemudian mereka memberi tanda kepada bapak anak itu untuk
bertanya begini, “Bapakmaumemberi nama apa kepadanya?”

63 Dan Zakaria minta sebuah batu tulis, lalu menulis, “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 yang mendengar 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 yangmelayani-Nya sejak zaman dahulu.

71Karenamerekamenyampaikan bahwa Allah akanmenyelamatkan kita darimusuh-
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.

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

74 supaya kita dibebaskan dari kuasamusuh-musuh kita,
supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa takut,
75 dan dengan begitu kita bisa hidup suci dan benar di hadapan-Nya selama kita
hidup.

76Dan tentang kamu— anak kecil-ku,
kamu akan disebut nabi Allah YangMahatinggi, dan kamu akanmendahului Tuhan

mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan-Nya.
77 Maksudnya, kamu akan memberitahukan kepada umat-Nya bagaimana caranya

supayamereka dapat diselamatkan
melalui pengampunan dosamereka.

78 Jadi, karena kebaikan hati Allah kita,
suatu hari yang baru— yaitu Hari Keselamatan dari surga, akanmenyinari kita.

79Dengan demikian Allah akanmenolong kita yang hidup dalam kegelapan

§ 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.
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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 penduduk membayar 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. Maria membungkus-Nya dengan kain lampin yang
panjang danmembaringkan-Nya di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Untuk
sementara mereka menginap di situ karena kebetulan pada waktu itu semua rumah
penginapan sudah penuh.

Para gembalamendengar tentang Yesus
8 Pada malam itu beberapa gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di

padang di luar kota Betlehem. 9 Tiba-tiba malaikat muncul di depan mereka. Cahaya
kemuliaan TUHAN bersinar di sekitar mereka, dan mereka menjadi sangat takut.
10 Kata 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 lahir Juruselamat kalian— yaitu Tuhan yang disebut juga
Kristus.* 12Dan inilah yang akanmenjadi tanda bagi kalian: Kalian akanmenemukan
seorang Putera yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam kotak
kayu— tempat makanan ternak.” 13 Tiba-tiba bersama malaikat itu tampaklah san-
gat banyak malaikat lain— yaitu batalion-batalion tentara surgawi. Mereka sedang
memuji-muji Allah dan berkata,
14 “Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi!

Danhendaklah setiaporangyangberkenankepada-Nyadidunia inimerasa 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

✡ 2: Mat. 1:18-25 * 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
dandisahkanolehAllah. Dan setiap imamdannabi pada zaman itu jugadiurapi. Yesuspantas disebut ‘YangDiurapi’
karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa
nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari
‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan
membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yangmemusuhinya, 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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melihat apa yang sudah terjadi— yaitu yang sudah diberitahukan oleh TUHAN kepada
kita.”

16 Lalu mereka segera pergi ke sana dan bertemu dengan Maria dan Yusuf. Mereka
juga melihat Anak itu terbaring di dalam kotak kayu itu. 17 Ketika para gembala
mengunjungi Bayi itu, mereka menceritakan kepada semua yang hadir tentang apa
yang sudah diberitahukan malaikat itu kepada mereka tentang Anak itu. 18 Setiap
orang yang mendengarkan cerita para gembala itu menjadi heran. 19 Tetapi Maria
menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan terus memikirkan arti semua itu.
20Kemudianparagembala itukembali kekawanandombamereka sambilmemuliakan
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 diberikanmalaikat kepada-Nya sebelumMaria mengandung Yesus.

Upacara penyucianMaria 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 oleh
Hukum Musa.✡ Pada kesempatan itu mereka juga membawa Yesus ke Yerusalem dan
menyerahkan Dia kepada Allah— 23 sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Hukum
TUHAN, “Setiap anak sulung laki-laki harus diserahkan bagi TUHAN.”✡ 24 Jadi ketika
mereka berada di sana, mereka juga mempersembahkan kurban “sepasang burung
tekukur atau dua ekormerpatimuda” sebagai syarat penyucian diriMaria 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 hati. Roh Kudus
menyertai dia. Dia sudah lama menunggu waktunya Allah memulihkan umat Israel
melalui pekerjaan Kristus— seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Roh Kudus
sudah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Kristus.
27 Jadi pada saat Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke teras Rumah Allah untuk
menyerahkan Anak mereka kepada TUHAN sesuai dengan peraturan Hukum Taurat,
Roh Kudus 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 terangyangakanmenerangibangsa-bangsayangbukanYahudiyang
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 dihukum oleh Allah. Danmelalui Anak ini banyak
juga yang akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun Dia diutus oleh Allah, banyak
orang yang akan menolak Dia. 35Dan melalui Dia pikiran-pikiran yang ada di dalam
† 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



Lukas 2:36-37 304 Lukas 2:51

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 dan malam dia beribadah di
sana sambil berdoa dan berpuasa. 38Padawaktu 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 untuk
membebaskan Yerusalem.§

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39 Sesudah Yusuf dan Maria menyelesaikan semua syarat Hukum TUHAN, 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
41 Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan

Paskah. 42Ketika Yesus sudah berumur dua belas tahun, seperti biasanyamereka 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 rombonganmereka 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. 48Ketika 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 dengan mencari-Mu
kemana-mana!”

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

51 Lalu Dia pulang bersama mereka ke Nazaret dan Dia selalu taat kepada orang
tua-Nya. Tetapi ibu-Nya menyimpan dan merenungkan semua kejadian itu di dalam
‡ 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. * 2:46 ahli-ahli Taurat Secara harfiah, “guru-guru.” Di Luk. 5:17 kelompok yang
sama disebut “guru-guru Taurat.” Kelompok ini juga bertugas untuk menulis kembali buku-buku Musa dan semua
Firman TUHAN. Pada zaman Alkitab, memang semua buku harus ditulis dengan tangan karena belum ada alat
cetak. Karena pendidikan dan keahlianmereka dalambuku-buku FirmanAllah,merekamenjadi guru-guru agama,
ahli hukum, dan hakim untuk orang Yahudi. Mereka juga menjadi kelompok agama yang sangat dihormati, dan
yang ikut campur tangan juga dalam hal-hal politik. Seperti kelompok Farisi, mereka juga tidak senang dengan
Yesus. YesusmenegurkelompokFarisi bersamaahli-ahli TauratdiLuk. 11:37-54karenamerekahanyaberpura-pura
sebagai orang baik.
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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.
Pada waktu itulah Allah mulai menyampaikan pesan-Nya melalui 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 mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa
kamu mau terus mengikuti Tuhan, datanglah kepada saya supaya saya membaptis
kamu.” 4 Jadi Yohanes inilah yang dimaksud oleh Allah dalam nubuatan kitab Nabi
Yesaya ketika dia menulis,
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini,

‘Siapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan! Luruskanlah jalan bagi-Nya!’ ”*
5 “Hendaklah setiap lembah ditimbun,

dan setiap gunung dan bukit diratakan,
setiap jalan yang berbelok-belok diluruskan,

dan setiap jalan yang berlubang diperbaiki.
6Dengan demikian setiap orang akanmendapat kesempatan untukmengerti

bagaimana caranya dia dapat diselamatkan oleh Allah.”†
7 Banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dia berkata kepada

mereka, “Hai kamu, keturunan ular berbisa! Janganlah kamu pikir bahwa kamu bisa
melepaskan diri dari hukuman Allah yang akan datang! 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 siap
melenyapkan bangsa kita danmembuangnya ke dalam api!”‡

10 Kemudian orang banyak itu bertanya kepadanya, “Jadi apa yang harus kami
perbuat?— supaya Allah tidakmenghukum kami.”

✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28 * 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 (yang menggambarkan hukuman Allah) 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.
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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.”

12 Beberapa 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.”

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

tuduhan palsu kepada seseorang supaya kamu mendapatkan uang dari dia. Puaskan-
lah dirimu dengan gajimu.”

15 Karena pelayanan Yohanes, orang-orang menunggu dengan penuh harapan dan
bertanya-tanya dalamhati, “Apakah Yohanes adalah Kristus* yang kita nanti-nantikan
itu?”

16 Yohanes menjawab mereka 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 akanmembaptis masing-masing kalian. Ada yang
dibaptisdenganRohKudus, danadadenganapi. 17Olehkarena itubertobatlah! Karena
dunia ini seperti ladang besar yang siap dipanen, dan hasil yang baik dipisahkan dari
yang tidak baik! KarenaDia yang datang sesudah saya akanmenghakimi 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.”† 18Dengan 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 pen-
jara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21Ketika Yohanes sedang membaptis orang banyak, dia juga membaptis Yesus. Dan

ketika Yesus sedang berdoa, langit pun terbuka, 22 dan Roh Kudus turun ke atas Dia
dalam bentuk burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari langit yang berkata,
“Engkaulah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”
§ 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. * 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 hukuman dari Allah). Setelah 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 lainnya akan dibakar-Nya di dalam api yang tidak pernah padam.” Yang
diterjemahkan di atas sebagai ‘lesung dan nyiru’, secara harfiah, “penampi”— yang adalah alat seperti sekop atau
garpu besar yang dipakai untuk memisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini dapat dibandingkan denganWhy.
14:14-20 dan Mat. 25:31-46. ‡ 3:19 Herodiana … Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan bahasa Indonesia
sebagai ‘Herodias’. PengejaanHerodiana dipilih supayamenjadi jelas bahwa ini adalah namaperempuan. ✡ 3:20
Mat. 3:13-17; Mrk. 1:9-11
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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) AllahmenciptakanAdam, jadi bolehdikatakanbahwaAdamadalah anakAllah.

Mulai dari manusia pertama— Adam, kemudian Set, Enos, Kenan, Mahalaleel,
Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Arpaksad, Kenan,

(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, 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
Roh Allah memimpin Dia untuk pergi dan tinggal di padang gurun. 2Di situlah Yesus
dicobai oleh iblis selama empat puluh hari. Sepanjangwaktu ituDia tidakmakan sama
sekali, dan sesudah itu Dia sangat lapar. 3 Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Kamu ini
Anak Allah*— bukan?! Jadikanlah batu ini menjadi roti!”

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

5Lalu dengan cara ajaib iblismembawaYesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam
sekejap mata dia menunjukkan kepada-Nya setiap kerajaan yang ada di dunia ini.
6 Iblis berkata kepada-Nya, “Saya akanmemberikan semua kekuasaan dan kemuliaan-
nya 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 akan menjadi milikmu.” 8 Yesus menjawabnya, “Di dalam Kitab
Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan hanya Dia sajalah yang harus kamu layani.’ ”✡
9 Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis mengangkat Yesus ke Yerusalem dan

menempatkan-Nya di puncak Rumah Allah. Katanya, “Kalau kamu benar-benar Anak
Allah, lompatlah ke bawah! 10Karena dalam Kitab Suci tertulis,
✡ 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 namaberikutnya adalah nama anaknya. ✡ 4:
Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudahmemberitahukan
dalamMzm. 2:7, “EngkauadalahAnak-Ku. Hari ini AkumengumumkanbahwaAkuadalahBapa-Mu.” Penulis Surat
Ibrani di Perjanjian Baru mengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus,
malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa
YangMahatinggi akan datang ke atas kamu, sehinggaAnak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut AnakAllah.”
Jadi Allah sendiri yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan kita
menyebut-Nya ‘AnakAllah’ sesuaidenganFirmanAllah. Dandari Lukas1:35, sudah jelasbahwaMariamengandung
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 kamuWalaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil
karena iblis tidakmenghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:8 Ul. 6:13
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‘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 denganmelakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kehendak-Nya.’ ”✡

13SesudahYesusdicobaidenganberbagai cara seperti itu, iblis pergimeninggalkanDia.
Tetapi iblis sedangmencari kesempatan lain untukmencobai 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✡
16Kemudian Yesus pergi keNazaret— 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. 17Kebetulan gulungan kitab yang
diberikan kepada-Nya berisi tulisanNabi Yesaya. KemudianYesusmembuka gulungan
kitab itu danmenemukan tulisan ayat-ayat seperti ini,
18 “Roh TUHAN ada pada-Ku,

dan Allah sudah melantik§ Aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-
orangmiskin.

Aku juga diutus-Nya untukmemberitakan 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 untukmenunjukkan kebaikan hati-Nya
kepada kita!’ ”✡

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

22 Awalnya semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang Yesus. Ada yang
berkata, “Setiap ajarannya sangat bagus dan enak didengar.” Dan ada juga yang heran
dan berkata, “Wah, bagaimanamungkin anak Yusuf bisa mengajar seperti ini?!”*
✡ 4:10 Mzm. 91:11 ✡ 4:11 Mzm. 91:12 ✡ 4:12 Ul. 6:16 ✡ 4:13 Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14-15
‡ 4:15 rumah-rumah pertemuan … Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman Perjanjian Baru,
rumah-rumahpertemuandipakai untuk pertemuanumumorangYahudi 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 dimana orang Yahudi tinggal. ✡ 4:15 Mat. 13:53-58; Mrk. 6:1-6
§ 4:18 melantikSecaraharfiah, “mengurapi (denganminyak).” Katadasaruntukkatamengurapi juga samadengan
nama jabatanYesus—yaitu “Kristus.” Lihat catatandi Luk. 2:11. ✡ 4:19 Yes. 61:1-2 * 4:22 Wah, bagaimanaanak
Yusuf … Secara harfiah, “Bukankah dia anak Yusuf?!” Orang-orang yang berkata demikian adalah orang dari desa
Yesus yang pasti mengenal Dia dan mengingat Yusuf— yang dianggap bapa-Nya. (Kemungkinan besar pada waktu
kejadian ini Yusuf sudahmeninggal.) Tetapi mereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya ketikamengajar.
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23KemudianDia berkata kepadamereka, “Tentu kalian akanmengatakankepada-Ku
apa yang sering dikatakan orang— yaitu ‘Dokter, sembuhkanlah dirimu sendiri.’ Dan
dengan perkataan itu kalian bermaksud akan meminta seperti ini: ‘Kami mendengar
bahwa kamu melakukan berbagai keajaiban di Kapernaum. Lakukanlah juga seperti
itu di sini di desamu sendiri.’ ” 24 Lalu Yesus berkata, “Apa yang Aku beritahukan ini
benar: Tidak ada nabi yang dihargai di kampung halamannya sendiri. 25Dan hal ini
juga sungguh benar: Ada banyak janda di Israel pada zaman Nabi Elia— yaitu pada
waktu hujan tidak turun selama tiga tahun 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. 27Danpada zamanNabi Elisa, adabanyak orang yang sakit
kusta di Israel. Tetapi Elisa tidak menyembuhkan seorang pun dari antara mereka.
Hanya Naaman— orang dari negeri Siria, yang disembuhkannya.”

28Ketikamerekamendengar ajaran Yesus tersebut, mereka sadar bahwa Yesus tidak
akan membuat keajaiban untuk mereka. Lalu orang banyak di rumah pertemuan itu
menjadi sangat marah. 29 Kemudian mereka berdiri dan mengusir-Nya dari desa itu.
Nazaret dibangun di atas bukit. Jadi mereka menggiring Dia sampai di pinggir jurang
danmaumenjatuhkan-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 untuk membinasakan kami?! Saya
sudah tahu kamu ini siapa! Kamu adalah utusan yang suci dari Allah!” 35 Yesus
langsung menyuruh setan itu, “Diam! Keluar dari orang itu!” Kemudian roh jahat itu
membanting orang itu ke lantai di hadapan orang-orang yanghadir 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.” 37 Maka
tersebarlah berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu dan sekitarnya.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
38Yesusmeninggalkan rumahpertemuan itudanpergi ke rumahPetrus.‡ Ibumertua

Petrus sakit demam tinggi, dan mereka memohon supaya Yesus menyembuhkannya.
39 Lalu Dia berdiri di samping ibu itu dan membentak demam itu, “Sembuhlah.” Saat
itu juga ibu itu sembuh, kemudian dia bangun danmelayani mereka.

40 Ketika matahari 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 setiap
✡ 4:30 Mrk. 1:21-28 † 4:34 kamu Di ayat ini, kata ganti nama Yesus memakai huruf kecil. Walaupun roh jahat
ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19.
✡ 4:37 Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34 ‡ 4:38 Petrus Secara harfiah, “Simon.” § 4:40 Ketika matahari mulai
terbenamHari SabatuntukorangYahudidimulai dari terbenamnyamatahari padahari 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 sebelummatahari 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.
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mereka. 41Dan setan-setan juga keluar dari banyak orang. Setan-setan itu berteriak-
teriak, “Engkau adalah Anak Allah!” Tetapi dengan tegas Yesus menegur mereka. Dia
tidakmengizinkan*mereka berbicara karenamereka tahu bahwaDia adalah Kristus.†

Yesus pergi ke kota-kota lain✡
42 Besok paginya, Yesus pergi ke tempat yang sepi. Tetapi orang banyak mencari

Dia, dan ketika mereka menemukan-Nya, mereka berusaha menahan Dia supaya
tidak meninggalkan mereka. 43 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Aku juga harus
membawa Kabar Baik tentang kerajaan Allah‡ ke kota-kota lain, karena untuk itulah
Aku diutus ke dunia ini.” 44 Jadi Dia pun pergi dan memberitakan Kabar Baik itu di
rumah-rumah pertemuan di provinsi Yudea.

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1Pada 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. 2 Dia 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
danmengajar orang banyak dari situ.

4 Setelah selesai mengajar, Dia berkata kepada Petrus, “Pindahkanlah perahu ini
ke tempat yang lebih dalam. Lalu tebarkanlah jala-jalamu di sana untuk menangkap
ikan.”

5 Jawab Petrus kepada-Nya, “Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan
tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang mengatakannya, saya akan
tebarkan jala-jala kami.” 6 Ketika mereka melakukannya, mereka mendapat banyak
sekali ikan, sehingga jala mereka hampir robek. 7 Lalu mereka memanggil teman-
temanmerekayangpunyaperahuyang satu lagi untukdatangmembantu. Lalu teman-
teman itudatangdenganperahu itudanmembantuPetrusdan teman-temannyauntuk
mengisi ikan-ikan itu sampai kedua perahu itu penuh dan hampir tenggelam.

8 Sesudah Petrus— yang juga disebut Simon, melihat kejadian itu, sujudlah dia di
depan Yesus dan berkata, “Tuhan, tinggalkanlah saya, karena saya orang berdosa.”
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.
LaluYesusberkatakepadaPetrus, “Jangan takut! Mulaidari sekarangkamutidak lagi

menjala ikan, tetapi Aku akan mengajari kamu untuk menjaring orang-orang supaya
merekamenjadi pengikut-Ku.”

11 Sesudah mereka menarik perahu-perahunya ke pinggir danau, lalu mereka
meninggalkan segala sesuatunya danmengikut Dia.
* 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 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 sudahmenjadiwarga kerajaanAllah dan layak untukmenerima semua yangAllah sudah
janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah akanmemerintah 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 namakeduauntukdanau yang sama— yaitu “Genesaret.” † 5:3
Petrus Secara harfiah, “Simon.”
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Yesusmenyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenular✡
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 sanggup menyem-
buhkan saya.”

13 Yesus mengulurkan tangan-Nya dan menjamah dia sambil berkata, “Aku mau.
Sembuhlah!” Saat itu juga penyakitnyahilang. 14Lalu Yesus berkata, “Jangan ceritakan
kejadian inikepadasiapapun, tetapipergidan tunjukkanlahdirimukepada imam. Dan
persembahkanlah kurban karena kesembuhanmu— seperti yang sudah diperintahkan
olehMusa.§ Hal ini kamu lakukan sebagai bukti bagi semua orang bahwa kamu sudah
sembuh.”

15 Tetapi berita tentang Yesus semakin tersebar luas, sehingga orang banyak datang
berbondong-bondonguntukmendengarkanDiadanmintadisembuhkandaripenyakit
mereka. 16Tetapi Dia sering pergi menyendiri ke tempat yang sepi untuk berdoa.

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

orang dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi* dan beberapa ahli Taurat.†
Para pemimpin agama itu sudah datang dari setiap kota di provinsi Galilea dan Yudea
dan dari kota Yerusalem. Pada hari itu kuasa Allah ada pada Yesus untuk menyem-
buhkanorang sakit. 18Laludatanglahbeberapaorangmembawaseorangyang lumpuh
total yang terbaring di atas kasurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan
meletakkannya 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-
tengah orang banyak— tepat di hadapan Yesus. 20Ketika Yesus memperhatikan bahwa
mereka percaya penuh bahwa Dia berkuasa untukmenyembuhkan orang lumpuh itu,
Dia berkata, “Saudara, Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

21Para ahli Taurat dan orang-orang Farisimulai berkata dalamhatimereka, “Terlalu
berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah menghina Allah! Tidak seorang pun
yang bolehmengampuni dosamanusia— selain Allah sendiri.”‡

✡ 5:11 Mat. 8:1-4; Mrk. 1:40-45 ‡ 5:12 penyakit kulit yangmenular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama
dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Juga, pada zaman Yesus, tidak ada pengobatan yang
bisamenyembuhkan penyakit kulit yangmenular. 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. § 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 denganmembawadua ekor burung yangmasih hidup keRumahAllah, supaya seorang imamdi situ
bisa mengadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring yang penuh dengan
air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imamyang bertugasmemercikkan 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 Rumah Allah 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 orang mengikuti Dia. † 5:17 ahli Taurat Lihat catatan di Luk. 2:46.
‡ 5:21 Berani sekali … Secara harfiah, “Siapakah orang ini? Dia menghina Allah! Siapa yang berhak mengampuni
dosa selain Allah?” Kedua pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan.



Lukas 5:22 312 Lukas 5:37

22 Saat itu juga Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Dia menegur mereka,
“Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu dalam hati tentang apa yang Aku katakan itu!
23Tentukalian sulitmenerimaketikaAkuberkatakepadaorang lumpuh ini, ‘Akusudah
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 heran danmemuji Allah.
Denganpenuhhormatdanrasa takutkepadaAllahmerekaberkata, “Hari inikita sudah
menyaksikan hal-hal yang luar biasa!”

Matiusmengikut Yesus✡
27 Sesudah itu Yesus keluar dan melihat seorang petugas pemerintah yang sedang

duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pajak* darimasyarakat
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 rumahnya. Banyak
penagih pajak dan orang-orang lain makan bersamamereka. 30Melihat hal itu, orang-
orangFarisi danpara ahli Taurat bersungut-sungut kepadamurid-murid-Nya, “Kenapa
kalianmakan danminum bersama para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang
lain?”

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

Hal berpuasa✡
33 Lalu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, “Para murid Yohanes sering

berdoa dan berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga begitu. Tetapi murid-
muridmu terus makan danminum.”

34 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan persamaan,
“Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan disuruh berpuasa selama
pengantin laki-lakimasihadabersamamereka! Begitu jugaselamaAkumasihbersama
murid-murid-Ku, mereka tidak akan berpuasa. 35 Tetapi coba kalian pikir apa yang
akan terjadi kalau pengantin laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya. Hal itulah
yang akan terjadi kepada-Ku, dan padawaktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

36Yesus jugamemberi dua contoh ini kepadamereka: “Kalau seseorangmempunyai
baju lama yang sudah robek, tidak mungkin dia menambalnya dengan kain yang
diambil dari baju yang baru. Karena dia tidak mau merusak baju barunya itu, dan
kain baru itu tidak akan cocok untuk menambal baju lama itu. 37 Begitu juga dengan
§ 5:24 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti
istilah ini bukanmengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anakmanusia’ 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 ‘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. ✡ 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. ✡ 5:32 Mat. 9:14-17; Mrk. 2:18-22



Lukas 5:38 313 Lukas 6:11

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 akan mau lagi minum anggur 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 berjalan melewati
ladang gandum yang luas. Sambil berjalan murid-murid itu memetik beberapa bulir
gandum lalu menggosok-gosoknya di tangan mereka untuk melepaskan kulitnya dan
memakan biji-bizinya. 2 Beberapa orang Farisi bertanya, “Kenapa kalian berbuat
begitu?! Kalian sedangmelanggar 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 yang mengikuti dia, lalu mereka
memakan roti itu. Sedangkan menurut peraturan Hukum Taurat, 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 di-
lakukan 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. 7Di situ juga ada beberapa
ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedangmengawasi Yesus dengan baik, karena
mereka mencari alasan untuk bisa melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin
Yahudi. Jadi mereka ingin tahu apakah Dia akan menyembuhkan orang pada Hari
Sabat. 8Yesusmengetahui apa yang ada dalampikiranmereka lalu Dia berkata kepada
laki-laki yang tangannya lumpuh itu, “Bangkitlah dan berdiri di depan sini.” Orang itu
pun bangkit dan berdiri. 9Yesus berkata kepada mereka, “Coba kalian pikir: Menurut
Hukum Taurat, apa yang boleh kita buat pada Hari Sabat? Apakah kita diizinkan
berbuat baik, atau berbuat jahat? Atau apakah kita diizinkan menyelamatkan nyawa
orang, ataumembunuh?”

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

‡ 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 dalamwaktu 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 kadaralkohol anggur lama. § 5:39 Ayat 36-39Dalamkeduacontoh ini, Yesusmembandingkan
sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia ditanya tentang kebiasaan dari
nenek moyang orang Yahudi tentang berpuasa. Seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa
disatukan dengan ajaran yang lama dari nenekmoyang. ✡ 6: Mat. 12:1-8; Mrk. 2:23-28 ✡ 6:4 Im. 24:9; 1Sam.
21:1-6 * 6:5 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24. ✡ 6:5 Mat. 12:9-14; Mrk. 3:1-6
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Yesusmemilih dua belas rasul✡
12Pada suatu hari, Yesus pergi berdoa ke sebuah bukit. SepanjangmalamDia 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 pernahmengikuti 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 kemudianmengkhianati Yesus.

Yesusmengajar danmenyembuhkan orang-orang sakit✡
17 Lalu Yesus turun dari bukit itu bersama murid-murid-Nya dan berhenti di suatu

tempat yang datar. Sejumlah besar orang-orang yang mengikuti-Nya sudah berada di
situ. Jugabanyakorang lain— yangdatangdari seluruhprovinsi Yudea, Yerusalem, dan
daerah pantai di sekitar Tirus dan Sidon. 18Mereka datang untukmendengarkanYesus
dan minta disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka. Dan ada banyak orang yang
disembuhkan dari gangguan roh-roh jahat. 19 Semua orang itu berusaha menjamah
Yesus, 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

kamu menjadi pengikut Aku— Anak Manusia. 23 Waktu kamu dibuat susah
seperti itu, bersukacitalah dan menarilah dengan gembira, karena upahmu
besar di surga!

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

24Tetapi celakalah setiap kalian yang sekarang ini kaya,
karena kesenangan yang kamu nikmati di dunia tidak akan terulang lagi di dalam
kerajaan Allah.

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

Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berdukacita danmenangis.

26Celakalah kamu kalau semua orangmemujimu.
Karena ingatlah: Nabi-nabi palsu yang hidup pada waktu dulu juga dipuji seperti
itu oleh nenekmoyang orang-orang yang sekarang ini memujimu.”

Kasihilahmusuh-musuhmu✡
✡ 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 ✡ 6:26 Mat. 5:38-48; 7:12
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27 “Tetapi inilah perintah-Ku kepada kalian masing-masing yang mendengarkan
ajaran-Ku ini: Kasihilah orang-orang yang memusuhimu dan berbuat baiklah
kepada mereka yang membencimu. 28 Mintalah Allah memberkati orang-orang
yang mengutukmu, dan berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu.
29 Misalnya kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi
kananmu. Dan kalau ada orang merampas jubahmu, biarkanlah dia juga mengam-
bil bajumu. 30 Kalau ada orang yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu
kepadanya. Dan kalau ada orang yang merampas milikmu, jangan memintanya
kembali. 31Dan sebagaimana kalianmasing-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 akan memberkatimu karena perbuatan kasihmu itu. Karena
orang-orang berdosa juga berbuat kasih kepada orang yangmengasihimereka. 33Atau
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 pun melakukan hal yang sama seperti itu. 34Dan kalau
kamu meminjamkan 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 orang berdosa— yaitu
orang yang akan sanggupmengembalikan pinjaman itu dalam jumlah yang sama.

35 “Sebaliknya hendaklah kamumengasihi orang-orang yangmemusuhimu, berbuat
baik kepadamereka, danpinjamkanuang tanpaberharap akandikembalikan. 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 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya kamu

juga tidak akan dihakimi dengan cara yang sama.‡ Maafkanlah orang lain, maka
Allah akan mengampunimu. 38 Berilah pertolongan kepada orang lain, maka Allah
pun akan menolong kamu. Bahkan Allah akan menambah lebih dari apa yang 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 untukmemberi 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 akan
menjadi seperti gurunya.

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

Contoh duamacam pohon✡
43 “Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik— bukan?

Begitu juga, pohon yang dikenal sebagai pohon yang menghasilkan buah yang tidak
bisadimakan tidakakanmenghasilkanbuahyangenak. 44Karenasetiappohondikenal
dari buahnya. Semak berduri tidak mungkin menghasilkan buah ara, dan tumbuhan
berduri lainnya tidak mungkin menghasilkan buah anggur. 45 Manusia juga seperti
pohon: Orang baik selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena
seluruhperbuatannya ituberasal dari apayang tersimpandalamhatinya. Tetapi orang
jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat, karena kejahatan yang tersimpan
dalam hatinya. Karena apa saja yang tersimpan dan selalu dipikirkan di dalam hati
pasti akan keluar melalui mulut.”

Contoh duamacam orang✡
46 “Buat apa kalian memanggil Aku, ‘Tuhan, Tuhan,’ padahal apa yang Ku-

perintahkan tidak kalian lakukan! 47 Biarlah Aku memberi contoh ini untuk
menggambarkan semua orang yang datang kepada-Ku,mendengarkan ajaran-Ku, dan
melakukannya: 48Mereka sama seperti seseorang yangmembangun 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 lalumenghantam rumah itu, maka rumah itu tidak akan
goyang karena dibangun di atas fondasi batu yang utuh. 49 Sedangkan orang yang
mendengarkan ajaran-Ku tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang
membangun rumah tanpa fondasi dan di atas tanah saja. Ketika banjir dan air sungai
meluap lalu menghantam rumah itu, rumah itu pun rubuh dan rusak berat.”

7
Yesusmenyembuhkan seorang budak✡

1 Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu kepada orang banyak, Dia
bersamamurid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. 2Di sana ada seorang komandan
kompi Romawi* yangbudaknya sakit keras danhampirmati. Budak itu sangat dikasihi
oleh komandan itu. 3 Ketika komandan itu mendengar tentang Yesus, dia mengutus
beberapa penatua Yahudi menemui Yesus dan meminta-Nya datang untuk menyem-
buhkan budaknya itu. 4 Sesudah mereka bertemu dengan Yesus, mereka meminta
dengan sangat supaya Dia menolong komandan itu. Mereka berkata, “Bapak, orang
itu pantas mendapatkan pertolongan darimu, 5 karena dia mengasihi dan berbaik
hati kepada bangsa kita. Dan dialah yang sudah membiayai pembangunan rumah
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 pantasmenerima
Bapakdi rumahsaya. 7Bahkansayasendirimerasa tidak layakdatangmenemuiBapak.
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
✡ 6:41-42 Mat. 7:17-20; 12:34-35 ✡ 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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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 pun melakukannya. Seperti itu jugalah
keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi.”

9Ketika Yesusmendengar jawabannya itu, Diamerasa heran sekali. LaluDia berkata
kepada orang banyak yang sedangmengikuti Dia, “Perhatikanlah yang Ku-katakan ini:
Di antara bangsa Israel Aku belum pernahmenemukan seorang pun yangmempunyai
keyakinan sebesar keyakinan orang ini.”

10 Ketika mereka yang diutus itu kembali ke rumah komandan itu, mereka mene-
mukan budak itu sudah sembuh.

Yesusmenghidupkan kembali anak seorang janda
11 Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke desa yang bernama Nain. Murid-murid-

Nya dan banyak sekali orang ikut bersama juga dalam perjalanan itu. 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 laluberkatakepada ibu itu, “Janganmenangis.” 14LaluDiamendekati usungan
itu dan menjamahnya. Mereka yang membawa usungan itu pun berhenti kemudian
Dia berkata, “Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, hiduplah kembali!” 15 Dan 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 sudah mulai menolong kita—
umat-Nya, seperti pada zaman dahulu!”

17Maka tersebarlah berita tentang apa yang diperbuat Yesus itu ke 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 Pem-
baptismenyuruh kamimenemui Bapak untukmenanyakan, ‘ApakahBapak ini Utusan
yang dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih harus menunggu orang lain?’ ”

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

24 Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang
banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-Ku dimulai, kenapa kalian
† 7:12 pemuda Secara harfiah, “orang (laki-laki yang)mati.” Kata yang digunakan Yesus untukmemanggil pemuda
ini pada ayat 14menunjukkan orang dewasa yang umurnya antara 24-40. ✡ 7:17 Mat. 11:2-19
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sering berjalan jauh keluarmasuk padang gurun? Apakah untukmelihat sesuatu yang
biasa saja?— sepertimelihat sehelai rumputyangbergoyangkarenaditiupangin. Tentu
tidak! 25Sesungguhnya kalianmencari apa padawaktu itu? Pastilah kalian tidak pergi
untukmelihat seorang yang berpakaian sangat indah. Karena orang-orang yang hidup
mewah dan memakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi di istana
raja. 26 Jadi, apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi— kah?! Ya, Aku katakan kepada
kalian bahwa kedudukanYohanes 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
yangmenjadiwargakerajaan-Nya ituakandianggap lebihbesardariYohanes—bahkan
orang yang berkedudukan paling rendah.”

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

31Yesus berkata, “Aku akanmemakai contoh untukmenggambarkan 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 kamimengajak kalianbermain sesuatu, kalian tetap tidakmau! Kalaukami

meniup 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.
Karenawaktu Yohanes Pembaptis sedangmelayani TUHANdi antara kalian, dia sering
berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’
34Lalu AnakManusia— yaitu Aku, juga datang, dan Akumakan danminum air anggur
seperti orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia makan dan minum
dengan rakus! Dia juga teman para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya.’
35Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui hasil-hasilnya.”

Waktu Yesus diminyaki olehwanita pelacur
36 Lalu seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan bersama dia di

rumahnya. Maka Yesus pun pergi ke sana danmengambil tempat-Nya di meja makan.
37Di kota itu ada seorang wanita pelacur. Ketika wanita itu mendengar bahwa Yesus

sedangmakan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu denganmembawa 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 dia mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian wanita itu
berulang-ulangmencium serta meminyaki kaki-Nya denganminyak wangi itu.

✡ 7:27 Mal. 3:1 ‡ 7:37 botol sangat bagus Secara harfiah, “buatan (batu) pualam.” Botol yang dibuat 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 yang menyentuhnya!
Perempuan ini adalah pelacur!”

40Lalu Yesus berkata kepadanya, “Simon, Akumaumengatakan sesuatu kepadamu.”
Jawab Simon, “Katakanlah Guru!”
41 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Ada dua orang yang mempunyai

utang kepada seseorang yang biasa memberi pinjaman uang dengan bunga. Yang
seorangutangnya limaratuskepinguangperak, sedangkanyang seorang lagi utangnya
lima puluh keping uang perak.§ 42 Karena kedua orang itu tidak sanggup membayar
utangnya itu, maka denganmurah hati si pemberi pinjaman itu menghapuskan utang
mereka. Siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebihmengasihi dia?”

43 Simon menjawab, “Menurut pendapat saya, orang yang utangnya lebih banyak
dihapuskan.”
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
danmengeringkannyadengan rambutnya. 45WaktuAkumasuk rumahmu, kamu tidak
memberi salam yang hangat kepada-Ku.* Tetapi sejak Aku masuk ke sini, perempuan
ini tidak henti-hentinya menciumi kaki-Ku. 46 Kamu 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.”

49Lalu para tamu yang lain yang sedangmakan bersamadi situmulai berkata dalam
hatimerekamasing-masing, “Berani sekali orang ini berkatabegitu! Tidak seorangpun
yang bolehmengampuni dosamanusia selain Allah sendiri.”†

50 Tetapi Yesus berkata lagi kepada perempuan itu, “Karena kamu percaya 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. 2 Bersama
mereka ada juga beberapa perempuan yang sudah Yesus sembuhkan dari berbagai
penyakit dan dilepaskan dari roh-roh jahat. Di antaranya
Maria— yang berasal dari desa Magdala dan yang sudah dilepaskan dari tujuh setan,*

§ 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, “mencium Aku.” Mencium orang-orang yang datang bertamu ke rumah adalah kebiasaan orang
Yahudi. † 7:49 Berani sekali … Secara harfiah, “Siapakah orang ini sehingga dia berani mengampuni dosa-dosa?”
Pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan. * 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’).
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3Yohana istri Kuza (Kuza sebagai kepala urusan istana Herodes),
Susana, danmasih banyak lagi perempuan-perempuan lain.
Semua perempuan itu sering membantu keperluan Yesus dan murid-murid-Nya den-
gan danamereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡
4Ketikaorang-orangdari setiapkota terus sajaberdatangankepadaYesusdan jumlah

mereka sudah banyak, Yesus punmenyampaikan kepadamereka perumpamaan ini:
5 “Pada suatu hari seorang petani pergi menaburkan bibit di ladang. Ketika dia

menabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan
burung-burung sampai habis. 6 Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu.
Begitu tunasnya keluar, tunas itu segera layu, karena lapisan tanah di situ kering.
7 Sebagian lagi jatuh di antara rumput yang berduri. Ketika bibit-bibit itu tumbuh dan
bertunas bersama rumput-rumput itu, lalu rumput-rumput itu 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 Yesusmengakhiri 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 perumpamaan

itu?”
10 Lalu Dia berkata, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti 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.
12Dan bibit yang jatuh di jalanmenggambarkan orang-orang yangmendengarkan

ajaran Allah, tetapi iblis datang dan mencuri ajaran itu dari hati mereka, supaya
mereka tidakmempercayainya lagi serta tidak diselamatkan.

13Bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-orang yang
ketika mendengarkan ajaran dari Allah menerimanya dengan senang hati. Tetapi
ajaran itu tidak bisa tumbuh di dalam hati mereka. Mereka percaya hanya sebentar
saja. Ketikamerekamendapatkesulitandalamhidupmereka,merekameninggalkan
ajaran itu.

14Bibit yang jatuhdi antara rumputberdurimenggambarkanorang-orangyang su-
dah mendengarkan ajaran Allah, tetapi dalammenjalani hidup sehari-hari, mereka
kuatir, serta mengejar kekayaan dunia dan kesenangan dunia. Semua hal itu
menghambat pertumbuhan ajaran itu, sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu
yang baik dalam hidupmereka.

15 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-orang yang
pada saat mendengarkan ajaran Allah menyimpannya dengan baik di dalam hati

✡ 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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mereka yang tulus, lalu mereka taat dengan tetap bertekun kepada ajaran itu.
Mereka seperti tanah yang subur yangmenghasilkan banyak buah.”‡
Hendaklah kitamengerti ajaran-ajaran Yesus✡

16 Lalu Yesus menambah perumpamaan ini: “Orang tidak mungkin menyalakan
pelita lalu menutupnya dengan ember! Juga tidak mungkin dia menaruh itu di bawah
tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya orang-orang
yang masuk ke dalam rumah diteranginya. 17 Begitu juga semua ajaran yang Aku
ajarkan dengan perumpamaan kepada orang banyak: Sekarang artinya dirahasiakan,
tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang tidak jelas sekarang nanti akan menjadi
jelas. 18 Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-
ajaran-Ku. Karena bagi setiap orang yang menerima ajaran-Ku, Allah akan menam-
bahkan kemampuan kepadanya supaya lebih mengerti. Tetapi bagi setiap orang yang
tidak menerima ajaran-Ku— biarpun dia pikir bahwa dia mengerti sedikit, Allah akan
mengambil kemampuan untukmengerti itu darinya.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
19 Kemudian ibu dan saudara-saudara-Nya datang menemui Yesus, tetapi mereka

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

21 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Setiap orang yang mendengarkan ajaran Allah
danmelakukannya 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 danau menjadi tenang
kembali. 25Kemudian Dia berkata kepadamereka, “Kenapa kalianmeragukan Aku?!”
Mereka merasa heran dan takut terhadap Yesus, lalu berkata satu sama lain, “Wah,

Orangmacam apa Dia ini?! Angin dan danau pun taat pada perintah-Nya.”
Yesusmengusir setan-setan dari seorang Gerasa✡

26Mereka terusberlayardansampailahmerekadidaerahkotaGerasa—yang terletak
di sebelah tenggara Danau Galilea. 27 Sesudah Yesus berada di darat, seorang laki-laki
dari kota itu yang dirasuki bermacam-macam setan menemui-Nya. Orang itu sudah
lama telanjang dan tidak mau tinggal di rumah. Dia hanya tinggal di dalam gua-gua
lokasi pekuburan.§
‡ 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
seseorangbisa ‘menghasilkanbuah’kalaudiamelakukanapayangAllahperintahkankepadanyadengansetia. (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 kitamemimpin 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 ✡ 8:25 Mat. 8:28-34; Mrk. 5:1-20 § 8:27 lokasi
pekuburan Padawaktu itu orang Yahudi seringmenguburkanmayat orangmati di dalam gua atau di ruangan kecil
yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan,
babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi.
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28-29Roh-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, lalu di bawah pengaruh setan-setan
itu dia pergi ke tempat-tempat terpencil. Ketika orang itu bertemu dengan 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 YangMahatinggi! Kamumau apa dengan saya? Sayamohon, jangan siksa saya!”

30Lalu Yesus bertanya kepadanya, “Siapa namamu?”
Jawabnya, “Batalion.”* Diamenjawabbegitu karenabanyak sekali setanyangmasuk

ke dalam dirinya. 31 Lalu setan-setan itu berkali-kali memohon supaya Yesus tidak
mengusir merekamasuk ke dalam jurangmaut.

32Tidak 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 dalambabi-babi itu. Yesus pun setuju. 33Dan 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.

34Sesudahparapenjagababimelihat apayang terjadi,mereka lari danpergimencer-
itakan kejadian itu ke kota Gerasa dan ke daerah sekitarnya. 35Lalu orang-orang yang
mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi. Waktu mereka tiba di
tempat Yesus berada, mereka melihat orang yang ditinggalkan setan-setan itu sudah
berpakaiandan sedangdudukdengan tenangdekat Yesus sambilmendengarkan-Nya.†
Pikirannya juga sudah sehat. Melihat kejadian itu takutlah mereka kepada Yesus.
36 Dan para penjaga babi yang sudah melihat hal itu sendiri menceritakan kembali
kepada orang-orang yang baru datang itu— bagaimana orang yang kerasukan setan-
setan itudisembuhkan. 37LalupendudukdaerahGerasamemintaYesusmeninggalkan
daerahmereka, karenamereka sangat ketakutan.
Karena itu Yesus dan murid-murid-Nya kembali naik perahu meninggalkan daerah

itu. 38Orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan itu berkali-kali meminta kepada
Yesus supaya dia bisa ikut bersama-Nya. Tetapi Yesus menyuruh orang itu pulang
denganberkata, 39“Pulanglahdan ceritakanlahbagaimanaAllah sudahmenolongmu.”
Dia pun pergi ke seluruh kota Gerasa dan menceritakan caranya Yesus dengan begitu
luar biasa menolong dia.

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

40Ketika Yesus kembali dari seberang danau, orang banyakmenyambut Dia, karena
mereka semua menanti-nantikan Dia. 41 Lalu datanglah seorang kepala rumah perte-
muan orang Yahudi yang bernama Yairus. Dia langsung sujud di hadapan Yesus dan
meminta-Nyadengan sangat untukdatang 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. 43 Di situ juga ada perempuan yang sudah dua belas tahun menderita sakit
pendarahan‡ dan tidak bisa disembuhkan oleh siapa pun. 44Lalu dia mendekati Yesus

* 8:30 BatalionDalambahasa Yunani, namanya “Legion.” Padawaktu 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’. ✡ 8:39 Mat.
9:1, 18-26; Mrk. 5:21-43 ‡ 8:43 Ayat 43b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunanimenambah kata-kata: “Dia
sudah menghabiskan segala miliknya untuk berobat ke banyak dokter.” Kemungkinan besar kata-kata itu diambil
dari Mrk. 5:26.
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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.”
46TetapiYesusberkata, “AdaseseorangyangmenyentuhAku, karenaAkumerasaada

kuasa yang keluar dari diri-Ku.” 47Ketika perempuan itumelihat bahwaperbuatannya
sudah ketahuan, dengan gemetar diamaju 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. 48Kata Yesus kepadanya, “Anak-Ku,
karena kamu sudah percaya kepada-Ku, kamu menjadi sembuh. Sekarang pulanglah
dengan hati yang tenang.”

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

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

51SesudahYesus tibadi rumahYairus,Dia tidakmengizinkanorang-orang lainmasuk
bersama-Nya ke dalam rumah itu— kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ibu-bapak
anak itu. 52Semuaorang sedangmenangisi danmeratapi anak itu. TetapiYesusberkata
kepadamereka, “Berhentimenangisi dia! Karena dia tidakmati. Dia hanya tidur saja.”

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

9
Yesusmengutus pengikut-Nya✡

1Yesus memanggil kedua belas murid-Nya untuk berkumpul. Lalu Dia memberikan
kuasa kepada mereka masing-masing untuk mengusir setan-setan dan menyem-
buhkan bermacam-macam penyakit. 2 Kemudian Dia mengutus mereka pergi untuk
memberitakan kabar tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit
dengankuasaTUHAN. 3Diaberkata kepadamereka, “Janganmembawaapa-apadalam
perjalanan— termasuk tongkat, tas, roti, uang, maupun pakaian ganti. 4 Saat kamu
masuk ke satu kota atau desa dan satu keluargamenerima kamu tinggal di rumahnya,
tinggallah di rumah itu saja sampai kamu melanjutkan perjalanan lagi. 5 Tetapi kalau
kamudatang ke kota atau desa lain dan orang-orang di situ tidakmaumenerimakamu,
tinggalkanlah tempat itu dan lepaskanlah kotoran tempat itu dari kaki dan sandalmu
sebagai tanda peringatan kepadamereka.”*

§ 8:44 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah orang Yahudi mempunyai rumbai seperti diperintahkan Musa sebagai
peringatanuntukmengikuti seluruhperintahdalamHukumTaurat. Lihat Bil. 15:37-41. ✡ 9: Mat. 9:35–11:1;Mrk.
6:7-13 * 9:5 lepaskanlah kotoran…peringatan… Secara harfiah, “kebaskandebu.” Padawaktu itu, sudahmenjadi
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 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 itu najis. Itu jugamenjadi tanda bahwamereka akan dihukumolehAllah kalaumereka tidak bertobat. Lihat
contoh lain tentang hal ini di Kis. 18:6.
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6 Lalu mereka berangkat dan pergi berkeliling ke desa-desa. Di setiap tempat yang
mereka kunjungi, mereka memberitakan Kabar Baik dari Allah dan menyembuhkan
orang-orang sakit dengan kuasa TUHAN.

Herodes bingung tentang Yesus✡
7 Ketika Raja Herodes mendengar kabar tentang semua keajaiban yang dilakukan

Yesus, diamenjadi bingung dan gelisah. Karena ada beberapa orang berkata, “Yohanes
Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orangmati, tetapi sekarang dia menyebut
dirinya Yesus.”† 8Tetapi 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 dengar melakukan hal-hal yang luar biasa!” Oleh karena itu Herodes berulang-
ulang berusaha untuk bisa melihat Yesus.

Yesusmemberikanmakanan kepada lima ribu orang✡
10 Sesudah murid-murid itu kembali, mereka menceritakan kepada Yesus semua

yang mereka lakukan. Kemudian Yesus mengajak mereka pergi untuk menyendiri ke
sebuah kota yang bernama Betsaida. 11 Tetapi orang banyak mengetahui hal itu, lalu
merekamengikuti-Nya. Lalu Yesusmenyambutmereka dan berbicara kepadamereka
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-rumah penduduk di sekitar
sini, supayamendapatkanmakanandan tempatmenginap. Karena di sini tempat yang
terpencil dan sunyi.”

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

mereka, berarti kami harus pergi membeli makanan untuk mereka! 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.”
15Murid-murid melakukan apa yang diperintahkan-Nya, lalu semua orang duduk.

16 Sambil memegang lima roti dan dua ikan itu, Yesus melihat ke langit dan mengucap
syukur kepada Allah untukmakanan itu. KemudianDiamenyobek-nyobek roti itu dan
menyuwir-nyuwir ikan itu, laluDiaberikankepadamurid-murid-Nya secaraberulang-
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!”✡

✡ 9:6 Mat. 14:1-12; Mrk. 6:14-29 † 9:7 … menyebut dirinya Yesus Pada waktu ini Herodes baru saja menyuruh
tentaranya untuk membunuh Yohanes (Mat. 14:3-12; Mrk 6:17-29). Lalu tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal
sebagai orang yang membuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal
Yesus berpikir bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga 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.” ✡ 9:9 Mat.
14:13-21; Mrk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14 ✡ 9:17 Mat. 16:13-20; Mrk. 8:27-30
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18 Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian dan para murid-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.”
21Dan dengan keras Yesus melarang mereka supaya tidak memberitahukan hal itu

kepada siapa pun.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

22Kemudian 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 dibunuh, tetapi pada hari ketiga Aku akan
dihidupkan kembali.”

23 Kemudian Dia berkata lagi kepada semua murid-Nya, “Setiap orang yang mau
mengikut Aku, dia harus meninggalkan kepentingannya sendiri† dan mengikut Aku
setiap hari dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati dis-
alibkan,‡ saya tidak akan mundur!’ 24 Karena setiap orang yang berjuang untuk
mempertahankan nyawanya masih akan tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang
mati dibunuh karena mengikut Aku, dia akan hidup selama-lamanya. 25 Coba pikir:
Apa gunanya kamu menjadi kaya?— bahkan sampai memiliki semua harta di dunia,
kalaukamutidakmemilikihidupselama-lamanyadandirimumenjadibinasa. 26Setiap
orang yangmalumengakui seperti ini, ‘Sayamengikut Yesus dan ajaran-Nya,’ Aku juga
tidak akanmengakui dia sebagai pengikut-Ku ketika Aku dalam kemuliaan-Ku sebagai
AnakManusia, dan kemuliaanBapa-Ku, dan kemuliaan paramalaikat surgawi. 27Yang
Ku-katakan ini benar: Di antara kalian yang berada di sini, beberapa orang tidak akan
mati sebelummelihat saat Allahmulai mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”§

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
28Kira-kira seminggukemudian sesudahYesusberbicara tentanghal-hal itu, Dianaik

ke sebuah gunung bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. 29Ketika 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.
31Mereka 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
‡ 9:18 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Maksud pertanyaan ini bukan untuk
menanyakan tentang nama-Nya, karena tentu jawaban mereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu Yesus.”
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.” § 9:27 tidak akan
mati sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan
Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu
murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga (Luk. 9:28-36). Bahkan saat Yesus mati,
komandan kompi Romawi mengenal Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti Yesus layak memerintah (Mrk. 15:39).
Dan kebangkitan Yesus (Luk. 24) sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini.
Hal-hal seperti itumenunjukkanbahwasuatupemerintahanyangbaru sudahmulai dannyatadi dunia ini. ✡ 9:27
Mat. 17:1-8; Mrk. 9:2-8
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dengan nyenyak.* Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus bersinar dengan
kemuliaan surgawi dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya. 33Pada saat Musa dan
Elia sedang meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya, “Wah Guru, 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 tanpa memikirkan
apa yang tepat untuk dikatakannya.)

34SementaraPetrusmasihberbicara, turunlahawanmenutupimereka. Lalumereka
menjadi takutwaktu 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 sudahmereka saksikan di situ.

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
37BesokharinyaketikaYesusdanketigamurid-Nya turundari gunung, orangbanyak

datang berbondong-bondongmenemui Yesus. 38Tiba-tiba seorang laki-laki dari antara
orang banyak itu berteriak, “Guru, tolonglah anak saya! Hanya dialah anak saya. 39Dia
berulang kali diserang oleh roh jahat, sehingga dia berteriak-teriak, badannyamenjadi
kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang sekali meninggalkannya
dan terus saja menyiksa dia. 40 Saya sudah minta kepada murid-murid-Mu untuk
mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa mengusirnya.”

41Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Bukanmain 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 membantingnya ke
tanah dan membuatnya kejang-kejang. Tetapi Yesus memerintahkan roh jahat itu
keluar dari anak itu dan menyembuhkannya, lalu menyerahkannya kembali kepada
bapaknya. 43 Semua orang sangat heran, karena mereka menyadari bahwa mereka
sudahmelihat kuasa Allah yang luar biasa.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya✡
Sementara orang-orang masih terheran-heran atas semua yang Dia lakukan,

berbicaralah Yesus kepada murid-murid-Nya, 44 “Pasanglah telinga baik-baik: Anak
Manusia— yaitu Aku, akan segera diserahkan kepada para penguasa dunia.” 45 Tetapi
murid-murid-Nya tidakmengerti apamaksudperkataanYesus itu. MemangAllahyang
merahasiakannya kepada mereka, 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✡
46Suatu hari terjadilah perselisihan di antaramurid-murid Yesus tentang siapa yang

menjadi nomor satu di antara mereka. 47 Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka.
Lalu Dia mengajak seorang anak berdiri di samping-Nya. 48 Lalu kata-Nya kepada
mereka, “Kalau kamu menerima dan melayani† anak kecil seperti ini dengan tujuan
untuk memuliakan Aku, berarti kamu sudah menerima danmelayani Aku. Dan kalau
kamu sudah melayani Aku, berarti kamu sudah melayani Allah yang mengirim Aku
* 9:32 tertidur dengan nyenyak Kejadianmereka tertidur tidakmenunjukkan bahwa ini terjadi padamalam hari.
Kemungkinan hal ini terjadi siang atau sore hari, dan ketiga murid Yesus tertidur karena Allah tidak mau mereka
mendengar semua yang dibicarakan antara Yesus, Musa, dan Elia. Dengan keadaan masih ada terang matahari,
maka awan terlihat waktu ‘menaungi/menutupi’ mereka di ayat 34. Tetapi ada yang juga masih berpikir ini terjadi
pada malam hari, karena di Matius 17:5 awan itu ‘sangat terang’. ✡ 9:36 Mat. 17:14-18; Mrk. 9:14-27 ✡ 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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ke dunia ini. Karena siapa yang menjadi nomor terakhir di antara kalian, dialah yang
akanmenjadi nomor satu.”

49 Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseorang yang mengusir setan-setan
dengan memakai nama-Mu. Lalu kami melarang dia, karena dia bukan termasuk
kelompok kita.”

50 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Jangan larang dia. Karena siapa yang tidak
melawan kita, berarti dia ada di pihak kita.”

Yesusmemutuskan untuk ke Yerusalemmelalui provinsi Samaria
51Ketika sudahdekatwaktunyaYesus terangkatke surga, keputusan-Nya sudahbulat

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, karena ternyata Dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem.‡
54Ketika duamurid-Nya— yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itumereka berkata,
“Tuhan, maukah Engkau supaya kamimenyuruh api turun dari langit membinasakan
mereka?”§

55Lalu Yesus menoleh danmenegur mereka.* 56Kemudian Yesus dan murid-murid-
Nyamelanjutkan perjalananmereka ke desa yang lain.

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57Pada suatu hari ketikamereka dalamperjalanan, seseorang berkata kepada Yesus,

“Bapak, saya akanmengikut Bapak kemana saja engkau pergi.”
58 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai liang dan burung mem-

punyai sarang, tetapi Anak Manusia— yaitu Aku, tidak mempunyai tempat untuk
beristirahat.”

59Dan kepada orang lain Dia berkata, “Ikutlah Aku!”
Tetapi jawab orang itu, “Bapak, izinkanlah saya pulang dulu. Sesudah bapak saya

mati lalu dikuburkan† saya akanmengikut engkau.”
60Lalu Yesus berkata kepada orang itu, “Biarkanlah orang-orang mati secara rohani

menunggu kematian sesamamereka! Tetapi kamu pergilah dan teruslah beritakan ke
mana-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—
tetapi masihmelihat ke belakang, tidak berguna dalam kerajaan Allah.”
‡ 9:53 karena … Yerusalem Pada zaman Yesus, orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Orang Yahudi
menganggap para penduduk Samaria najis, karenamereka bukan orang Yahudi asli, tetapi keturunan perkawinan
campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Ajaran Musa, Allah memberikan perintah kepada
orang Yahudi supaya tidak kawin campur dengan 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 agamamereka bukan agamaYahudi asli. Ajaran agamamereka 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 juga yang berkata bahwa orang itu mau menerima warisannya sebelum mengikut
Yesus.



Lukas 10:1 328 Lukas 10:16

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
kepada mereka, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi orang yang
memanennya hanya sedikit. Karena itu, berdoalah supaya TUHANyang punya ladang-
ladang ini mengirim para pekerja untukmemanen semua gandum itu.*

3 “Sekarang, pergilah! Dan perhatikanlah! Aku mengutus kalian masing-masing ke
dalamkeadaanyangberbahaya— seperti keadaandomba-dombayangdiserangkelom-
pok serigala. 4 Janganlahmembawa dompet, tas, atau sandal cadangan. Dan janganlah
berhenti untuk berbicara dengan orang-orang yang kamu temui dalam perjalanan.
5Sebelumkamumasukkedalamrumahseseorang, ucapkanlah terlebihdahulu, ‘Salam
semuanya! Hendaklah kalian sekeluargamerasa tenang dalamperlindungan TUHAN!’
6 Kalau di dalam rumah itu ada seseorang yang ingin ketenangan TUHAN, maka dia
akanmenerimakamudanTuhanakanmemberkati diadankeluarganya sesuaidengan
perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ tidak ada orang yang mau ketenangan Tuhan,
maka ucapan berkatmu itu tidak akan terjadi di antara mereka. 7 Tinggallah dengan
keluarga itu saja sampai kamu pergi meninggalkan desa itu. Janganlah berpindah-
pindah. Makan danminumlah apa saja yangmereka 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 datangmendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.’

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

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

Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena seandainya keajaiban-
keajaiban yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga pada zaman dulu
di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak lama mereka bertobat dan menunjukkan
kesungguhanmerekadengandudukmemakaikainkabungdanmenaruhabudikepala
mereka. 14PadaHari Pengadilan, penduduk Tirus dan Sidon akanmendapat hukuman
yang lebih ringan daripada kalian. 15 Dan kalian juga, para penduduk Kapernaum:
Kalian pikir bahwa kalian akan ditinggikan sampai mendapat kehormatan besar di
surga. Tidak! Kalian akan dibuang ke dalam neraka!†

16 “Dalam pandangan Allah, setiap orang yangmendengarkan kamu sebagai utusan-
KudianggapsamasepertimendengarkanAku. Setiaporangyangmenolakkamuwaktu
memberikan pesan-Ku dianggap sama seperti menolak Aku. Dan setiap orang yang
menolak Aku, berarti menolak Allah yang sudahmengutus Aku.”

* 10:2 Ayat 2Untukmengerti kiasandalamayat ini, bacalahYoh. 4:35-38. ✡ 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.
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Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡
17 Tidak lama kemudian ketujuh puluh pengikut itu kembali kepada Yesus. Dengan

gembiramereka berkata, “Tuhan, demi nama-Mu setan-setan pun taat kepada kami.”
18Dan kata Yesus kepada mereka, “Benar! Pada waktu kalian mengusir setan-setan,

seolah-olah Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat.‡ 19 Perhatikanlah! Aku
sudah memberikan kuasa kepada kalian, maka ketika kalian menginjak ular atau
kalajengking— ataupunberhadapan dengan kekuatan penguasa-penguasa gelap, tidak
akanadayangmencelakakankalian. 20Sekalipunbegitu janganlahbersukacita 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 biasa kepada
Yesus, lalu Dia berkata, “Aku memuji Engkau— ya Bapa, TUHAN langit dan bumi!
Karena Engkau sudah merahasiakan ajaran-ajaran tentang kerajaan-Mu dari orang-
orang yang bijak dan yang mempunyai banyak pengetahuan. Tetapi Engkau meny-
atakanhal-hal itu kepada siapa saja yang bersediamenerima ajaran benar denganhati
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.”

23Lalu Yesus berbalik dari orang banyak dan berkata kepadamurid-murid-Nya saja,
“Kalian masing-masing sungguh diberkati Allah, karena kalian diberikan kesempatan
melihat apa yang terjadi sekarang dengan matamu sendiri. 24 Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu: Banyak nabi dan raja yang inginmelihat danmendengar 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?”

26Yesus menjawabnya, “Apa yang tertulis dalam Hukum Taurat? 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 seluruh kekuatanmu.’
Dan, ‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.’ ”✡

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

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

30Lalu Yesus menjawab dia dengan perumpamaan ini: “Adalah seorang laki-laki tu-
run dari Yerusalemke Yeriko. Dalamperjalanan dia diserang oleh beberapa perampok
✡ 10:16 Mat. 11:25-27; 13:16-17 ‡ 10:18 Ayat 18 Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwaYesusmenjelaskan
suatu kenyataan rohani—bukan yangDia lihat denganmata-Nya. Dalam tafsiran lain, Yesusmenceritakan apa yang
Dia pernah lihat— entah padawaktu 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 setelahmeninggal dunia ini. ✡ 10:27 Ul. 6:5; Im. 19:18
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yang merampas semuamiliknya— bahkan pakaiannya. Mereka memukuli dia sampai
setengahmati. Sesudah itu mereka pergi lalu meninggalkan dia sendirian di situ.

31 “Kebetulan ada seorang imam— yaitu salah seorang yang bertugas di Rumah
Allah, yang turun melalui jalan itu. Ketika dia melihat orang itu, dia menghindar dan
melewatinya dari seberang jalan. 32Begitu juga dengan seorang dari suku Lewi— yaitu
pelayan RumahAllah. Dia lewat di situ danmelihat orang itu, lalu dia punmenghindar
danmelewatinya dari seberang jalan.

33 “Kemudian seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati jalan itu.
Ketika dia melihat orang itu, dia merasa kasihan kepadanya. 34 Dia mendekati
orang itu, lalu luka-lukanya dia bersihkan dengan menyiramnya 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 pendapatmu, di
antara ketiga orang itu siapakah yang merupakan sesama dari kurban perampokan
itu?”

37Kata ahli Taurat itu, “Orang yang berbelas kasihan kepadanya danmenolongnya.”
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 menerima Dia di
rumahnya. 39 Saudari Marta— yang bernama Maria, duduk di dekat kaki Tuhan dan
terusmendengarkan ajaran-Nya. 40SedangkanMarta terus sibuk karena banyak yang
dia kerjakan untukmelayani. Jadi dia datang kepada Yesus dan berkata, “Tuhan, tidak
pedulikah Engkau kalau 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! 42Padahal hanya satu yang penting. Maria sudahmemilih
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
satu murid-Nya berkata, “Tuhan, ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes juga mengajar
murid-muridnya.”

2Yesus berkata kepadamereka, “Hendaklah kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami* yang di surga, biarlah semua orang menghormati Engkau† sebagai Allah

yang kudus.
Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja.
* 10:35 keping uang perak Lihat catatan di Luk. 7:41. ✡ 11: Mat. 6:9-15 * 11:2 kalian … kami Karena Yesus
menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini, bisa saja pembaca menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk
doa bersama dalam kebaktian. Anggapan itu salah. Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima dengan senang hati
kalau kita berdoa dengan mengikuti contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh
berdoa, “Bapa saya yang di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya ...” dan seterusnya. † 11:2
EngkauSecaraharfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaanorangYahudi pada zamanYesus, ‘nama-Mu’artinya seluruh
kepribadian Allah.
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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 mempunyai
seorang sahabat, dan pada tengah malam kamu mendatangi rumahnya dan berkata
kepadanya, ‘Sobat, berikanlah saya tiga roti. Nanti sayaganti. 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 menjawab dari dalam rumahnya, ‘Tolong jangan ganggu saya! Pintu
sudah terkunci. Sayadananak-anak saya sudahdi tempat tidur. Saya tidakbisabangun
untuk memberikan sesuatu kepadamu!’ 8 Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu:
Sekalipun dia tidakmau bangun untukmemberikan roti kepadamu karena hubungan
persahabatan kalian, tetapi karena kamu memohon terus tanpa rasa malu, maka dia
akan bangun danmemberikan apa saja yang kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah terus kepadaAllah,maka kamu akan
menerimanya. Carilah terus, maka kamu akanmenemukannya. Ketuklah terus, maka
pintu itu akan dibukakan bagimu. 10Karena setiap orang yangmeminta dengan tekun
akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan
mendapat 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 akan
memberikan ular yang berbisa kepadanya— bukan?! 12 Atau kalau dia minta telur,
kamu tidak akan memberi kalajengking kepadanya— bukan?! 13 Jadi, kalau kamu
yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang
di surga! BahkanDia akanmemberikan RohKudus kepada setiap orang yangmeminta
kepada-Nya.”

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
14 Pada suatu hari Yesus mengusir setan yang membuat seseorang menjadi bisu.

Ketika setan itu keluar, orang itu bisa berbicara. Lalu orang banyak yang melihat
kejadian itumenjadi heran. 15Tetapi beberapa orang di antaramereka berkata, “Iblis—
pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut Beelzebul,‡ memberi kekuatan
kepada Yesus supaya bisa mengusir setan-setan.”

16 Dan beberapa orang lain mencari alasan untuk menyalahkan Dia, lalu mereka
menyuruh-Nya melakukan keajaiban untuk membuktikan bahwa Allah sudah
mengutus Dia.§ 17-18 Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka 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 perpecahan terjadi di antara anggota keluarga. Jadi tidak masuk akal
kalau kalian berkata Aku mengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul. 19 Tetapi
✡ 11:4 Mat. 7:7-11 ✡ 11:13 Mat. 12:22-30;Mrk. 3:20-30 ‡ 11:15 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau
iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat termasuk setan-setan. § 11:16 sebagai bukti … mengutus Dia Secara
harfiah, keajaiban “dari surga.” DalamkebudayaanYahudi, ‘surga’dipakaiuntukmenghindariucapan ‘Allah’ secara
langsung.
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seandainya benar Aku mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita harus
bertanya, ‘Dengan kuasa siapa anggota-anggota kelompok kalian yang lain mengusir
setan-setan?’ Anggota-anggota kalian itu tentu akan berkata bahwa tuduhan kalian
terhadap Aku itu salah. 20Tetapi kalau Aku mengusir setan-setan dengan kuasa Allah,
itu artinya Allah sudahmulaimendirikan kerajaan-Nya dengan penuh kuasa di antara
kalian.

21-22 “Iblis bisa digambarkan seperti pemilik rumah yang kuat dan yang selalu
menjaga rumahnyadenganbersenjata lengkap. Diamengandalkan senjata-senjatanya
itu untuk mengamankan semua hartanya dan untuk mengalahkan Orang yang
memusuhinya— yaitu Aku. Tetapi Aku lebih kuat dari dia! Ketika Aku menyerangnya,
Akupastimengalahkannya,mengambil semuasenjatanya itu,merampashartanyadan
membagikanmenurut kehendak-Ku.

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

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
24 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu terpaksa

mencari 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.’ 25 Ketika
dia kembali, ditemukannya orang itu sudahmenjadi seperti rumah yang sudah disapu
bersih dan teratur rapi. 26Kemudian dia pergi danmengajak tujuh roh lain yang lebih
jahat dari dia untuk bergabung dengannya. Ketika roh-roh itu masuk dan menguasai
orang itu, keadaan orang itu menjadi lebih parah dari 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 karena
melahirkan engkau!”†

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

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
29Ketika semakinbanyakorangberkumpul, Yesus berkata, “Kalianorang yanghidup

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
suatukeajaiban seperti yang terjadi padaNabiYunus:‡ 30Karena samaseperti apayang
terjadi kepada Yunus menjadi keajaiban bagi penduduk Niniwe, begitu jugalah apa
yang terjadi padaAnakManusia—yaituAku, akanmenjadi keajaibanbagi setiap kalian
yang hidup pada zaman sekarang.§

✡ 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
mengundangRohAllah tinggal di dalamdirinya,maka roh-roh jahat tentuakanmemasukinya lagi. † 11:27 ibumu
Secara harfiah, “Kandungan yangmengandung kamudan buah dada yangmenyusuimu.” ✡ 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.
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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 yangmenyalakan lampu lalu menyembunyikannya, ataumenu-

tupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi, untuk
menerangi semuaorangyangmasukkedalamrumah itu. 34Matamuadalahseperti jen-
dela 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. 35 Oleh karena itu, waspadalah! Jangan sampai
terang yang ada di dalam dirimumenjadi gelap. 36 Jadi, kalau mata hatimu tidak buta,
seluruhhidupmupunakanmenjadi sangat terangdan tidakada lagi kegelapan. Berarti
hidupmu terang seperti cahaya lampu yang sangat terang.”

Yesusmengajarkan agar janganmeniru perbuatan ahli-ahli Taurat✡
37SesudahDiamenyampaikan ajaran-Nya, seorang FarisimengundangYesusmakan

di rumahnya. Lalu Yesus masuk ke rumah orang itu dan makan bersama dia dan juga
bersama orang-orang Farisi yang lain dan beberapa orang ahli Taurat.‡ 38Orang Farisi
itu heran ketikamelihat Yesus tidakmembasuh tangan dulu sesuai dengan adat orang-
orang Farisi.§ 39Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Cara kalian orang Farisi mengikuti
perintah Allah bisa digambarkan seperti orang yang hanya mencuci mangkuk dan
piring pada bagian luarnya saja, tetapi lupa mencuci bagian dalam yang sangat kotor.
Begitu jugalah hati kalian masing-masing penuh dengan kotoran!— yaitu berbagai
pikiran serakah dan keinginan yang jahat. 40 Hai 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 akanmenjadi seperti mangkuk yang bersih dimata Allah— baik
bagian luar maupun bagian dalam.

* 11:31 ratu dari selatan Yaitu ratu negara Syeba, yang menempuh jarak kira-kira 1.500 kilometer untuk menge-
tahui hikmat yang sudah Allah berikan kepada Salomo. Kisahnya dalam 1Raj. 10:1-13. ✡ 11:32 Mat. 5:15; 6:22-23
† 11:34 matamurusakSecaraharfiah, “matamu jahat/berpenyakit.” Yesus sedangberbicarakepadaparapemimpin
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, tetapi mereka seperti menjadi buta
terhadap semua keajaiban itu (11:29-30)— bahkan mereka berkata bahwa Dia bekerja dengan kekuatan dari iblis.
Mata yang rusak juga sering ditafsirkan sebagai mata duitan— sesuai Mat. 6:19-24. Lihat juga Luk. 16:14. ✡ 11:36
Mat. 15:1-3; 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 20:45-47 ‡ 11:37 dia dan orang-orang Farisi … Secara harfiah, ayat ini
tidakmenyebut “orang-orangFarisi yang laindanbeberapaahli Taurat.” Sesuai yangwajardalambahasa Indonesia,
orang-orang lain yanghadir ditulis padapermulaankisah ini— sesuai dengan informasi yang terdapat di ayat 45dan
53. § 11:38 membasuh tangan … adat orang-orang Farisi Secara harfiah, “membaptis (tangan).” Adat ini tidak
tertulis dalamPerjanjianLama, dan ternyatahanyadilakukanorang-orangFarisi saja. Merekamencelupkan tangan
kedalamair, atau seoranghambamenyiramairkeatas tanganmereka. Jadi tidak seperti yangbiasadilakukanorang
padazamansekarang—yaitumencuci tanganpakai sabun. Hal ini dilakukan sebagai syarat agama. LihatMrk. 7:3-4.
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42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi! Kalian hanya mengikuti semua peraturan
Hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling
penting. Misalnya kalian masing-masing memberikan persepuluhan ke Rumah Allah
dari rempah-rempah hasil kebunmu— seperti selasih, inggu, dan jenis-jenis hasil
tanaman bumbu yang lain.* Tetapi kalian lupa mengikuti perintah Allah yang paling
penting— yaitumelakukan yang adil kepada sesama danmengasihi Allah. Seharusnya
kalian melakukan hal-hal yang paling penting itu, dan juga jangan melupakan 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 hormat dari orang-
orang saat berjalan di pasar. 44Celakalah kalian! Karena kalianmasing-masing seperti
kuburan yang tidak bertanda. Orang-orang yang berjalan di atas kuburan itu tidak
menyadari bahwa mereka sudah menjadi najis karena bersentuhan dengan kuburan
itu. Demikian juga dengan kalian: Waktu orang lain mengikuti kalian, tanpa sadar
mereka ketularan 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, kamumempermalukan kami juga!”

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

49 “Karena itu, dari dulu Allah dengan hikmat-Nya 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 yang masih hidup pada
sekarang dan sudah menyaksikan pelayanan-Ku akan menanggung hukuman atas
semua pembunuhan 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 pengetahuan
bagaimana caranya orang berkenan kepada Allah— yaitu ajaran yang bisa digam-
barkan seperti kunci. Tetapi kalian sendiri tidak menggunakan ajaran itu! Bahkan
kalian merahasiakannya dan menghalang-halangi semua orang yang ingin menge-
tahui ajaran itu!”

53 Sejak Yesus meninggalkan tempat itu, orang-orang Farisi dan para ahli Tau-
rat sangat dendam kepada-Nya, lalu mereka sering mendesak Dia dengan berbagai
* 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 untuk
menunjukkan 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 untuk membantu pembaca
zaman sekarang. Bandingkan Mat. 23:27-28. Lihat Bil. 19:11-20. ‡ 11:50-51 Habel … Zakaria Habel adalah orang
yang pertama sekali dibunuh dalam Perjanjian Lama, dan Zakaria orang yang terakhir dibunuh (Kej. 4:8; 2Taw.
24:21).
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pertanyaan. 54 Mereka berpura-pura mendengarkan ajaran-Nya, tetapi sebenarnya
mereka ingin menjebak-Nya. Kalau Yesus mengajarkan sesuatu yang salah, mereka
berencanamempersalahkan 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. 2 Karena setiap
usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, pasti pada suatu hari nanti akan
dinyatakan dan diketahui juga. 3 Jadi apa yang kalian masing-masing beritahukan
secara diam-diam kepada orang lain akan terdengar dengan jelas. Dan apa yang kamu
bisikkan kepada orang lain di dalam kamar pribadi akan tersiar kemana-mana.

4 “Sahabat-sahabat-Ku, Aku berkata kepada kalian, janganlah takut kepadamanusia.
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 yangmempunyai kuasabukanhanyauntukmembunuh tubuhmusaja tetapi
berkuasa jugauntukmelemparkankamukedalamneraka. Ya, Dialahyang seharusnya
kamu takuti dan hormati!

6 “Ingatlah contoh ini: Lima ekor burung pipit dijual seharga dua uang logam yang
nilainya paling kecil. Biarpun begitu, seekor pun tidak akan pernah dilupakan oleh
Allah. 7 Karena 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 tidak akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku
di hadapan para malaikat di surga. 10 Setiap orang yang mengatakan suatu perkataan
yang menentang Anak Manusia— yaitu Aku, masih bisa diampuni. Tetapi orang yang
menghina Roh Kudus* tidak akan pernah diampuni.

11 “Waktu kamu ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin rumah-rumah
pertemuan atau para pejabat pemerintah, janganlah kamu kuatir tentang bagaimana
seharusnya kamu membela dirimu di hadapan mereka, atau bagaimana kamu men-
jawab semua pertanyaan mereka. 12 Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan
memberitahukan kepadamu apa yang seharusnya kamu katakan.”

Perumpamaan tentang seorang yang kaya

✡ 12: Mat. 10:19-20, 26-31; 12:31-32; 16:6; Mrk. 3:28-29; 8:15, 38; 13:11 * 12:10 menghina Roh Kudus
Yesusmenasihati mereka tentang dosamenghina 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. Keadaan mereka 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 pernah menghina Roh Allah dan Allah tidak akan mengampuni saya lagi?”
Kalau hati kita masih ada perasan sedih danmauminta ampun kepada Tuhan ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan
kalau kita masih ingin hidup dengan baik di mata Allah, sudah jelas bahwa Roh Allah masih bekerja di dalam hati
kita. Itu berarti kita belummelakukan dosa yangmenghina Roh Allah.
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13 Lalu seseorang di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, “Guru, tolong
suruh saudara saya untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan bapak kami
dengan saya.”

14 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak pernah diangkat menjadi hakim atas
bangsa kita atau sebagai penengah untuk menyelesaikan perkara kalian berdua.”
15Lalu 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.”

16Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Ada seorang kaya yang mem-
punyai beberapa ladang gandum yang memberikan hasil yang sangat banyak. 17Lalu
dia berpikir, ‘Sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku yang
banyak ini. Sebaiknya apa yang harus kulakukan?’

18 “Lalu dia berpikir lagi, ‘Aku tahu apa yang akan kulakukan! Aku akan
membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun lumbung-
lumbung yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan semua gandum dan
barang-barangku yang lain. 19 Sesudah itu aku akan merasa puas dan berkata,
“Hartaku sangat banyak dan tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu
bekerja lagi, 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 akan mencabut
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 tidakmaumenjadi kaya di hadapan Allah.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
22Kemudian 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 perlumenabur ataumenuai dan tidak perlumembangun
gudang atau lumbung. Tetapi Allah menyediakanmakanan untuk burung-burung itu.
Maka ketahuilah: Di mata Allah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung
itu! 25 Untuk apa kamu selalu kuatir?! Karena orang yang kuatir sama sekali tidak
sanggup menambah sesaat saja pada umurnya. 26 Jadi, hal kecil seperti itu saja tidak
bisa kamu perbuat, maka tentang hal apa pun kamu tidak usah kuatir!

27 “Perhatikanlah bunga-bunga tumbuhan liar. Bunga-bunga itu tumbuh tanpa
bekerja dan tanpamembuat pakaiannya sendiri. Tetapi Aku sungguh-sungguhberkata
kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia yang terkaya dari segala raja yang pernah
hidup, tidakmemakai pakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. 28Kalau Allah
memberi keindahan yang seperti itu kepada tumbuhan liar— padahal tumbuhan itu
hiduphanya sebentar saja kemudian layudandibuangkedalamapi, jadi pastilahAllah
lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan memberikan
pakaian kepadamu— hai kamu yang kurang percaya!

29 “Jadi, janganlah kuatir tentang apa yang akan kamumakan atauminum. 30Karena
semua hal itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi
Bapa kita yang di surga tahu bahwa kamumembutuhkan semuanya itu. 31Karena itu
hiduplah dengan cara yang pantas sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang
kamu butuhkan juga akan diberikan-Nya kepadamu.”
✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34 † 12:23 tujuan hidupmu … Yang Yesus maksudkan dinyatakan di ayat 31.
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Bagaimana seharusnya kita hidup sambil menantikan kerajaan Allah✡
32 “Hai kalian semua pengikut-Ku, janganlah kuatir!— walaupun dalam pandangan-

Ku kalian bagaikan kawanan kecil domba-Ku. Janganlah kuatir, karena Bapa kita yang
di surga dengan senang hati akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaan-
Nya. 33 Juallah semua harta bendamu dan sumbangkanlah uangnya kepada orang-
orang miskin. 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.

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

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

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia✡
41 Lalu Petrus bertanya, “Tuhan, dalam perumpamaan tadi, apakah Bapak bermak-

sudbahwahamba-hambayangharus tetapberjaga-jaga itu kamimurid-murid-Mu saja
atau semua pengikut-Mu?”

42 Tuhan menjawab, “Jadilah hamba-hamba yang setia dan bijak! Karena hamba
yangseperti itu, sebelumTuannyabepergian, Tuannyaakanmengangkatdanmemper-
cayakan dia tugas khusus— yaitu memberikan makanan kepada hamba-hamba yang
lain pada waktunya.‡ 43 Kalau Tuannya 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
maupunperempuan. Dan dia juga tidak bekerja lagi, hanyamakandanminum sampai
mabuk. 46 Tetapi tanpa memberitahukan sebelumnya pada hari dan jam yang tidak
disangka-sangkanya Tuannya tiba-tiba pulang. Lalu Tuan hamba yang jahat itu akan
membinasakandiadanmembuatdia senasibdenganorang-orangyangmenolakuntuk
percaya kepada-Nya.

47 “Setiap hamba yang tahu kehendak Tuannya dan tidak mempersiapkan dirinya
maupun tidakmelakukan 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
✡ 12:31 Mat. 6:20-21; 24:45-51 ✡ 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.
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itu. Dan setiap hamba yang diberi tanggung jawab yang besar akan dituntut juga
tanggung jawab yang besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡
49 “Kedatangan-Ku ke dunia ini bisa digambarkan seperti api— yaitu api yang akan

membakar dunia ini.§ Betapa baiknya kalau api itu sudah mulai menjalar! 50 Tetapi
sebelum hal itu terjadi, Aku sudah ditetapkan untuk memikul kesusahan yang be-
sar.* Dan betapa susahnya hati-Ku sampai tiba saatnya nanti Aku mengalaminya!
51 Janganlah kalian pikir bahwa Aku datang ke dunia ini untuk membawa damai.
Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian: Bukan damai yang Ku-bawa! Tetapi
kedatangan-Ku justrumembawabanyakpertentangan. 52Karenamulai sekarangakan
terjadi pertentangan tentang Aku di antara keluarga-keluarga. Kalau keluarga terdiri
dari lima orang, maka yang tiga orang akanmenentang yang dua orang, atau yang dua
orang akan menentang yang tiga orang— sesuai dengan 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✡
54Pada hari lain Yesus jugamenggunakan contoh ini waktumengajar orang banyak,

“Ketika kalian melihat awan gelap muncul di sebelah barat, kalian berkata, ‘Oh, hujan
segeraakan turun,’danhal itumemang terjadi. 55Danketikaanginbertiupdari selatan,
kalian berkata, ‘Hari akan panas,’ dan hal itumemang terjadi. 56Hei 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?! 58Kalau orang yang memusuhimumengadukan kamu ke pengadi-
lan,makaselagi kamuberduamasihdalamperjalananke tempatpengadilan, berusaha
keraslahmenyelesaikanmasalahmudengan dia. Kalau tidak, dia akanmenyeretmuke
pengadilan, laluhakimakanmenyerahkankamukepadapetugaspenjara supayakamu
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

1Padawaktu Yesusmengajar hal-hal itu, ada orang-orang yang hadir yangmemberi-
tahukan kepadaYesus tentang beberapa orang dari provinsi Galilea yang dibunuholeh
Pilatus. Mereka dibunuh ketika sedang mempersembahkan hewan kurban kepada
Allah, lalu darahmereka sendiri tercampur dengan darah hewan-hewan kurban yang
mereka persembahkan. 2Mendengar berita itu, Yesus berkata kepada mereka, “Lalu
karena mereka dibunuh dengan cara seperti itu, apakah kalian pikir dosa mereka
✡ 12:48 Mat. 10:34-36 § 12:49 api … Gambaran api di ayat ini sering ditafsirkan dengan tiga cara, dan maksud
Yesusbisamenyangkut ketiga-tiganya. 1)Apimenggambarkanperlawananyangakan terjadi di dunia karenaYesus,
seperti terlihat dalam ayat 51. 2) Api menggambarkan caranya Allah akan menguduskan umat-Nya melalui Yesus.
3) Api jugamenggambarkanhukumanAllah atas orang-orang yangmenolakuntukpercaya kepadaYesus. * 12:50
memikul kesusahanyangbesar Secaraharfiah, “Akuharus dibaptis denganbaptisan.” ✡ 12:53 Mik. 7:6 ✡ 12:53
Mat. 16:2-3 ✡ 12:56 Mat. 5:25-26
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lebih banyak daripada dosa semua orang Galilea yang lain? 3 Tidak! Aku sungguh-
sungguh berkata kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan saja
kena bencana seperti mereka tetapi masuk neraka! 4Atau contoh lain, ketika menara
penjagaan Siloam roboh dan delapan belas orang mati tertimpa, kalian mungkin
berpikir dosa mereka lebih banyak daripada dosa semua orang lain di Yerusalem.
5 Sama sekali tidak! Sekali lagi Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian:
Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan saja kena bencana seperti mereka tetapi
masuk neraka!”

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat berbuah
6LaluYesusmenceritakanperumpamaan ini, “Adalah seorangyangmempunyai satu

pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan dia sudah beberapa kali datang
untuk mencari buah pohon itu, tetapi tidak ada. 7 Jadi, dia berkata kepada tukang
kebunnya, ‘Lihat, sudah tiga tahun saya datang mencari buah pohon ara ini tetapi
belum pernah ada. Karena itu tebanglah pohon ini. Tidak ada gunanya pohon ini
tumbuh di tanah ini.’

8“Tetapi tukangkebun itumenjawab, ‘Tuan, biarkanlahpohon ini tumbuhsatu tahun
lagi. Saya akan menggali tanah di sekelilingnya dan menaburkan pupuk kandang.
9Mudah-mudahan tahun depan pohon ini berbuah. Kalau tidak, kita tebang saja.’ ”

Pada Hari Sabat Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang punggungnya
bungkuk

10 Suatu kali pada Hari Sabat, Yesus sedang mengajar di dalam suatu rumah perte-
muan. 11Di situ ada seorangperempuanyang sudahdelapanbelas tahunpunggungnya
bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak lagi. Yang membuat dia menderita sakit seperti
itu adalah roh jahat. 12 Ketika melihat perempuan itu, Yesus mengajak dia datang
kepada-Nya dan berkata, “Ibu, kamu sudah disembuhkan dari penyakitmu.” 13 Lalu
Diameletakkan tangan-Nya pada perempuan itu. Dia segera berdiri tegak, lalumemuji
Allah.

14 Tetapi pemimpin rumah pertemuan itu menjadi marah karena Yesus menyem-
buhkan 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 disem-
buhkan. 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 memberinya minum— bahkan pada Hari
Sabat. 16 Ibu ini adalahketurunanAbrahamyangsudahdelapanbelas tahunmenderita
karena perbuatan setan— seperti terikat rantai besi. Pasti tidak salah membebaskan
dia dari penderitaannya— biarpun hari ini Hari Sabat!” 17Ketika Yesus berkata seperti
itu, semua orang yang sedang melawan Dia menjadi malu. Sedangkan semua orang
lain bersukacita karena hal-hal ajaib yang dilakukan-Nya.

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
18 Yesus berkata, “Supaya lebih jelas lagi, Aku berikan dua perumpamaan ini yang

menggambarkan tentang kerajaan Allah. 19 Kerajaan Allah adalah seperti biji sawi.*
Adalah biji sawi yang diambil oleh seseorang dan ditanam di kebunnya. Kemudian
biji itu tumbuh sampaimenjadi pohon. Lalu burung-burung di udaramembuat sarang
pada cabang-cabangnya.”
✡ 13:17 Mat. 13:31-33; Mrk. 4:30-32 * 13:19 biji sawi Tanaman sawi (atau sesawi) yang tumbuh di tanah
Israel bukanlah seperti sawi yang dikenal di Indonesia. Sawi di Indonesia tidak bisa “menjadi besar seperti pohon”
dan burung-burung juga tidak bisa “bersarang di cabang-cabangnya.” Yang terpenting dalam perumpamaan ini
adalah bahwa sesuatu yang dimulai dari yang sangat kecil akan tumbuhmenjadi sangat besar. Kejadian itulah yang
disamakan dengan kerajaan Allah.
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20Yesus berkata lagi, “Kerajaan Allah itu Aku gambarkan juga seperti ini: 21Kerajaan
Allah itu seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung
yang sangatbanyak.† Biarpunraginya sedikit dancampuran tepungnya sangatbanyak,
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 menyampaikan ajaran-Nya.
23 Lalu seseorang bertanya kepada-Nya, “Tuhan, apakah sedikit orang yang akan
diselamatkan?”
Kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ, 24 “Berjuanglah terus supaya

kamu masing-masing masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sempit.
Sesungguhnya Aku berkata seperti itu kepadamu: Karena banyak orang yang akan
berusaha masuk ke situ, tetapi tidak mampu melakukannya. 25 Pada suatu hari nanti
Pemilik rumah— yaitu Aku, akanmenutup 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 tidakpernahberkatabahwakamuadalah sahabat-Ku.’ 26Lalu
kamu akan berkata, ‘Tetapi saya sudah makan dan minum bersama Bapa. Saya juga
sudah mendengar ajaran Bapa di jalan-jalan kota kami!’ 27 Dan Aku akan berkata
kepadamu, ‘Aku tidak pernah berkata bahwa kamu adalah sahabat-Ku. Hei kamu dan
semua pelaku kejahatan, pergilah dari hadapan-Ku!’

28 “Di luar sana, kamu akan menangis dan sangat menderita‡ ketika kamu melihat
Abraham, Isak, dan Yakub, serta semua nabi sedang menikmati hidup yang selama-
lamanya di dalam kerajaan Allah, sedangkan kamu sendiri dilarang masuk. 29 Dan
banyak juga orang yang bukan Yahudi akan datang dari timur, barat, utara, dan
selatan. Lalu mereka semua akan ikut merayakan pesta makan pembukaan kerajaan
Allah. 30 Dan ketahuilah: Orang-orang yang sekarang ini mempunyai kedudukan
yang rendah, nanti akan mendapat kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang
sekarang ini mempunyai kedudukan yang tinggi, nanti akan mendapat kedudukan
yang rendah.”

Yesusmerasa kasihan kepada penduduk Yerusalem✡
31Saat itu jugabeberapaorangFarisi datangkepadaYesusdanberkata, “Pergilahdan

tinggalkanlah tempat ini, karena Raja Herodes maumembunuhmu.”
32LaluYesusberkatakepadamereka, “Pergilahdankatakanlahkepadaanjinghutan§

itu, ‘Hari ini dan besok Aku akan menjalankan tugas-Ku untuk mengusir setan-setan
dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan pada hari ketiga tugas-Ku akan selesai.’
33Tetapi hari ini, besok, dan lusa Aku akan terusmenjalankan tugas-Ku ini sampai Aku
tiba di Yerusalem. Sebab tidak mungkin Aku dibunuh di kota lain, karena nabi-nabi
selalu dibunuh di Yerusalem.

34 “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu membunuh para nabi dan
utusan-utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama Bapa-Ku! Ada yang kalian
bunuh dengan pedang, dan ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati. Aku
sudah sering mengulurkan kedua tangan-Ku untuk memeluk dan melindungimu—
seperti indukayammengumpulkandanmelindungianak-anaknyadibawahsayapnya.
Tetapi kalian tidak mau Aku peluk. 35 Ingatlah: Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi
berdiam di dalam Rumah-Nya yang ada di situ. Percayalah bahwa mulai sekarang,
† 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, karenamenurut pemikiran orang Yahudi, orang yang licik disamakan seperti
rubah.
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kalian tidak akanmelihat 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 terkemuka dan
makan di sana. Para anggota kelompok Farisi terus mengamati-amati Dia karena
mereka mau mencari-cari kesalahan yang bisa mereka pakai untuk menuduh-Nya
melanggar peraturan Hari Sabat. 2Dan hal yang aneh terjadi: Seorang laki-laki yang
sakit busung— tangan dan kakinya bengkak, sedang duduk tepat di depan Yesus!
3 Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hadir,
“Menurut Hukum Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan orang sakit pada Hari
Sabat?” 4 Tetapi mereka diam saja. Lalu Yesus menjamah dan menyembuhkan orang
sakit itu, dan menyuruhnya pergi. 5 Kemudian Dia berkata kepada setiap mereka,
“Kalau anakmu atau sapimu jatuh ke dalam sumur pada Hari Sabat, pasti kamu juga
akan mengangkatnya dari sumur itu— bukan?!” 6 Siapa pun di antara mereka 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 Dia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka
masing-masing. 8 “Ketika seseorang mengundang kamu ke pesta pernikahan, jangan-
lah kamu duduk di tempat yang terhormat. Karena ada kemungkinan tuan rumah
sudah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. 9 Kalau hal itu
terjadi, tuan rumah itu akan datang dan berkata, ‘Tolong berikan tempat ini kepada
sobat saya ini.’ Dan dengan rasa malu kamu akan pindah ke tempat yang paling jauh
dari tempat terhormat.

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

12 Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang-Nya itu, “Ketika kamu
mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya mengundang teman-temanmu,
saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena
pada kesempatan yang lain,mereka akanmembalasnya denganbalikmengundangmu
kepestamereka. 13Tetapiketikakamumengadakanpesta, undanglah jugaorang-orang
yangmiskin, cacat, lumpuh, dan buta. 14Mereka itu tidak akanmampumembalasnya.
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✡
15Ketika 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.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatu waktu adalah seorang kaya yang
mengundang banyak orang kepada suatu pesta makan yang sangat besar. 17 Ketika
pesta itu sudah siap dimulai, dia menyuruh budaknya pergi kepada para undangan
denganberkata, ‘Mari datanglah karena semuanya sudah siap.’ 18Tetapi setiapmereka
✡ 13:35 Mzm. 118:26 ✡ 14:14 Mat. 22:1-10
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mempunyai alasan sehingga mereka tidak bisa datang. Orang yang pertama berkata,
‘Saya sudah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Saya minta maaf.’ 19 Yang
lain berkata, ‘Saya sudahmembeli sepuluh sapi jantan.* Sekarang sayamau berangkat
untuk mencobanya. Maaf!’ 20 Dan yang lain lagi berkata, ‘Saya baru saja menikah.
Karena itu saya tidak bisa datang. Maaf!’

21 “Budak itu kembali dan menceritakan 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-orangmiskin, 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.’ 23Kemudian
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 sudah menolak undangan saya itu tidak akan datang
dan tidak akan makan sedikit pun dari makanan yang disediakan untuk pesta saya
ini!’ ”

Tekad orang-orang yangmaumenjadi pengikut Yesus✡
25 Sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan bersama Yesus. Dia berbalik melihat

kepadamereka dan berkata, 26 “Setiap orang yang datang kepada-Ku danmaumenjadi
pengikut-Ku, dia harus mengasihi-Ku lebih daripada† ibu-bapaknya, anak-anak dan
istrinya, semua saudara dan saudarinya— bahkan dirinya sendiri. 27 Kamu tidak
mungkinmenjadi pengikut-Ku kalau tidakmengikut Aku terus dengan pikiran seperti
ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akanmundur.’

28“KeputusanmuuntukmengikutAkudapat digambarkan seperti contohberikut ini:
Seandainya ada orang yang berencana membangun satu menara, pastilah dia lebih
dulu menghitung biayanya, supaya dia tahu kalau dananya cukup untuk menyele-
saikan pekerjaan itu. 29 Jangan sampai dia hanya bisa membangun fondasinya dan
tidak mampu menyelesaikannya. Karena setiap orang yang melihatnya nanti akan
mengejek dia, 30 ‘Orang ini mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan-
nya!’

31 “Atau contoh lain, kalau seorang raja mempunyai sepuluh ribu tentara, tetapi raja
lain yang mempunyai dua puluh ribu tentara sedang berencana untuk menyerang
dia, pastilah raja yang pertama itu lebih dulu menimbang-nimbang begini, ‘Apakah
aku sanggup melawan musuhku itu?’ 32 Kalau dia merasa bahwa tentaranya tidak
sanggup melawan tentara musuhnya itu, maka selagi musuhnya itu masih jauh, dia
akanmengutus beberapa tokohmasyarakat 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. Garammemang dipakai
untukmembuatmakananmenjadi lebih enak. Tetapi kalau rasa asinnya sudah hilang,
garam itu tidak berguna sama sekali— 35 baik untuk ladang maupun untuk pupuk.
Akhirnya garam itu dibuang saja.

“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

* 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam bahasa Yunani menunjukkan sapi jantan yang sudah dikebiri. Sapi yang
sudahdikebirimenjadi lebih gampangdikendalikanuntukmenarik bajak. Biasanya satu bajak ditarik oleh dua sapi
jantan. Kemungkinanbesar orang ini adalah orang kaya, karenadia sanggupmembeli 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 sampaimati disalibkan Secara harfiah, “dia harusmemikul salib untuk dirinya sendiri.” § 14:33 Ayat 33
Secara lebih harfiah, Yesusmengatakan, “Untukmenjadi pengikut-Ku, kamu harusmeninggalkan semuamilikmu.”
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15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

1Pada suatuhari parapenagihpajakdanbanyakorang lainyang jugadikenal sebagai
orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajaran-Nya.
2 Melihat kejadian itu, para ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut. Mereka
berkata, “Iih, dia menerima orang-orang berdosa— bahkanmakan bersamamereka!”

3 Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka: 4 “Kalau di
antara kalian ada orang yangmempunyai seratus ekor domba lalu dari antara domba-
domba itu hilang seekor, tentu orang itu akan meninggalkan yang sembilan puluh
sembilan ekor di padang rumput lalu pergi mencari domba yang hilang itu sampai
ketemu. 5 Sesudah dia menemukan domba yang hilang itu, dengan senang hati dia
mengangkat domba itu, meletakkannya di atas kedua bahunya dan membawanya
pulang. 6 Sesudah tiba di rumah, dia memanggil teman-teman dan para tetangganya.
Katanya kepada mereka, ‘Bersukacitalah bersama saya, karena domba saya yang
hilang itu sudahsaya temukan!’ 7Akuberkatakepadamu, begitu jugaAllahdanseluruh
penduduk surga akan lebih bersukacita ketikamelihat 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 sampai menemukannya. 9 Sesudah dia
menemukannya, diaakanmemanggil teman-temandanpara tetangganyadanberkata,
‘Bersukacitalah dengan saya, karena saya sudah menemukan uang saya yang hilang
itu!’ 10Aku berkata kepadamu, begitu juga paramalaikat 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

11Yesus berkata lagi, “Adalah seorang bapakmempunyai dua anak laki-laki. 12Anak
yang bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak, berikanlah kepada saya hartawarisan
yangmenjadi bagian saya. Saya tidak usahmenunggu sampai Bapakmeninggal.’ Lalu
bapak itu membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya itu.

13“Beberapahari kemudian, si bungsu itumenjual semuahartanya itu laluberangkat
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 seluruhnegeri itu. Dandia punmulaimiskin dan
kelaparan. 15Lalu si bungsu itu pergi kepada salah seorang penduduk negeri itu untuk
meminta pekerjaan. Orang itu pun memberi pekerjaan kepadanya— yaitu menyuruh
dia untuk memberikan makanan kepada babi-babinya di ladang. 16 Dan si bungsu
itu begitu lapar sampai dia mau makan makanan babi itu— yaitu tumbuh-tumbuhan
keras yang diberikan kepada babi, karena tidak ada orang 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 kelaparan! 18 Saya akan bangkit dan kembali
kepada bapak saya, dan berkata kepadanya, “Bapak, maafkanlah saya! Saya sudah
bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Allah. 19 Saya tidak pantas lagi disebut
anak Bapak. Sayamohon kepada Bapak supayamenerima saya sebagai pelayan Bapak
saja.” ’ 20Lalu dia bangkit dan kembali kepada bapaknya.
✡ 15: Mat. 18:12-14
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“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, ‘Ambilkanlah segera
jubah saya yang paling bagus danpakaikanlah kepadanya! Pasanglah salah satu cincin
saya pada jarinya dan sepasang sandal pada kakinya. 23Kemudian bawalah anak sapi
yang gemuk dan potonglah. Biarlah kita makan dan bersukacita! 24Karena dulu anak
saya ini seperti sudah hilang dan mati, tetapi ternyata dia masih hidup dan kembali
kepada saya!’ 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
orang menari. 26 Lalu dia memanggil seorang pelayan yang bekerja di rumahnya dan
bertanya, ‘Kenapa ada pesta di rumah ini?’ 27 Pelayan itu menjawab, ‘Adiknya Tuan
sudahkembali. DanbapaknyaTuanmenyuruhkamimemotonganak sapi yanggemuk,
karena dia sudahmendapatkan 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. 29 Tetapi anak itu
menjawab bapaknya, ‘Tidak mau! Bertahun-tahun lamanya saya bekerja untukmu
dan selalumenaati 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 semua
milik saya, milikmu juga. 32Tetapi sudah seharusnya kita bersukacita dan merayakan
kepulangan adikmu! Karena dulu saya pikir adikmu ini seperti sudah hilang danmati,
tetapi ternyata dia masih hidup dan bertemu kembali dengan kita di sini.’ ”

16
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur

1Yesus berkata lagi kepada murid-murid-Nya, “Adalah seorang kaya yang mempun-
yai seorang bendahara yang mengurus hartanya. Orang kaya itu mendengar berita
bahwa bendaharanya itu menghambur-hamburkan kekayaannya. 2 Lalu orang kaya
tersebut memanggil bendaharanya itu dan berkata, ‘Saya sudah mendapat laporan
yang jelek tentang pekerjaanmu. Karena itu saya akanmemecat kamu sebagai benda-
hara 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 akanmemecat saya! Saya tidak bisamenjadi 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!’
* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter.
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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 hanya memikirkan dunia ini lebih cerdik mengurus 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 waktu kekayaanmu itu habis, kamu akan diterima di dalam
berbagai rumah yang selama-lamanya.

10 “Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya
dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak
akan jujur dalamhal-hal besar. 11 Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk
mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta
surgawi kepadamu. 12Dan 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 seseorang mempunyai dua majikan.
Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Tentu dia akan
mengasihi dan setia kepadamajikan yang satu, tetapi benci danmasa bodoh terhadap
majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisamenjadi hambaAllah dan sekaligus
menjadi hamba uang.”

Yesusmenunjukkan berbagai kesalahan orang-orang Farisi✡
14 Ketika orang-orang Farisi mendengar ajaran-Nya itu, mereka mengejek Yesus,

karena mereka mata duitan. 15 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalian selalu
berusaha supaya orang-orang lainmemuji kalian sebagai orang baik, tetapi Allah tahu
isi hati kalian! Karena hal apa pun di dunia ini yang dipuji oleh manusia dibenci oleh
Allah.

16“HukumTauratdan tulisanparanabi sudahberlakuuntukmengajarkankehendak
Allah tentang bagaimana cara hidup manusia yang seharusnya— sampai pada saat
Yohanes Pembaptis mulai mengajar. Sejak saat itu, Kabar Baik tentang kerajaan Allah
mulai diberitakan. Hendaklah setiap orang berusaha keras untuk bisamasuk ke dalam
kerajaanAllah itu. 17Tetapi langit danbumi lebih gampanghilang lenyapdaripada satu
titik dari Hukum Taurat batal.

18“Setiap suami yangmenceraikan istrinya lalukawinataunikah lagi denganperem-
puan 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
19 Yesus juga mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan ini: “Adalah

seorang kaya yang selalumemakai jubah yang indahdandibuat dari kain halus. Setiap
hari diamemuaskankeinginannyadenganhidup serbamewah. 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. 21 Lazarus sangat
† 16:7 seribu keranjang Secara harfiah, ukuran “seratus kor.” Setiap kor berisi sepuluh atau sebanyak dua belas
keranjang besar. ✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13 ‡ 16:20 Lazarus Orangmiskin Lazarus dalam perumpamaan ini
berbeda dengan Lazarus— sahabat Yesus yang dihidupkan oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11).
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lapar dan hanya berharap bisa makan sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang dari
mejamakan orang kaya itu. Tetapi hal yang lebihmenjijikkan lagi, anjing-anjing biasa
datangmenjilati luka-lukanya itu.

22 “Kemudianmatilah Lazarus, lalu paramalaikatmengantarnya ke tempat yang ter-
hormat di samping Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. 23 Sementara
orang kaya itu tersiksa di dalam neraka,§ dia melihat ke atas. Dari jauh dia melihat
Abraham dan Lazarus. Lazarus duduk di tempat yang terhormat di samping Abra-
ham. 24 Kemudian orang kaya itu berteriak, katanya, ‘Bapak Abraham, kasihanilah
saya! Saya sangat tersiksa di dalam api ini! Jadi tolonglah saya. Suruhlah Lazarus
mencelupkan ujung jarinya ke dalam air lalu datang ke sini untuk membasahi lidah
saya.’

25 “Tetapi jawab Abraham, ‘Anakku, ingatlah! Kamu sudah puas menerima hal-
hal yang baik ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan Lazarus hanya menerima hal-
hal yang buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia terhibur di sini sedangkan kamu
tersiksa di situ. 26Selain itu, di antara kami dankamudibuat jurang yang sangat dalam,
sehingga tidak ada orang yang bisamenyeberang dari sini ke situ dan dari situ ke sini.’

27 “Kata orang kaya itu, ‘Kalau begitu, saya mohon kepada Bapak untuk menyuruh
Lazarus ke rumah orang tua saya. 28Karena 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 orang kaya itu, ‘Bapak Abraham, itu saja tidak cukup! Tetapi kalau ada
seseorang dari antara orangmati pergi kepadamereka, mereka akan bertobat.’

31 “Tetapi Abraham menjawabnya, ‘Kalau mereka tidak menaati apa yang tertulis
dalambuku-buku TauratMusa dan tulisan para nabi, mereka tetap tidak akan percaya
sekalipun ada orang yangmati hidup kembali dan datangmemperingatkanmereka.’ ”

17
Beberapa Nasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di dalam dunia ini, pasti akan selalu ada
godaan-godaan sehingga orang-orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi celakalah orang
yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. 2 Kalau ada orang yang menyebabkan orang
yang belum dewasa 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! 3Karena itu berjaga-jagalah terhadap diri kalian! Jangan sampai
kalianmelakukan hal yang seperti itu!

“Kalau saudaramu seimanmelakukan kesalahan kepadamu, tegurlah dia. 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, ‘Saya menyesali kesalahan saya itu, dan karena itu saya minta maaf,’
hendaklah kamumemaafkan dia.”
§ 16:23 neraka Secara harfiah, “Hades.” Hades mempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’ dalam bahasa Ibrani—
yaitu tempat pemberhentian orang mati sementara menunggu penghakiman. Tetapi dalam konteks cerita ini,
ternyata Lazarus dan si orang kaya sudah dihakimi. ✡ 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 untukmengolahnyamenjadi tepung terigu.
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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

kepada pohon† ini, ‘Tercabutlah dari tanah dan tertanamlah di laut,’ maka pohon itu
akan taat kepada perintahmu.”

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

membajakdi ladangataumenggembalakandomba-dombamu, ketikabudak itupulang
dari ladang pastilah kamu tidak akan berkata kepadanya, ‘Mari masuk dan makan.’
8Melainkan kamu akan berkata kepada budakmu itu, ‘Siapkan makanan untuk saya.
Pakailah pakaian yang disediakan untuk tugas dalam rumah. Layanilah saya di meja
makan sampai saya selesai makan. Sesudah itu kamu boleh makan.’ 9 Dan kamu
tidak perlu berterima kasih kepada budak itu ketika dia sudah selesai melakukan hal-
hal yang diperintahkan olehmu. 10Hendaklah kamu masing-masing juga seperti itu.
KetikakamusudahmelakukansemuayangdiperintahkanAllahkepadamu, hendaklah
kamu berkata, ‘Saya hanyalah seorang budak yang biasa saja. Saya hanya melakukan
apa yang sudahmenjadi tugas saya.’ ”

Sepuluh orang disembuhkan, tetapi hanya satu orang yang berterima kasih
11 Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia berjalan melewati daerah per-

batasan Samaria dan Galilea. 12Waktu Diamemasuki sebuah desa, sepuluh orang laki-
laki yang sakit kulit yangmenular datang kepada-Nya, tetapimereka berdiri agak jauh.
13Lalumereka berseru kepada-Nya, “Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”

14 Sambil melihat mereka Yesus berkata, “Pergilah dan perlihatkanlah diri kalian
masing-masing kepada imam.”
Lalu mereka pun pergi dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka sembuh.

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

Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20 Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, “Kapan Allah datang untuk

mendirikan kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akan mulai didirikan dengan tanda-tanda yang

bisadilihat. 21Orang-orang tidakakanberkata, ‘IbukotakerajaanAllahadadi sini,’ atau
‘Allah sudahmendirikan kerajaan-Nya di sana.’ Karena pemerintahanAllah di tengah-
tengah kita sudah berjalan.”§

22 Kemudian Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Akan datang waktunya nanti,
kalian akan sangat merindukan-Ku seperti ini, ‘Oh, alangkah baiknya kalau Yesus
kembali hari ini danmemerintah sebagaiAnakManusia!’* Tetapi itu tidakakan terjadi.
† 17:6 pohon Secara harfiah, “pohon murbei.” Buahnya kecil, manis, dan agak hitam. ‡ 17:16 orang Samaria
Orang Samaria ini tidakmungkinmenunjukkan dirinya kepada imamYahudi, karena semua orang Samaria ditolak
dan dianggap najis oleh orang Yahudi. Lihat catatan di Luk. 9:53. ✡ 17:19 Mat. 16:25; 24:23-28, 37-41 § 17:21
Ayat 21b Kalimat terakhir juga dapat diterjemahkan, “Karena Allah memerintah sebagai Raja di dalam diri kalian
masing-masing.” * 17:22 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24.
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23Orang-orangakanberkatakepadakalian, ‘Lihat, sekarangYesus adadi sini!’ atau ‘Dia
ada di sana!’ Tetapi janganlah kalian percaya atau janganpergi ke tempat yangmereka
sebutkan.” 24Karena seperti kilat memancar di langit danmenerangi langit dari ujung
yang satu ke ujung yang lain, begitu jugalah nanti keadaannya pada hari kedatangan-
Ku— Anak Manusia, kembali. 25 Tetapi sebelumnya Aku harus banyak menderita dan
orang-orang yang hidup pada zaman sekarang akanmenolak Aku.

26 “Sama seperti keadaan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, begitu jugalah
yang akan terjadi padahari kedatangan-Ku. 27Karenamereka itu tidak berpikir bahwa
bencana akanmenimpamereka. Mereka sibukmakan danminum, laki-laki menikahi
perempuan, dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti biasanya
sampai tiba waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar, lalu datanglah banjir besar
dan binasalahmereka semua.

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

31 “Pada hari itu, orang yang berada di teras rumah† janganlah dia masuk ke dalam
kembali untukmengambil sesuatudari hartabendanya. Begitu jugaorangyang sedang
berada di ladang, janganlah dia pulang ke rumahnya. 32 Ingatlah apa yang terjadi
kepada istri Lot!✡

33 “Setiap orang yang berjuang untukmempertahankan nyawanya di dunia ini akan
tetap kehilangan nyawanya. Tetapi setiap orang yang siap mengurbankan nyawanya
karenamengikut Aku, dia akanmemperoleh hidup yang selama-lamanya.

34“Akusungguh-sungguhberkatakepadakalian: Padawaktukedatangan-Ku, hal-hal
seperti ini akan terjadi: Pada malam itu, dua orang sedang tidur di tempat tidur yang
sama. Yang satu akan dibawamalaikat, dan yang satu lagi akan ditinggalkan. 35-36Dan
di tempat lain, duaorangperempuansedangmenggilinggandumdenganbatugilingan.
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

1 Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya suatu perumpamaan yang
menggambarkanbahwabetapapentingnyamereka tetap sajaberdoadan janganputus
asa. 2 Kata-Nya, “Adalah seorang hakim di suatu kota. Hakim itu tidak menghormati
Allah dan tidak peduli kepada siapa pun. 3 Di kota itu juga ada seorang janda yang
sering mendatangi hakim itu dan berkata, ‘Belalah perkara saya terhadap orang yang
maumerugikan saya itu.’ 4Cukup lama juga hakim itumenolak untukmenolong janda
† 17:31 di teras rumah Secara harfiah, “di atas rumah.” Di negeri Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar
dan digunakan seperti orang-orang Indonesia menggunakan teras atau halaman rumah. ✡ 17:32 Kej. 19:15-17,
26 ‡ 17:35-36 Ayat 36 Beberapa salinan bahasa Yunani yang kuno menambah kata-kata yang dari Mat. 24:40:
Dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang. Yang satu akan dibawa malaikat, dan satu lagi akan ditinggalkan.
§ 17:37 Kutipan peribahasa Ada beberapa tafsiran arti dari peribahasa kepadamurid-murid Yesus. Di antara lain,
1)KedatanganKristusnanti akan jelas terlihat. 2)HukumanAllahpasti akanmenimpaorang-orangyangmati secara
rohani.
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itu. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, ‘Biarpun saya tidak menghormati
Allah atau tidak peduli kepada siapa pun, 5 tetapi karena janda ini terus saja datang
mengganggu saya, sebaiknya saya memutuskan perkaranya dengan adil. Dengan
begitu, dia tidak akan datang lagi menyusahkan saya.’ ”

6 Lalu Tuhan berkata, “Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang 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 AnakManusia— yaitu Aku, datang
kembali, belum tentu Akumenemukan orang-orang yangmasih percaya kepada-Ku di
dunia ini.”

Perumpamaan tentang cara berdoa seorang Farisi dan penagih pajak
9 Ada orang-orang yang hadir di situ merasa diri mereka benar di hadapan Allah

dan oleh karena 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 dengan membanggakan 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✡
15Orang-orangmembawa anak-anakmereka yangmasih kecil kepada Yesus supaya

Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati mereka. Tetapi ketika para murid-
Nya melihat hal itu mereka melarang orang-orang itu dengan keras. 16 Tetapi Yesus
memanggil anak-anak itu dan berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku
dan jangan melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang menjadi
warga kerajaan Allah. 17 Yang Ku-katakan ini benar: Kamu harus menerima kerajaan
Allah seperti seorang anak menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak begitu,
kamu tidak akanmasuk ke dalamnya.”

Orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah✡
18 Seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus, “Guru yang baik, apa yang

harus saya lakukan untukmendapatkan hidup yang selama-lamanya?”

* 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 Yesusmemanjatkan
doa-doanya ke surga dengan melihat ke atas. Tentu orang Farisi dalam perumpamaan ini mengikuti kebiasaan
berdoa dengan melihat 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 ✡ 18:17 Mat. 19:16-30;Mrk. 10:17-31
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19 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamu mengatakan Aku baik?
Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 20 Kamu tentu sudah tahu perintah
ini: ‘Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian
palsu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

21LalupemimpinYahudi ituberkata, “Semuaperintah itu sudahsaya taati sejakmasa
muda saya sampai sekarang.”

22 Ketika mendengar dia berkata begitu Yesus berkata kepadanya, “Masih ada satu
hal lagi yang perlu kamu lakukan: Pulanglah dan juallah semua milikmu. Lalu bagi-
bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu kamu akan memper-
oleh harta di surga. Kemudian datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.” 23 Ketika dia
mendengar apa yang dikatakan Yesus itu, dia menjadi sangat sedih, karena dia sangat
kaya dan tidakmaumenjual hartanya.

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

26Mendengar hal itu, yang hadir di situ berkata, “Wah! Kalau begitu, siapa yang bisa
selamat danmasuk surga?”

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

28Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami sudah mening-
galkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus kepada mereka, “Apa yang Ku-katakan ini sungguh benar: Setiap
orangyangmeninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudarinya, orang tuanya, atau
anak-anaknya demi kerajaan Allah, 30maka dalam hidupnya yang sekarang juga, dia
pasti akanmenerima 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 Sesudahmerekamencambuki Aku, mereka akanmembunuh 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✡
35 Ketika Yesus dan para murid-Nya hampir tiba di kota Yeriko, ada seorang buta

sedangdudukmengemisdi pinggir jalan. 36Karenadiamendengar suaraorangbanyak
melewati jalan itu, lalu dia bertanya kepada orang-orang di situ, “Apa yang sedang
terjadi?”

37Merekamemberitahu dia, “Yesus orang Nazaret sedang lewat.”

✡ 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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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.”
42Yesusberkatakepadanya, “Kalaubegitumelihatlah! Karenakamupercayakepada-

Ku, maka sekarang kamu bisa melihat.”
43 Saat itu juga orang itu bisa melihat lagi, lalu mengikut Yesus sambil memuji-muji

Allah. Dan orang banyak yangmelihat kejadian itu jugamemuji-muji Allah.

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya memasuki kota Yeriko dan meneruskan
perjalananmerekamelalui kota itu. 2Dikota ituada seorangkepalapenagihpajakyang
kaya, namanya Zakeus. 3Dia inginmelihatwajah Yesus, tetapi tidak bisa karena terlalu
banyak orang berkerumun di sekeliling-Nya, lagi pula badannya pendek. 4Karena itu
dia larimendahului orangbanyak itudanmemanjatpohonara, supayadiabisamelihat
Yesus— yang akanmelewati jalan di bawah pohon itu. 5Ketika Yesus sampai di tempat
itu, Dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, “Zakeus, segeralah turun! Karena hari
ini Allahmau supaya Akumenginap di rumahmu.”

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

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

9 Lalu waktu orang banyak itu masih mendengar, Yesus berkata kepadanya, “Hari
ini Allah sedang bekerja untukmenyelamatkan kamu dan keluargamu. Hari ini sudah
nyata bahwa kamu juga keturunan Abraham! 10 Karena memang, Anak Manusia—
yaitu Aku, diutus oleh Allah untuk mencari dan menyelamatkan 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 bahwa waktu Yesus
tiba di Yerusalem, Dia akan segera mendirikan 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 wilayahnya. Sesudah itu dia akan kembali memerintah di sana. 13 Sebelum dia
berangkat, diamemanggil sepuluh orang budaknya danmemberikan satu uang logam
emas besar† kepada mereka masing-masing. Katanya kepada mereka, ‘Sementara aku
§ 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 Yahudimenyebutkan
Raja Penyelamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan
menyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang buta ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes.
29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. * 19:7 orang berdosa Lihat catatan di Luk. 3:12. ✡ 19:10 Mat. 25:14-30 † 19:13
uang logam emas besar Secara harfiah, “mina.” Satumina uang Yunani sama dengan upah seorang pekerja selama
seratus hari.
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pergi, pakailah uang itu sebagai modal kalian untuk 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 tidak mau orang ini menjadi raja atas
kami.’

15 “Biarpun begitu, bangsawan itu tetap diangkat menjadi raja. Ketika dia kembali
kewilayah itu, diamenyuruh orangmemanggil budak-budaknya yangmenerimauang
itu, supayadiamendengar laporanmerekamasing-masing tentangberapakeuntungan
yang mereka dapat dari usaha dagang mereka. 16 Budak yang pertama datang dan
berkata, ‘Ya raja, sayamemulai usahadengan satuuang logamemasyangTuanberikan
itu. Saya sudah menghasilkan sepuluh uang logam emas lagi.’ 17 Raja itu berkata
kepadanya, ‘Bagus! Kamu adalah budak yang baik! Karena dalam tanggung jawab
yang kecil kamu bisa dipercaya, maka kamu akanmemerintah atas sepuluh kota.’

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

20 “Lalu budak yang lain datang dan berkata, ‘Ya Raja, inilah satu uang logam emas
yangTuanberikan itu. Sayamenyimpannyadalamsepotongkain. 21Saya takut kepada
Tuan Raja, karena Tuan adalah orang yang kejam yang mengambil banyak dari usaha
orang lain. Contohnya, Tuanmenuai di tempat yang Tuan tidak pernahmenanam, dan
mengambil hasil di tempat yang Tuan tidak pernahmenabur.’

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang tidak berguna! Saya akanmengadili
kamu sesuai dengan apa yang kamu sendiri katakan. Kamu sudah tahu bahwa saya
adalah orang yang “kejam” yang mengambil banyak dari usaha orang lain. 23 Kalau
begitu seharusnya kamumenabung uang saya itu di bank, supayawaktu 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, Tuan Raja, jangan begitu!
Orang itu sudahmempunyai sepuluh uang logam emas!’

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

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-Nyadenganberkata, 30“Pergilahkedesa yangdi depan itu. Begitu kalianmasuk,
kalian akan menemukan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang
dan yang sedang terikat dekat rumah seseorang. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah
ke sini. 31Kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa kalianmelepaskan ikatannya?’ jawablah
dia, ‘Tuhanmembutuhkannya.’ ”

32Lalukeduautusan itupunpergi danmenemukan tepat seperti apayangdikatakan-
Nya kepadamereka. 33Ketikamereka sedangmelepaskan ikatan keledai itu, beberapa
✡ 19:27 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19
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orang anggota keluarga yang punya keledai itu bertanya kepada mereka, “Kenapa
kalianmelepaskan keledai itu?”

34 Jawab mereka, “Tuhan membutuhkannya.” 35Mereka 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.

37Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di jalanmenurun pada Bukit Zaitun, para
murid-Nya dan semua orang banyak yang mengikut-Nya bersukacita memuji Allah
dengan suara keras. Mereka memuji Allah karena 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!”
39 Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, “Guru,

suruhlah para pengikutmu itu diam!”
40 Tetapi jawab-Nya, “Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian: Kalau mereka

diam, maka batu-batu yang ada di sepanjang jalan ini akan bersorak dengan kata-kata
yang sama.”

Yesusmeratapi kehancuran Yerusalem
41 Ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, Dia memandang kota itu lalu

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

Yesus di teras RumahAllah✡
45Lalu Yesusmasuk ke teras Rumah Allah danmengusir para pedagang yang sedang

berjualan di sana. 46Kata-Nya kepadamereka, “Di dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan dikhususkan sebagai tempat berdoa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian bagi para pen-
curi!’ ”✡

47 Sesudah itu setiap hari Yesus mengajar di teras Rumah Allah. 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 untukmengubahkan kebiasaan orang Yahudi✡

✡ 19:38 Mzm. 118:25-26 ✡ 19:44 Mat. 21:12-17; Mrk. 11:15-19; Yoh. 2:13-22 ✡ 19:46 Yes. 56:7 ✡ 19:46 Yer.
7:11 ✡ 20: Mat. 21:23-27; Mrk. 11:27-33
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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. 2Mereka
bertanya kepada-Nya, “Coba katakan kepada kami: Siapa yang memberikan hak
kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami? Atas nama
siapa kamumelakukan semua hal itu?”

3 Jawab-Nya kepada mereka, “Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian.
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 kita men-
gatakan, ‘DariAllah,’makadiaakanberkata, ‘Kalaubegitu, kenapakalian tidakpercaya
kepada Yohanes?’ 6 Tetapi kalau kita berkata, ‘Dia bekerja atas kemauannya sendiri,’
maka semua orang ini akan melempari kita dengan batu! Karena mereka yakin
Yohanes adalah seorang nabi.” 7 Jadi akhirnyamerekamenjawab, “Kami tidak tahu.”

8Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Kalau begitu Aku juga tidak akanmengatakan
kepada kalian Siapa yangmemberikan hak kepada-Ku untukmelakukan 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 su-
atu hari seorang pemilik tanahmenyuruh hamba-hambanyamenanam pohon anggur
di dalam kebun anggurnya yang besar. Kemudian dia menyewakan kebunnya itu
kepada beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya pergi ke negeri lain
untuk waktu yang cukup lama. 10 Ketika musim panen anggur sudah 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 itumemukuli si hamba itu,mengusirnya, lalu dia pulang
dengan tangan kosong. 11 Kemudian pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang
lain. Tetapi sekali lagi mereka mencaci maki dan memukulinya, mengusirnya, lalu
dia pulang dengan tangan kosong. 12Lagi-lagi pemilik kebun itumenyuruh hambanya
yang ketiga. Tetapi mereka memukuli dia lagi— bahkan sampai melukainya. Lalu
merekamenyeretnya keluar dari kebun itu.

13 “Akhirnya pemilik kebun itu berpikir, ‘Sekarang, apa yang akan aku lakukan? Aku
akan mengutus anakku satu-satunya— yang sangat kukasihi. Mungkin mereka akan
menyegani dan menghormati anakku sendiri.’ 14Tetapi 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
merekamenyeret anaknya itu keluar dari kebun itu danmembunuhnya.

“Jadi cobapikir: Kalausudahbegitu, apa lagi yangakandiperbuatolehpemilikkebun
itu kepadamereka? 16Tentu dia sendiri yang akan datang danmembunuh para petani
itu. Lalu dia akanmenyewakan kebunnya itu kepada petani-petani yang lain.”
Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata, “Wah! Jangan

sampaihal itu terjadi!” 17TetapiYesusmemandangimerekadanberkata, “Kalaubegitu,
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.’✡

* 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 ✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7
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18 Dan Aku berkata kepada kalian: Setiap orang yang tersandung pada batu itu akan
hancur. Dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan hancur lebur.”

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

Para pemimpin Yahudi berusaha membujuk Yesus supaya melawan pemerintahan
Roma✡

20Karena itu para pemimpin Yahudi mengawasi Yesus dengan baik, karena mereka
berencana memikat Dia untuk berkata sesuatu yang melawan pemerintahan Roma.
Jadimerekamengirim beberapa orangmata-mata yangmenyamar sebagai orang baik
untuk mengajukan beberapa 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. 21Mata-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?”

23 Tetapi Yesus menyadari bahwa mereka mempunyai rencana jahat. Lalu Dia
berkata kepadamereka, 24 “Coba tunjukkan satu keping uang perak yang biasa dipakai
untuk membayar pajak.” Waktu mereka menunjukkannya kepada-Nya, Dia bertanya,
“Ukiranmuka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka, “Raja Roma.”
25Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalaubegitu, apa yangperlu kamuberikan kepada

raja, berikanlah! Dan apa yang perlu kamu berikan kepada Allah, berikanlah!”
26 Jadimata-mata itu tidak berhasilmenjebak-Nyamelalui 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✡

27 Beberapa anggota kelompok Saduki‡ juga mendatangi Yesus. (Kelompok Saduki
percaya bahwa setiap orang yang sudahmati tidak akan hidup kembali.) Lalu mereka
bertanya kepada-Nya, 28 “Guru, Musa menuliskan peraturan ini untuk kita, ‘Kalau
seorang suami mati dan belummempunyai 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 keduamengawini janda abangnya itu, dan diamati juga. 31Lalu saudara
yang ketiga mengawini dengan janda abangnya itu, dan hal yang sama terjadi juga
kepadanya. Begitu terus terjadi sampai kepada saudara yang ketujuh. Semua mereka
mati dan tidak mempunyai anak dari janda itu. 32 Akhirnya janda itu juga mati.
33 Jadi, kalau memang benar orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali,
✡ 20:19 Mat. 22:15-22; Mrk. 12:13-17 ✡ 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
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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 untukmemperoleh hidup yang selama-lamanya tidak akan
menikah dan dinikahi. 36Mereka juga tidak bisa mati lagi, karena mereka akan hidup
selamanya seperti para malaikat. Mereka juga dianggap anak-anak Allah, karena Dia
yang sudahmembangkitkanmereka.

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

39LalubeberapaahliTauratberkata, “Guru, jawabanmutepat sekali!” 40Dansesudah
itu, tidak ada lagi orang yang berani menguji Dia dengan pertanyaan seperti itu.

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa selalu diajarkan bahwa Kristus akan

datang sebagai keturunan Daud? 42 Karena Daud sendiri berkata di dalam kitab
Mazmur,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

43dan 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 bahwa Raja 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 biasamenipu janda-janda denganmemakai alasan seperti ini, ‘Saya akan
membantumumengurus harta suamimu yang sudahmati.’ Tetapi sebenarnyamereka
hanya pura-pura membantu karena mau mencuri banyak dari harta itu. Dan untuk
menutupi kejahatanmereka itu,merekaberdoapanjang-panjangdi rumahpertemuan
supaya orang berpikir bahwa mereka orang baik. Akibat dari perbuatan seperti itu,
Allah pasti akanmemberi 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 persembahan. 2 Dia juga
memperhatikan seorang janda miskin memasukkan dua keping uang logam yang
nilainya paling rendah. 3 Lalu Yesus berkata, “Aku berkata sungguh-sungguh kepada
kalian: Persembahan janda miskin ini nilainya lebih besar dari persembahan semua
✡ 20:37 Kel. 3:6 ✡ 20:40 Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37 ✡ 20:43 Mzm. 110:1 ✡ 20:44 Mat. 23:1-36; Mrk.
12:38-40; Luk. 11:37-54 ✡ 21: Mrk. 12:41-44
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orang yang lain ini! 4 Karena semua orang ini memberi sebagian kecil dari harta
mereka yang berlebihan, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua
miliknya. Tidak ada lagi sesuatu padanya yang bisa dipakai untukmembelimakanan.”

Yesusmengajar tentang akhir zaman✡
5 Pada waktu itu ada beberapa orang berbicara tentang kompleks Rumah Allah.

Mereka kagummelihat batu-batu bangunan yang besar dan bagus, dan barang-barang
persembahan yang menghiasi bangunan itu. 6 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
“Waktunyaakandatangdimana semuayangkalian lihat ini akandirobohkan— sampai
tidak ada satu batu pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

7Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Guru, kapan hal-hal itu akan terjadi? Dan apa
tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

8 Lalu Yesus menjawab, “Hati-hatilah, jangan sampai kalian ikut tertipu! Karena
banyak orang akanmuncul dan berkata, ‘AkulahKristus, 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 dahulu, tetapi bukan hal itu saja yang menunjukkan bahwa
sudahmasuk zaman akhir dunia.”

10LaluYesusberbicara lagi, “Akan terjadi perangantar sukudanantarnegara. 11Dan
nanti di mana-mana akan terjadi juga gempa bumi dan bahaya kelaparan. Bencana-
bencana yang hebat dan tanda-tanda yang dahsyat akan terjadi di langit.

12 “Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, orang-orang akan menangkap dan menga-
niaya kalian. Dan adadari antara kalian yang akandiadili di rumah-rumahpertemuan
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. 16Bahkan orang tua, saudara-saudari, keluarga
dan sahabat-sahabatmu akan mengkhianati kamu. Dan dari antara kalian akan ada
banyak yang mereka bunuh. 17Dan ke mana saja kalian pergi, akan ada orang-orang
yang membenci kalian karena kalian percaya kepada-Ku. 18 Biarpun mereka 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, ketahuilah bahwa

sudah tiba waktunya untuk kota itu dihancurkan. 21 Pada waktu itu, kalian yang
masih di provinsi Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan kalian yang
ada di dalam kota Yerusalem harus segera keluar dari kota itu. Dan kalian yang
ada di luar kota, janganlah masuk kembali. 22 Karena itulah waktunya Allah 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 TUHAN akan
✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13 ✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19
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menunjukkan kemarahan-Nya terhadap bangsa ini. 24 Banyak yang akan dibunuh
dengan pedang, dan banyak juga yang dibawa sebagai tawanan ke segala negeri orang
bukan Yahudi. Lalu bangsa-bangsa itu akanmenguasai 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. 26 Orang-orang akan sangat ketakutan
karena kuatir terhadap semua yang terjadi di atas bumi ini, karena para penguasa
rohani yang mengatur benda-benda di langit akan menjadi kacau-balau. 27Kemudian
manusia di dunia akan melihat Aku— Anak Manusia, datang dalam awan dengan
penuh kuasa dan dengan sinar kemuliaan yang sangat bercahaya. 28Dan pada waktu
hal-hal itu mulai terjadi, bangkitlah dan kuatkanlah hati kalian, karena Allah segera
akanmenyelamatkan kalian!”

29Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Perhatikanlah pohon 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
kamu melihat tanda-tanda itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya Allah mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini sudah dekat.

32 “Apa yang Aku katakan ini benar: Semua tanda itu akan terjadi sementara orang-
orang zaman ini masih hidup. 33Hal-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! Jangansampaikamuterlaluasyikdenganpestaporadanmabuk-

mabukan, dan jangan sampai kamu terus kuatir tentang kebutuhan hidup sehari-
hari, supaya pada saat hari terakhir kamu tidak sampai terperangkap! 35Karena 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 bisamenyambut kedatangan-
Ku dengan bersukacita dan tanpamalu.”

37Setiapharipadaminggu ituYesusmenyampaikanajaran-Nyadi terasRumahAllah,
danmalamharinya Dia pergi bermalamdi Bukit Zaitun. 38Lalu pagi-pagi sekali semua
orang banyak sudah bangun dan datang di teras Rumah Allah untuk mendengarkan
ajaran-Nya.

22
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Ketika Perayaan Paskah* sudah dekat, 2 secara diam-diam para imam kepala dan
ahli-ahli Tauratmencari jalan untuk bisamembunuhYesus tanpa diketahui oleh orang
banyak. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak yang senang
kepada Yesus bisa langsung bertindak terhadapmereka.

Yudasmenjual Yesus
3 Lalu iblis menguasai hati Yudas yang dari kampung Kariot— yaitu salah satu

dari kedua belas murid Yesus. 4 Karena itu dia menemui imam-imam kepala dan
✡ 21:24 Mat. 24:29-35;Mrk. 13:24-31 ✡ 22: Mat. 26:1-5, 14-16;Mrk. 14:1-2, 10-11; Yoh. 11:45-53 * 22:1 Perayaan
Paskah Secara harfiah, “PaskahdanPerayaanRoti TanpaRagi,” dimana kata-kata itumenerjemahkan satu kata saja
dalam bahasa Yunani. Perayaan Roti Tanpa Ragi dimulai pada Hari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan
hari— dimana ada dua kali Hari Sabat. Kedua perayaan dirayakan secara bersama. Lihat Kel. 12 dan catatan di Luk.
22:16.
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para kepala pengawal Rumah Allah untukmembicarakan tentang bagaimana caranya
menyerahkan Yesus kepada mereka. 5 Mereka senang sekali mendengarkan hal itu,
lalumereka sepakat untukmemberikan sejumlah uang kepadanya. 6Yudas pun setuju
danmencari kesempatan yang baik untukmenyerahkan Yesus kepadamereka— tanpa
diketahui oleh orang banyak.

Persiapan Paskah✡
7 Lalu tibalah hari pertama dalam Perayaan Paskah—† yaitu hari di mana semua

domba Paskah dipotong. 8Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes serta berkata,
“Pergilah dan siapkanlahmakanan untuk perjamuan Paskah bagi kita.”

9Danmereka pun bertanya, “Dimanakah Bapamau kamimenyiapkannya?”
10 Jawab Yesus, “Begitu kalian memasuki Yerusalem, kalian akan bertemu dengan

seorang budak laki-laki yangmembawa 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 danmurid-murid-Kumakan
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, danmerekamendapati tepat seperti
yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan makanan
Paskah di situ.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
14 Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-Nya— yang juga disebut 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. 16 Oleh karena itu, Aku
sungguh-sungguh berkata kepada kalian bahwa Aku tidak akan makan perjamuan
Paskah lagi sampai arti dari perayaan ini menjadi nyata di dalam kerajaan Allah.”‡

17 Lalu Dia mengambil cawan berisi anggur dan mengucap syukur kepada Allah
atasnya. Kemudian Dia berkata, “Ambillah dan bagikanlah ini di antara kalian.
18Karena 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
Dia menyobek-nyobek roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya sambil
berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikurbankan kepada Allah demi kalian. Lakukanlah
seperti ini untukmengenang Aku.”
✡ 22:6 Mat. 26:17-25; Mrk. 14:12-21; Yoh. 13:21-30 † 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…menjadinyatadidalamkerajaanAllahPaskahdalambahasaYahudiberarti “lewat.” PadaperayaanPaskah
orang Yahudi mengingat waktu malaikat penghukum melewati rumah-rumah suku Israel dan masuk ke dalam
setiap rumahorangMesir untukmembunuh setiap anakpertamamereka. Sesudahmelihat keajaiban terakhir yang
mengerikan itu, maka raja Mesir menyuruh orang Israel keluar dari Mesir. (Kel. 2:1-51) Pada malam Perayaan
Paskah yang pertama di Mesir, orang-orang Israel sudah membuat tanda dengan mengolesi darah domba pada
pintu rumahmerekamasing-masing. Yesus bagaikandombaPaskahuntukkita. Sebagaimanamalaikat penghukum
melewati rumah-rumah orang Israel diMesir, begitu juga kita diselamatkan dari hukumAllah akibat dosa-dosa kita
karena darah Yesus. Waktu orang Israel makan domba Paskah, menurut peraturan Musa tulang domba itu tidak
boleh dipatahkan. Para penulis Injilmenuliskan bahwa tulang Yesus juga tidak dipatahkan ketikaDiamasih di kayu
salib. Jadi sekarang Hari 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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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 dan manusia— 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.
22 Memang Aku— sebagai Anak Manusia, akan mati seperti yang sudah ditetap-
kan Allah, tetapi celakalah orang yang menyerahkan Aku kepada orang-orang yang
memusuhi-Ku!”

23 Kemudian para murid-Nya sangat marah dan mulai bertanya satu sama lain,
“Siapakah di antara kita yang sampai hati melakukan hal itu?!”

Pemimpin hendaklah seperti pelayan
24 Lalu mereka bertengkar satu sama lain tentang siapa murid yang nomor satu

di antara mereka. 25 Oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, “Di dunia ini
setiap raja dan setiap penguasa lainnya senang untuk menindas 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 inginmenjadi 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 sedangmelayanimakan orang yang kedua
di meja. Dari antara mereka berdua, siapa yang lebih penting? Yang duduk di meja—
bukan?! Tetapi ingatlah teladan-Ku di antara kalian: Aku berbuat segala sesuatu
seperti pelayan.

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

Petrus akanmenyangkal Yesus✡
31LaluYesus berkata kepadaPetrus, “Simon, Simon, dengarlahbaik-baik! Iblis sudah

minta izin kepada Allah untuk mencobai kalian semua dengan cara seperti petani
memisahkangandumdarikulitnya. 32TetapiAkusudahmendoakanmu, Simon, supaya
kamu tetap yakin kepada-Ku. Dan sesudah ujian ini— ketika kamu sudah kembali
percaya kepada-Ku, hendaklah kamumenguatkan keyakinan saudara-saudarimu.”

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

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

Bersiaplahmenghadapi kesulitan

§ 22:30 memerintah … kedua belas suku Israel Secara harfiah, “mengadili kedua belas suku Israel.” Kemungkinan
besar artinya ‘kedua belas suku Israel’ di sini meliputi semua umat Allah yang masuk kerajaan Allah— berarti
termasuk orang dari bangsa apapun. (Gal. 3:26-29; 6:16; Luk. 13:29) Demikian juga, 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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35 Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Coba kalian ingat kembali
waktuAkumengutus kalianpergimemberitakanKabarBaik tanpamembawakantong
uang, tas, atau sepatu. Apakah kalianmengalami kekurangan?”
Jawabmereka, “Tidak.”
36 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Tetapi sekarang, kalau kalian masing-masing

mempunyai kantong uang atau tas, hendaklah kamu membawanya. Dan kalau kamu
tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu membelinya— sekalipun kamu harus
menjual jubahmu supaya bisa memilikinya. 37Karena Aku sungguh-sungguh berkata
kepadakalianbahwa sekarang ini sedangditepati nubuatanparanabi tentangAku. Se-
mua harus 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 menyuruhmereka seperti
ini, “Berdoalah supaya kalian masing-masing tidak berbuat dosa ketika dicobai oleh
iblis.”

41Kemudian Yesus pergi sedikit jauh dari mereka kira-kira sejauh tiga puluh meter.
Di situlah Dia sujud berdoa, kata-Nya, 42 “Ya Bapa! Aku mohon, kalau Bapa mau,
janganlah biarkan Aku menjalani penderitaan ini!* Tetapi janganlah terjadi menurut
kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu sajalah yang jadi.” 43Lalu malaikat dari surga
menampakkan dirinya kepada Yesus dan menguatkan-Nya. 44 Dan karena beratnya
penderitaan-Nya, Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai keringat-Nya
seperti gumpulan-gumpulan darah besar yang menetes ke tanah. 45 Sesudah selesai
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!” 49Ketika para murid yang lain melihat apa yang sedang terjadi, mereka
berkata, “Tuhan, kami siap melawan mereka dengan pedang!” 50 Lalu salah satu dari
murid-murid itu menyerang 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 dan
menyembuhkannya.

52KemudianYesusberkatakepada imam-imamkepala, parakepalapengawalRumah
Allah, dan para pemimpin orang Yahudi yang datang untuk menangkap-Nya, “Kalian
pikirAku ini orang jahat—kah?!— sehinggakalianharusmembawapedangdan tongkat
kayu ke sini! 53 Padahal setiap hari Aku berada di antara kalian di teras Rumah Allah.

✡ 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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Kenapa kalian tidak beranimenangkap Aku di situ?! Tetapimemangwaktu 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. 55 Orang-orang sudah
menyalakan api di tengah-tengah halaman rumah itu, dan mereka duduk meng-
hangatkan 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.”

57 Tetapi Petrus menyangkalnya, katanya, “Ibu, saya tidak kenal orang itu.” 58 Tidak
lama kemudian seorang laki-laki melihat Petrus dan berkata, “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 diamasih berbicara, ayam pun berkokok. 61Lalu Tuhan Yesus berbalikmeman-
dangPetrus. Maka teringatlahdia tentangapayangdikatakanTuhankepadanya, “Pagi-
pagi sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal Aku tiga kali.” 62 Lalu Petrus
keluar dari halaman rumah itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allahmempermainkan Yesus✡
63 Lalu para pengawal Rumah Allah yang menahan Yesus mempermainkan 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.” 65 Dan masih banyak lagi kata-kata yang mereka ucapkan untuk
mencaci maki Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
66Pada pagi harinya berkumpullah para anggota Mahkama Agama— termasuk para

pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat. Lalu Yesus dibawa
menghadapmereka.

67Mereka berkata, “Katakan kepada kami: Apakah betul kamu ini Kristus?”‡
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. 69Tetapi tidak lama lagi, Anak Manusia— yaitu Aku, akan duduk
di tempat yang paling terhormat di samping Allah Yang Mahakuasa— yaitu di sebelah
kanan-Nya.”✡

70Lalumereka semua berkata, “Kalau begitu, kamu ini benar Anak Allah?”
Jawab Yesus kepadamereka, “Demikianlah, seperti yang kalian katakan.”
71 Kemudian mereka semua berkata, “Kita tidak perlu mencari saksi yang lain

lagi! Karena dia sendiri yang sudah mengakuinya barusan, dan kita sendiri langsung
mendengarnya!”

23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

✡ 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 sebuah nama,
melainkan suatu jabatan yang artinya Raja Penyelamat. Lihat catatan di Luk. 2:11. ✡ 22:69 Mzm. 110:1 ✡ 23:
Mat. 27:1-2, 11-14; Mrk. 15:1-5; Yoh. 18:28-38
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1 Kemudian seluruh anggota sidang itu berdiri lalu mereka membawa Yesus untuk
diperhadapkankepadaPilatus. 2Di situmerekamulaimenuduhYesus denganberkata,
“Orang inimenyesatkanbangsakami,menghasut orang-orang supaya tidakmembayar
pajak kepada kerajaan Roma, danmengakui dirinyaKristus— 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 tidak

menemukan kesalahan apa pun pada orang ini.”
5 Tetapi mereka semakin mendesak Pilatus dengan berkata, “Lewat ajarannya dia

sudah menghasut rakyat di seluruh Yudea untuk memberontak— mulai dari Galilea
dan sekarang sudah sampai ke sini.”

6Mendengar itu, Pilatusbertanya, “Apakahorang ini orangGalilea?” 7Ketikadia tahu
bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Raja Herodes, maka diamenyuruh orang
membawa Yesus kepada Herodes— yang pada waktu itu kebetulan dia sedang ada di
Yerusalem.

Raja Herodesmemeriksa Yesus
8Herodes sudah lama ingin melihat Yesus, karena dia sudahmendengar 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. 10 Tetapi dalam waktu yang bersamaan,
para imam kepala dan para ahli Taurat berdiri di dekat Yesus dan terus saja melem-
parkan tuduhan terhadapYesus. 11MakaHerodes dan juga para tentaranyamenghina-
Nya dan mempermainkan-Nya. Ketika Herodes mengejek Yesus sebagai seorang raja,
diamenyuruhmerekamemakaikan jubah yang indah kepada Yesus. Jadimasih dalam
keadaanmemakai jubah itu, Herodesmenyuruhpara tentaranyauntukmengantarkan
Yesus kembali kepada Pilatus. 12 Dan sejak saat itu, Herodes dan Pilatus menjadi
bersahabat. Karena sebelumnyamereka salingmembenci.

Pilatusmenyerahkan Yesus supaya dihukummati✡
13 Lalu Pilatus mengumpulkan para imam kepala, para anggota sidang Mahkama

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

18Akan tetapi semua orang yang berkumpul di situ berteriak, “Bunuh dia! Bebaskan
Barabas untuk kami!” 19 (Barabas sedang dipenjarakan karena dia melakukan suatu
pemberontakandankekacauandi kota itu, dankarenadia terlibat dalampembunuhan
satu orang dalam kekacauan itu.)

✡ 23:12 Mat. 27:15-26; Mrk. 15:6-15; Yoh. 18:39–19:16 * 23:16-17 Ayat 17 Beberapa salinan kuno menambah
kata-kata ini: “Karena pada setiap Hari Raya Paskah, Pilatus wajib membebaskan seorang tahanan bagi rakyat.”
Sesudah beberapa abad kata-kata itu dihitung sebagai ayat 17, tetapi kebanyakan ahli salinan berpendapat bahwa
kata-kata itu bukanLukas yangmenuliskannya, tetapi ditambah sebagai penjelasan. Kata-kata itu diambil dariMat.
27:15 danMrk. 15:6 oleh orang-orang yangmenulis kembali salinan-salinan itu.
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20Pilatus inginmembebaskan Yesus, jadi dia berbicara lagi kepada orang banyak itu
dengan suara keras. 21 Tetapi semakin keras lagi mereka berteriak-teriak, “Salibkan
dia! Salibkan dia!”†

22DanuntukketigakalinyaPilatusbertanyakepadamereka, “Kejahatanapakahyang
sudah dilakukan orang ini?! Tidak ada satu kesalahan pun yang dia lakukan yang
membuat dia pantas dihukummati. Karena itu saya akanmenyuruh para tentara saya
untukmencambuki dia. Sesudah itu saya lepaskan.”

23 Tetapi mereka semakin keras berteriak untuk mendesak dan menuntut supaya
Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang karena teriakan mereka yang keras
itu. 24 Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus sesuai dengan tuntutan
orang banyak itu. 25 Keputusannya itu memang sungguh tidak adil, karena hanya
berdasarkan tuntutanmereka diamembebaskan Barabas— yang dipenjarakan karena
melakukan pemberontakan serta terlibat dalampembunuhan, 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 itumelihat seseorang yang bernama Simon— yang berasal dari kota Kirene dan
kebetulan baru sajamemasuki kota, merekamemaksa§ dia untukmemikul salib Yesus
itu dengan berjalan di belakang Yesus. 27 Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus
dari belakang, antara lain para perempuanyangmenangisi danmeratapi 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.
29Karena akan tiba waktunya Allah menghukum kota ini. Dan pada waktu itu orang-
orang akanberkata, ‘Berbahagialah ibumandul yang tidak pernahhamil, tidak pernah
melahirkanatau tidakpernahmenyusui.’ 30Karenakesusahanyang terjadipadawaktu
itubegitungeri sehinggapendudukdaerah ini akanberteriak, ‘Hai gunung-gunungdan
bukit-bukit, runtuhlah dan segera timpa kami!’✡ 31Karena kalau sekarang orang-orang
memperlakukan Aku seperti ini, coba bayangkan kejahatan yang seperti apa lagi yang
akan dilakukanmanusia ketika sudah tibamasanya!”*

32Para tentara itu jugamenggiringduaorangpenjahat yang sudahdijatuhi hukuman
mati, supaya menyalibkan keduanya bersamaan dengan Yesus. 33 Sesudah tiba di
† 23:21 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman
mati kepadaorang jahat— yaitu dengan caradisalibkan. Merekamembuat salib dari duabatang kayuyangdibentuk
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. Keduakakinya jugadipakukanpadakayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkandengan caramenanamkayu 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 yang menjadi daerah jajahan pemerintah Roma, semua tentara Roma diperbolehkan
memerintahkanmasyarakat untukmemikul barang apa saja. Kejadian inimenunjukkan bahwa Yesus sendiri tidak
mampu lagi memikul salib-Nya. ✡ 23:30 Hos. 10:8 * 23:31 Ayat 31 Ternyata Yesus mengucapkan sebuah
peribahasa yang dipakai pada waktu itu. Secara harfiah Dia berkata, “Karena kalau ketika pohon masih muda
mereka sudah melakukan hal-hal (yang jahat) seperti ini, coba bayangkan apa yang mereka lakukan ketika pohon
itu sudahmenjadi tua!”
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tempat yang bernamaTengkorak,† tentara-tentara itu punmenyalibkanYesus 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 membuang

undi.§ 35 Sambil berdiri orang banyak yang ada di sana menyaksikan semua kejadian
itu. Para pemimpin Yahudi terus mengejek Dia dengan berkata, “Orang lain dia
selamatkan. Kalau memang benar dia Kristus yang dipilih dan diutus oleh Allah,
biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri.”

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

39Salah satupenjahat yang sama-samadisalibkandi sana jugamulaimenghinaYesus
dengan berkata, “Kamu ini Kristus— bukan? Selamatkanlah dirimu dan juga kami!”

40 Penjahat yang satu lagi menegur dia katanya, “Kenapa kamu berkata begitu?!
Ternyata kamu tidak takut dan tidak hormat kepada Allah! Walaupun kita bertiga
sama-sama dihukum mati, 41 tetapi hanya kita berdua yang pantas dijatuhkan huku-
man 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
sudahmulai 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 RuangKudus* di dalamRumahAllah
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 menghembuskan napas terakhir.

47Ketika komandan kompi yang memimpin para tentara tersebut melihat kejadian
itu, dia memuji Allah dengan berkata, “Sungguh, orang ini tidak bersalah.”

48 Ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua orang banyak yang berkumpul
menyaksikan kematian ketiga orang itu pulang dengan hati yang sangat sedih dan
menyesal.† 49Tetapi semua sahabat-Nya berdiri jauh-jauh sambil menyaksikan semua
kejadian itu, termasuk ibu-ibu yangmenyertai Dia dari Galilea.
† 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. Kebetulan di bukit itu ada formasi batu yang menonjol dan
kelihatannya seperti tengkorak besar. ‡ 23:34 Ayat 34a Kata-kata dalam kurung tidak terdapat dalam beberapa
salinan kuno dalambahasa Yunani. § 23:34 membagi-bagikan … undi Kata-kata inimiripMzm. 22:18. ✡ 23:43
Mat. 27:45-56; Mrk. 15:33-41; Yoh. 19:28-30 * 23:44-45 gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal
yang selalu dipasang pada pintu RuangKudus. Sebenarnya gorden yang dimaksud kurang jelas— apakah itu gorden
yang ada pada pintumasukRuangKudus, atau gorden yangmemisahkanRuangKudus dari RuangMahakudus. 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 dengan hati yang sangat
sedihdanmenyesal Secaraharfiah, “dengan (masing-masing)memukul-mukul dadanya.” Dalamkebudayaanorang
Yahudi, memukul dada adalah tanda sangat sedih, meratap, danmenyesal. Lihat juga Luk. 18:13.
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Mayat Yesus dikuburkan✡
50-51Ada seorang laki-laki bernamaYusuf yangberasal dari kotaArimateadi provinsi

Yudea. Dia orang baik dan jujur, dan sedang menunggu saatnya Allah dengan nyata
mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini. Dia anggota sidang Mahkamah Agama Yahudi,
tetapi dia tidak setuju atas keputusan dan tindakan sidang itu terhadap Yesus. 52 Jadi,
segera sesudah Yesus mati, Yusuf pergi menghadap Pilatus supaya dia diizinkan men-
guburkanmayatYesus. 53Atas izinPilatus, Yusufdanbeberapaorang lainmenurunkan
mayat-Nya, lalu membungkus-Nya dengan kain kafan yang terbuat dari linen. Lalu
merekameletakkan-Nyadidalamkuburanyangdibuat seperti guadidalambukit batu.
Kuburan itu masih baru dan belum pernah dipakai. 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, meli-
hat kuburan Yesus, dan juga bagaimana Yusuf meletakkan mayat Yesus di situ.
56Kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk menyiapkan rempah-rempah yang
harum dan minyak mur untuk membungkus mayat Yesus dengan baik sesuai dengan
kebiasaan orang Yahudi. Dan pada Hari Sabat mereka beristirahat menaati Hukum
Taurat.

24
Yesus hidup kembali✡

1 Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ibu-ibu itu pergi ke kuburan Yesus
denganmembawarempah-rempahyangharumdanminyakwangiyangsudahmereka
siapkan. 2 Sesudah tiba di sana, mereka menemukan 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
muncullah dua malaikat yang berdiri di dekat mereka. Keduanya kelihatan seperti
laki-laki dengan pakaian yang bersinar. 5Dengan penuh rasa takut, ibu-ibu itu bersu-
jud menyembah dengan muka pada tanah. Lalu keduanya berkata kepada mereka,
“Tidak usah kalian mencari Orang yang hidup di tempat orang-orang mati! 6 Yesus
tidak ada lagi di sini. Dia sudah hidup kembali. Ingatlah apa yang sudah dikatakan-
Nya kepada kalian ketika masih bersama-Nya di Galilea— 7 yaitu, ‘Supaya nubuatan
para nabi ditepati, AnakManusia— yaitu Aku, akan diserahkan ke tangan orang-orang
berdosa, 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 ke-
jadian 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. 12Walaupunbegitu,
Petrus bangkit berdiri dan berlari ke kuburan itu. Sambil membungkuk dia melihat
ke dalam kuburan itu dan hanya melihat kain kafan bekas pembungkus mayat-Nya.
Lalu dengan terheran-herandia pulang danbertanya-tanyadalamhati apa yang sudah
terjadi.

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada dua orang pengikut-Nya dalam perjalanan ke
Emaus✡
✡ 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 ✡ 24:7 Luk.
18:31-34 * 24:10 rasul-rasul … Lihat catatan tentang ‘rasul’ dalamMat. 10:2. ✡ 24:12 Mrk. 16:12-13
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13Pada hari yang sama dua orang pengikut Yesus sedang dalam perjalanan ke suatu
desa yang bernama Emaus, yang berjarak kira-kira sebelas kilometer† dari Yerusalem.
14 Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang semua kejadian itu. 15Dan 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.

17Lalu Yesus bertanya kepadamereka, “Apa yang sedang kalian bicarakan satu sama
lain dalam perjalanan ini?”
Kemudian dengan muka yang sedih mereka pun berhenti berjalan. 18 Salah satu

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

19Lalu Dia bertanya lagi, “Tentang apakah itu?”
Jawab mereka, “Tentang Yesus orang Nazaret itu. Dia terbukti sebagai nabi yang

penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya— baik di hadapan 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 sebelumnya kami berharap dialah yang akan membe-
baskan kami orang Israel dari penjajahan kerajaan Roma. Ternyata dia bukanlah Raja
Penyelamat yang kami nanti-nantikan, karena hari ini adalah hari yang ketiga sejak
kejadian itu terjadi. 22Dan juga tadi pagi ada beberapa orang ibu dari kelompok kami
yangmembuat kami terkejut. Karena pagi-pagi sekalimereka sudah pergi ke kuburan,
23 tetapi mereka tidak menemukan mayatnya lagi di sana. Lalu mereka kembali
dan memberitahukan kepada kami bahwa mereka melihat dua malaikat dalam suatu
penglihatan. Dankeduamalaikat ituberkatabahwaYesus sudahhidupkembali. 24Lalu
beberapaorang sahabat kamipergi juga ke kuburan itu dan ternyatamereka juga tidak
melihat mayat Yesus lagi di sana— tepat seperti kata ibu-ibu itu.”

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

28Waktunya sudah sore ketikamerekabertigamendekati desaEmaus. Yesus berbuat
seperti mau meneruskan perjalanan-Nya. 29 Tetapi kedua orang itu mendesak-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.

30Ketika 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
dalamperjalanan tadi ketikaDiaberbicaradanmenjelaskan isiKitabSuci kepadakita!”

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 mem-
beritahukan kepada kedua pengikut-Nya itu, “Tuhan Yesus benar-benar sudah hidup
† 24:13 sebelas kilometer Secara harfiah, “enam puluh stadion.”
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kembali dan sudah memperlihatkan diri-Nya kepada Petrus!”‡ 35 Kemudian kedua
pengikut itu juga memberitahukan kepada mereka yang di Yerusalem kejadian apa
yangmereka alami ketikamereka berdua dalamperjalanan 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 antaramereka danmemberi salamkepadamereka dengan berkata, “Biarlah
kalianmerasa tenang di hati!”§

37Mereka semua kaget dan takut, karenamerekamenyangka bahwamereka sedang
melihat hantu. 38Tetapi Yesusberkata kepadamereka, “Tidakusahkaget danbimbang!
39 Aku sendirilah ini! Lihatlah kedua tangan-Ku dan kedua kaki-Ku! Peganglah dan
lihatlah sendiri. Akumempunyai 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 makanan di sini?” 42 Lalu mereka memberikan
sepotong ikan bakar kepada-Nya. 43Dia punmengambil danmemakannya di hadapan
mereka semua.

44 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Sekarang Ku-ulangi lagi apa yang Ku-katakan
kepadakalianketikaAkumasihbersamadengankalian, ‘Segalanubuatanyang tertulis
tentang diri-Ku dalam kitab Hukum Musa, kitab para nabi, dan buku Mazmur harus
ditepati.’ ”

45Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa memahami isi
Kitab Suci. 46Lalu Dia berkata kepadamereka, “Inilah yang sudah dinubuatkan dalam
Kitab Suci tentang Aku: ‘Sesuai dengan rencana Allah, Kristus akan menderita dan
pada hari yang ketiga akan hidup kembali dari kematian. 47 Lalu utusan-utusan Aku
akanmengabarkanberita keselamatankepada seluruhbangsa—mulai dari Yerusalem,
supaya mereka 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 Allahmemperlengkapi kalian dengan kuasa dari surga.”

Yesus terangkat ke surga✡
50Kemudian Diamengajakmereka ke luar kota Yerusalem, danmereka semua pergi

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

‡ 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.
✡ 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 7untukmengabarkan tentang Dia yang disebut Firman. Danmelalui pember-
itaan Yohanes ini, setiap orangmendapat 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.

10 Dari mulanya, Dialah yang disebut Firman sudah berada di dalam dunia ini.
Dunia ini diciptakan oleh Dia, tetapi orang-orang yang ada di dalam dunia ini tidak
mengenal Dia. 11Dia datang kepada bangsa yang sudah dipilih-Nya,§ tetapi sebagian
besar dari mereka tidak mau percaya kepada-Nya. 12Tetapi kepada setiap orang yang
menerima-Nya, Dia memberikan hak untukmenjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud
dengan ‘merekamenerimaDia’adalahbahwamerekapercayakepada-Nya.* 13Mereka
menjadi anak-anak Allah bukan karena mereka dilahirkan melalui kelahiran biasa,
dan hal itu bukan karena keinginan atau rencana manusia, tetapi Allah sendiri yang
menjadikanmereka sebagai anak-anak-Nya.

* 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 sang Firman. Demikian juga sebaliknya, semua sifat yang dimiliki oleh
sang Firman, 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, Yohanes memakai ‘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 supaya melalui mereka berkat
keselamatan diberikan kepada semua suku dan bangsa. 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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14 Jadi, Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita.
Sebagian dari kita sudahmenyaksikan 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.† 15 Waktu Yohanes memberi
kesaksian tentang Firman itu, dia berkata dengan suara keras, “Inilah Dia yang saya
maksudkanwaktu saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari
saya, karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada.’ ”

16Benar sekali, Firman itu sangat layak untuk dipercaya, dan melalui Dia kita terus-
menerus menerima bukti kebaikan hati Allah kepada kita. 17 Memang Allah mem-
berikan Hukum Taurat kepada kita melalui Nabi Musa, tetapi kita sudah menerima
bukti kebaikanhati-Nyadanajaranbenar yangpantas kita percayamelalui Yesus, yang
adalah Kristus.‡ 18Tidak 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✡
19 Ketika Yohanes sedang bersaksi tentang Kristus, para pemimpin Yahudi dari

Yerusalemmenyuruhbeberapa imamdanpelayan-pelayandari keturunanLewiuntuk
bertanya kepada dia, “Tugasmu sebagai apa?”

20Dengan terus terang Yohanes mengaku, “Saya bukanlah Kristus.”
21 Lalu mereka bertanya kepadanya, “Kalau begitu, tugasmu sebagai apa? Apakah

kamu pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu?”§
Dan Yohanes menjawab, “Bukan.”
Mereka bertanya lagi, “Apakah kamunabi yang sudahdinubuatkanuntukmenggan-

tikanMusa?”*
Dia menjawab, “Bukan.”
22 Lalu mereka bertanya lagi kepada dia, “Jadi sebenarnya tugasmu sebagai apa?

Tolong jawab, supaya kami bisa menyampaikan jawabanmu kepada mereka yang
menyuruh kami datang kepadamu. Kamu berkata apa tentang dirimu sendiri?”

23 Jawab Yohanes, “Saya ini adalah orang yang sudah disebutkan oleh Nabi Yesaya
waktu dia berkata,
‘Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan!’ ”†
† 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
dandisahkanolehAllah. Dan setiap imamdannabi pada zaman itu jugadiurapi. Yesuspantas disebut ‘YangDiurapi’
karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa
nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari
‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan
membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yangmemusuhinya, 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 terdapat di
Mal. 4:5-6. * 1:21 dinubuatkan untukmenggantikanMusaMusa bernubuat bahwa di kemudian hari Allah akan
mengangkat seorang nabi dari antara orang Israel, sebagaimana Allah sudahmengangkatMusa sendiri, dan semua
orang harus mendengarkan nabi itu (Ul. 18:15-19). † 1:23 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini
denganmerujuk kepada Tuhan Yesus. Bandingkan denganMarkus 1:2-3.
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24 Sebagian dari mereka yang disuruh datang menemui Yohanes itu adalah dari
kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. 25Lalu mereka berkata kepada Yohanes,
“Kamu sudahmengatakan bahwa kamu bukan Kristus, bukan pengganti Elia, dan juga
bukan nabi yang dinubuatkan itu. Jadi kenapa kamumembaptis orang?”

26 Kemudian dia menjawab, “Saya membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah
kalianadaSeorangyangbelumkaliankenal. 27DialahOrangyangdatang sesudahsaya.
Saya tidak pantas untuk melayani Dia, sekalipun hanya untuk membuka 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
maksudkanwaktu saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari
saya, karena Dia sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan.’ 31 Dulu saya sendiri juga
tidak mengenal Dia. Tetapi Allah mengutus saya untuk membaptis orang-orang Israel
dengan air supayamereka bisa mengenal Dia— bahwa Dia adalah Kristus.”‡

32-34 Dan Yohanes berkata lagi, “Dulu, saya tidak mengenal siapa Kristus itu, tetapi
Allah— yangmengutus saya untukmembaptis orang-orang dengan air, sudahmember-
itahukankepada saya seperti ini, ‘Engkauakanmelihat Roh-Ku turunkeatas Seseorang
dan tinggal di atas-Nya. Dialah yang akan membaptis dengan Roh-Ku.’ ” Lalu Yohanes
berkata lagi, “Dan saya sudahmelihat hal itu! Sayamelihat RohKudus turundari langit
seperti burungmerpati 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.§ 36Waktu dia melihat Yesus sedang
lewat, dia berkata, “Lihat, itulah Dia— Anak Domba Allah!”

37Dan waktu kami mendengar dia berkata begitu, kami berdua langsung mengikuti
Yesus dari belakang. 38Ketika Yesus berbalik danmelihat 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 kamimengikuti

Dia danmelihat dimanaDia tinggal. Danmulai hari itu, kira-kira jamempat sore, kami
tinggal bersama-sama dengan Dia.

40-42 Nama teman saya tersebut yang mendengar perkataan Yohanes itu dan ke-
mudian juga mengikut Yesus adalah Andreas. Dia mempunyai saudara bernama
Simon. LaluAndreas segeramencari saudaranyadanberkata kepadanya, “Kami sudah
bertemu dengan Mesias!” (Mesias artinya “Kristus.”)* Lalu Andreas membawa Simon
‡ 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, Yohanesmembuat jelas bahwa penulis Injil ini adalah “murid yang Yesus sangat
kasihi.” Kenapa Yohanes tidak langsung menulis namanya? Mungkin supaya tidak membanggakan diri sebagai
orang yang dipilih menjadi murid Yesus. Dalam TSI, tim penerjemah merasa penting untuk membuat supaya jelas
bahwapenulis buku ini adalah saksimata, jadi kata ‘kamimurid-murid-Nya’dan ‘saya’dipakai— sesuai denganyang
wajar dalam bahasa Indonesia. * 1:40-42 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17.
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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, Yesus memutuskan untuk berangkat ke daerah Galilea. 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. 45Sesudah
itu, FilipusmencariNatanaeldanberkatakepadanya, “Kami sudahmenemukanorang†
yang dinubuatkan oleh Musa dalam Buku Hukum Taurat, dan juga yang dinubuatkan
oleh para nabi. Dia adalah Yesus— anak Yusuf,‡ dari kampung Nazaret.”

46 Kata Natanael kepada Filipus, “Apakah mungkin 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 tidak mungkin
menipu.”

48Natanael bertanya, “Bagaimana Bapa bisa tahu tentang saya?”
Lalu jawabYesuskepadanya, “SebelumFilipusmemberitahu tentangAkukepadamu,

Aku sudahmelihat kamu sedang duduk di bawah pohon ara.”
49LaluNatanael berkata kepadaYesus, “Guru, Engkau adalahAnakAllah! Raja orang

Israel!”
50Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah kamu percaya hanya karena Aku berkata

kepadamu bahwa Aku sudah melihat kamu duduk di bawah pohon ara? Nanti kamu
akan melihat hal-hal yang jauh lebih ajaib daripada itu.” 51 Lalu Yesus berkata lagi
kepada dia dan juga kepada kami semua yang ada di situ, “Apa yang Aku katakan
ini memang benar: Kalian akan melihat 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.”
† 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 menganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf. (Luk. 3:23) Memang Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus
dilahirkanmelalui kuasaRohAllahwaktuMariamasih belumbersatu denganYusuf. § 1:51 naik turunKata-kata
“malaikat-malaikatnaik turun”dikutipdariKej. 28:12—dimanaYakubmelihat tanggakesurga. MaksudYesusdi sini
adalahbahwaDia, seperti tangga itu, adalahPenghubungantaraAllahdanmanusia. * 1:51 melaluiAnakManusia
…WaktuYesus tinggaldidunia,Dia seringmenyebutdiri-Nya “AnakManusia.” Tetapi arti istilah inibukanmengarah
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 ‘anak manusia’—
maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. Dalam
penerjemahan ini, “yaituAku” seringditambah supaya jelas bahwaYesus sedangberbicara tentangdiri-Nya sendiri.
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4 Lalu Yesus menjawab, “Tolong jangan mencampuri urusan-Ku!* Belum tiba wak-
tunya untukmenunjukkan kuasa-Ku.”

5Walaupun 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 tamu bisa membasuh 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.

8 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “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
maumenghidangkan yang terbaik.”

11 Demikianlah Yesus melakukan keajaiban yang pertama. Hal itu dilakukan di
kampung Kana di daerah Galilea. Dengan melakukan keajaiban yang pertama itu,
Yesus mulai menyatakan kemuliaan-Nya, dan kami murid-murid-Nya mulai percaya
kepada-Nya.

12 Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum§ bersama ibu-Nya, saudara-saudara-Nya,
dan juga kamimurid-murid-Nya. Kami tinggal di situ selama beberapa hari.

Yesusmengusir orang-orang yangmenjadikan teras RumahAllah 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, Yesus membuat alat pemukul dari
beberapa potongan tali, lalu Dia mengusir mereka semua dari teras Rumah Allah itu,
termasuk semua ternak mereka. Dan Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh
para penukar uang, sehingga uang itu berhamburan ke mana-mana. 16 Dia 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,
* 2:4 Teguran Yesus terhadap ibu-Nya TSI sengaja tidak menerjemahkan kata dalam bahasa Yunani yang berarti
‘Hai perempuan.’ Ternyatamemanggil ibu-Nya atauperempuan laindengankata itumasih sopan, karenaYesus dan
pembicara lainmenggunakankata yang samadi beberapa konteks lain dimanapasti 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 terlalumenunjukkan keakraban dalam situasi ini. † 2:6 supayamembasuh… sesuai dengan
adat Yahudi Secara harfiah, “untuk pembersihan orang Yahudi.” Lihat Mrk. 7:2-4 dan catatan di ayat 2. Air itu
dipakai sebagai syarat pembersihan diri sesuai adat mereka, dan bukan sekedar membersihkan— seperti mencuci
dengansabun. Kebiasaan ini tidak tertulisdalamperaturanHukumTaurat. ‡ 2:6 kira-kira100 liter Secaraharfiah,
“dua atau tigametretas.” § 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
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supaya Rumah-Mu dihormati.”✡
18Lalu para pemimpin agama Yahudimenentang Yesus dengan berkata kepada-Nya,

“Buktikan bahwa kamu* berhak mengubah kebiasaan-kebiasaan kita! Keajaiban apa
yang akan kamu tunjukkan kepada kami untukmembuktikannya?!”

19 Lalu Yesus menjawab mereka, “Ini yang akan menjadi buktinya: Silakan kalian
bongkarRumahAllah ini, danAkuakanmembangunnyakembali dalam tigahari saja.”

20Danmereka berkata kepada-Nya, “Rumah ini dibangun selama empat puluh enam
tahun, dan kamu berkata akanmembangunnya kembali dalam tiga hari saja!”

21Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan ‘Rumah Allah’ adalah tubuh-Nya
sendiri— bukan Rumah Allah yang ada di Yerusalem. 22Di 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, karenamelihat keajaiban-keajaiban yang Dia
lakukan. 24Walaupunbegitu, Yesus tetap jaga jarak kepadamereka, karenaDia tahu isi
hatimereka semua. 25Dia juga tidakmembutuhkan seseoranguntukmemberitahukan
kepada-Nya tentang orang lain, karena Dia sudah tahu semua yang ada di dalam hati
manusia.

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.”*

3Lalu jawabYesus kepadanya, “Apa yangAkukatakan kepadamu inimemangbenar:
Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Allah† kalau dia tidak
dilahirkan kembali.”‡

4 Lalu Nikodemus bertanya, “Bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan lagi
kalau dia sudah dewasa? Tidakmungkin dia bisamasuk 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 dilahirkan dari air
dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi 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
✡ 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. * 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 begitu kita
membuktikan bahwa kita sudahmenjadiwarga kerajaanAllah dan layak untukmenerima semua yangAllah sudah
janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah akan memerintah dengan nyata
di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga. Lihat Dan. 7:13-14 dan Mat. 6:10. ‡ 3:3 dilahirkan
kembali Bisa diartikan untuk “dilahirkan kembali melalui seorang ibu”— seperti yang Nikodemus mengerti. Tetapi
perkataan itu juga bisa berarti ‘lahir dari atas’. Maksud ‘dari atas’ adalah dari surga.
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Aku berkata, ‘Kalian semua harus dilahirkan kembali.’ 8 Karena kelahiran dari Roh
Kudus adalah seperti putaran angin yang bertiup ke mana saja. Kita hanya bisa
mendengarbunyinya, tetapi tidak tahudarimanaangin itudatang, ataukemanaangin
itu pergi. Begitu juga dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia.”

9Lalu Nikodemus bertanya lagi, “Bagaimanamungkin hal-hal itu bisa terjadi?”
10Yesus 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 mengenai apa yang sudah kami lihat, tetapi kalian
tidakmenerima kesaksian kami. 12Ternyata kalian tidak percaya kalau Akumengajar
tentang hal-hal duniawi, jadi bagaimana mungkin kalian bisa percaya kalau Aku
mengajar tentang hal-hal surgawi? 13 Tidak 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.

14 “Waktu nenek moyang kita sedang berada di padang gurun, sebuah ukiran ular
digantungkanolehMusadi atas tiangkayu.§ Demikian jugaAku—AnakManusia, harus
digantungdi atas tiangkayu, 15supaya setiap orangyangpercayakepada-Kumenerima
hidup untuk selama-lamanya.”*

16Memang 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 menerima 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.
18Semuaorang yangpercaya kepadaAnakAllah tidak akandihukumolehAllah. Tetapi
semua orang yang tidak percaya seperti itu sudah berada di bawah hukuman Allah,
karena mereka tidak percaya kepada Anak Allah satu-satunya. 19 Dan 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-
perbuatanmereka jahat. 20Semuaorangyangberbuat jahatmembenci terang. Mereka
tidakmaudatangkepada terang itu, karena terang ituakanmembuat semuaperbuatan
mereka yang jahat menjadi kelihatan. 21 Tetapi semua orang yang mengikuti jalan
yangbenarakandatangkepada terang itu, supayakelihatanbahwamerekamelakukan
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. 23-24Pada 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
§ 3:14 ukiran ular … Ini terjadi pada waktu umat Israel sudah berdosa dan Allahmenjatuhkan hukuman sehingga
mereka digigit ular-ular berbisa. Lalu Allah menyuruh Musa untuk menempelkan ular yang diukir dari tembaga
ke atas tiang kayu, supaya semua orang yang memandang ular itu disembuhkan dari gigitan ular-ular berbisa itu
(Bil. 21:4-9). * 3:15 tanda akhir kutipanKebanyakan penafsir berpikir bahwakata-kata Yesus kepadaNikodemus
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.
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tentang dia Bapak pernah memberi kesaksian? Persoalannya sekarang ini dia juga
membaptis, dan hampir semua orang pergi kepadanya.”

27 Lalu Yohanes menjawab mereka, “Kita manusia hanya menerima apa yang Allah
berikan kepada kita. 28 Kalian sendiri sudah mendengar waktu saya berkata, ‘Saya
bukan Kristus yang sudah dijanjikan itu, tetapi saya diutus Allah hanya untuk mem-
persiapkan jalan bagi Dia.’ 29Yesus dan saya mempunyai hubungan seperti pengantin
laki-laki dan sahabatnya. Waktu pernikahan, pengantin perempuan akan diantar ke
rumah pengantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki itu menyaksikan hal itu dan
turut merasakan kegembiraannya.‡ Demikian juga, saya merasa sangat gembira atas
semua yang Allah 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 sanggupberpikir danberbicara tentang hal-

hal duniawi saja. Tetapi Dia yang datang dari surga tidak seperti itu, karena Dia yang
datang dari atas lebih besar dari semua orang. 32 Dia memberi kesaksian mengenai
hal-hal yang sudah dilihat dan didengar-Nya di surga, tetapi hanya sedikit orang saja
yang menerima kesaksian-Nya itu. 33 Tetapi semua yang menerima kesaksian-Nya
mengakui bahwakabar yangDia sampaikan itu sangat layakdipercaya, karenaberasal
dari Allah. 34 Dan kita tahu bahwa kabar itu benar, karena Dia yang diutus Allah ke
dalam dunia ini benar-benar menyampaikan ajaran dari Allah sendiri. Dan sudah
jelas bahwa Allah memberikan Roh-Nya sepenuhnya kepada Dia. 35 Allah mengasihi
Anak-Nyadansudahmenyerahkansegala sesuatukedalamtangan-Nya. 36Olehkarena
itu, setiap orang yang percaya kepada Anak Allah sudah mempunyai hidup untuk
selama-lamanya. Tetapi semua orang yang tidak taat kepada Anak Allah tidak akan
mendapat hidup selama-lamanya. Melainkanmereka akan terus-menerusmengalami
kemarahan Allah.

4

Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria
1 Orang Farisi sudah mendengar bahwa Yesus menjadikan dan membaptis lebih

banyak pengikut daripada Yohanes. 2Tetapi sebenarnya bukanYesus yangmembaptis,
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. 4 Dalam 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. 7Kemudian seorang
perempuan Samaria datang ke sumur itu untuk menimba air. Lalu Yesus berkata
kepadanya, “Tolong berikan air kepada-Ku, supaya Akuminum.” 8Waktu kejadian itu,
kami sudah pergi ke desa Sikar untukmembeli makanan.

‡ 3:29 menyaksikan … kegembiraannya Secara harfiah, “bergembira karena (mendengar) suara pengantin lak-
i-laki.”
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9 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya heran! Bagaimana mungkin
Bapak— seorangYahudi,mintaairminumkepadasaya— seorangSamaria!” Diaberkata
begitu karena orang Yahudi menganggap orang Samaria najis.*

10 Lalu Yesus menjawab, “Ibu tidak tahu hadiah apa yang Allah mau berikan
kepadamudan tidakmengenal Aku yangminta air darimu. Kalau Ibu sudahmengenal
Aku, pastilah Ibu akan lebih duluminta air hidup dari Aku. DanAku siapmemberikan-
nya kepadamu.”

11Lalu perempuan itu berkata, “Bapak tidak punya 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 ternaknyaminum dari air sumur ini. Pasti Bapak tidak
merasa diri lebih besar dari dia— bukan?!”

13Lalu Yesusmenjawab, “Setiap orang yangminumair dari sumur ini akanhaus 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 danmemberinya hidup yang selama-lamanya.”

15Kataperempuan itu, “Bapak, berikanlahair itukepadasaya, supayasaya tidakhaus
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 dengan laki-laki yang
berbeda. Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Ya,
perkataanmu itumemang benar.”

19Dandia berkata, “Bapak, sekarang saya sadar bahwaBapak seorang nabi. 20Nenek
moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung itu, tetapi kalian orang Yahudi
berkata setiap orang harus menyembah Allah di Yerusalem.”

21LaluYesusmenjawab, “Ibu, percayalahkepadaperkataan-Ku ini: Di kemudianhari
kalian boleh menyembah Allah Bapa di mana saja, dan tidak usah naik lagi ke gunung
itu ataupergi keYerusalem. 22KalianorangSamariamemangmenyembahAllah, tetapi
tidak mengenal Dia. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang sudah
kami kenal. Karena Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepada
manusiamelalui orang Yahudi. 23Tetapiwaktunya akan datang dan sebenarnya sudah
tiba sekarang— di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Dia akan

* 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
tidak bolehminumdenganmemakai peralatanminum yang sudah dipakai oleh perempuan itu. Pada zaman Yesus,
orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang 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
padawaktu kebanyakanorangYahudi sudahdibawakenegeri Babel. Orang-orangYahudi juga tidak senang kepada
penduduk Samaria karena agamamereka bukan agamaYahudimurni. Merekamencampur agamamereka dengan
adat-istiadat suku-suku lain yangmasuk ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
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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,
setiaporangyangmaumenyembahDiahendaklahmenyembah-Nyamelaluipersatuan
dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah.”

25 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwa Mesias akan datang
nanti. Waktu Dia datang, Dia akan memberitahukan semua kehendak Allah kepada
kami.” (‘Mesias’ dalam bahasa Ibrani artinya ‘Kristus’.‡)

26 Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku— yang sedang berbicara denganmu, adalah
Mesias.”

27 Pada saat itu, kami murid-murid-Nya sudah kembali dan sampai di sumur itu.
Kami heran ketikamelihat 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?”

28Lalu perempuan itumeninggalkan tempat airnya di situ, dan kembali ke kampung
danberkata kepada orang-orang yang adadi sana, 29 “Mari lihat! Di sana ada seseorang
yang sudah memberitahukan saya tentang semua yang pernah saya lakukan! Apakah
mungkin dia itu Kristus?!” 30 Jadi orang-orang itu keluar dari kampung mereka dan
mendatangi Yesus.

31Tetapi sebelummerekadatang, kamimengajakDiamakan, denganberkata, “Guru,
mari kita makan!”

32Tetapi Dia menjawab, “Akumempunyai makanan yang kalian belum ketahui.”
33Oleh karena itu kami saling bertanya, “Apakah mungkin seseorang datang mem-

bawamakanan untuk Dia?”
34Lalu Yesus berkata kepada kami, “Makanan-Ku adalahmelakukan kehendak Bapa

yang mengutus Aku ke dunia ini— yaitu untuk menyelesaikan 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. 36 Aku sudah menyuruh orang-
orang menanam gandum yang sekarang ini kita lihat. Gandum ini Aku gambarkan
sebagai jiwa-jiwa orang yang sedang diselamatkan, dan orang yang sedang memanen
adalah gambaran dari kita yang bekerja supaya orang lain bisamasuk ke dalam hidup
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.’ 38 Aku
menyuruh kalian untuk panen hasil di ladang-Ku— di mana dulu Aku tugaskan orang
lain untuk menanam. Sekarang kalian disuruh hanya untuk memanen hasil usaha
mereka.”

39Akhirnya, 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!” 40 Waktu orang-orang
† 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. Semua huruf berbentuk seperti
huruf besar zaman sekarang. Jadi bahasa Yunani tidak menunjukkan kalau maksud Yesus adalah Roh Kudus atau
rohmanusia. Sekitar limapuluhpersenpenafsirmengatakanbahwamaksudYesusdi ayat ini adalah “setiaporang…
melalui rohnyamasing-masing.” Tim penerjemahmemilih tafsiran bahwamaksud Yesus adalah tentang Roh Allah
karena perkataan-Nya, “waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba”— yang kami anggap menunjukkan
suatu perubahan zaman, yaitu pemberian Roh Allah kepada umat Allah. Tafsiran itu juga lebih mungkin karena
Yesus menunjukkan sebabnya manusia perlu bantuan Roh Allah dalam ayat 24a. ‡ 4:25 Kristus Lihat catatan di
Yoh. 1:17.
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Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta supaya Dia tinggal bersama mereka.
Yesus setuju, dan kami tinggal bersama mereka selama dua hari. 41 Lalu orang-orang
kampung itu bertambah banyak lagi yang menjadi percaya karena mereka sendiri
yang sudahmendengar ajaran-Nya.

42Dan mereka berkata kepada perempuan itu, “Memang sebelumnya kami percaya
kepada-Nya karena apa yang kamu katakan. Tetapi sekarang kami percaya karena
kami sendiri yang sudah mendengar ajaran-Nya. Jadi 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 berangkat ke

provinsi Galilea. 44Dia sendiri pernahmengajar 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— dimanaDia pernahmengubah
air menjadi anggur. Desa itu tidak jauh dari kota Kapernaum. Seorang pejabat
pemerintah tinggal di desa itu, dan pada waktu itu anak laki-lakinya sedang sakit
47dan hampir mati. Jadi waktu pejabat itumendengar bahwa Yesus sudah datang dari
provinsi Yudea dan ada di Galilea, dia pergi ke Kana danmemohon 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 sebelumanak sayamati!”
50Tetapi Yesusmenjawab, “Kamu boleh pulang ke rumahmu, karena anakmu sudah

sembuh dan tidak jadi mati.”
Pejabat itu percaya kepada apa yang Yesus katakan dan langsung pulang. 51Dalam

perjalanankembali keKapernaum, diabertemudenganpembantu-pembantunyayang
datang dari rumahnya. Mereka memberitahukan kepadanya seperti ini, “Anakmu
sudah sembuh.”

52Lalu pejabat itu bertanya kepadamereka, “Jam berapa dia sembuh?”
Danmerekamenjawab, “Kemarin siang kira-kira jam satu demamnya hilang.”
53Laludia teringatbahwa tepatpada jamitu jugaYesusberkatakepadanya, “Anakmu

sudah sembuh.” Jadi dia dan semua keluarganyamenjadi percaya kepada Yesus.
54Dengandemikian, Yesus sudahduakali pulang keGalilea dari Yudeadanmembuat

keajaiban.

5
Yesusmenyembuhkan orang sakit di kolamBetesda

1 Sesudah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti salah satu perayaan orang
Yahudi. 2 Di 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. 3 Banyak 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
mengguncangkanair kolam itu. Pada saat itu terjadi, orang yangpertama sekalimasuk
✡ 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 bernamaBetsaida atau Betzatha. Kolam itu terletak di sebelah utara kompleks
RumahAllahdi Yerusalem. † 5:3 Tandakurung seperti ini [… ]menunjukkanbahwakata-kata yangdalamkurung
ternyata tidak ditulis oleh Yohanes. Salinan kuno Injil Yohanes menambahkan kata-kata itu untuk menjelaskan
kenapa orang-orang sakit menunggu di kolam itu.
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ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh dari penyakitnya. ] 5-6 Di situ juga ada
seorang laki-laki yang sudah sakit selama tiga puluhdelapan tahun. Saatmelihat orang
itu, Yesus tahu bahwa dia sudah sakit untuk waktu yang sangat lama. Lalu Yesus
bertanya kepadanya, “Apakah kamumau sembuh?”

7 Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai berguncang, tidak ada orang yang
bisamembantumenurunkan sayakedalamkolam ini. Setiap kali sayaberusaha 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. 10Karena itu, beberapa pemimpin Yahudi

berkata kepada orang yang disembuhkan itu, “Ini Hari Sabat— bukan! Menurut
peraturan kita, kamu tidak bolehmembawa kasurmu pada Hari Sabat.”

11 Tetapi dia menjawab, “Orang yang menyembuhkan saya, dialah yang menyuruh
saya, ‘Angkatlah kasurmu dan berjalan.’ ”

12Lalumereka bertanya, “Siapa dia yangmenyuruh kamu berbuat begitu?!”
13Namun orang yang baru sembuh itu tidak mengenal siapa yang sudah menyem-

buhkannya. Memang di tempat itu ada banyak orang, dan secara diam-diam Yesus
sudahmeninggalkan tempat itu.

14Beberapawaktukemudian, di salah satu terasRumahAllah, Yesusbertemudengan
orang itudanberkatakepadanya, “Sekarangkamusudahsembuh. Berhentilahberbuat
dosa, supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang lebih buruk kepadamu.”

15Lalu orang itu kembali lagi kepada para pemimpin Yahudi tersebut danmemberi-
tahukan, “Orang yangmenyembuhkan saya itu namanya Yesus.”

16 Yesus menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat. Karena itulah para pemimpin
Yahudimulaimempersulit Dia. 17Tetapi Dia berkata kepadamereka, “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
19Untuk menjawab mereka yang marah 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 Akumelakukan apa yang Bapa-Ku sedang ker-
jakan. 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 menghormati Dia. Kalau orang tidak
menghormati Aku, berarti mereka juga tidak menghormati Bapa-Ku yang mengutus
Aku ke dalam dunia ini.

24 “Yang Ku-katakan ini memang benar: Semua orang yang mengikuti apa yang Aku
katakan dan percaya kepada Bapa yangmengutus Aku, mereka sudahmemiliki hidup
yang selama-lamanya. Allah tidak akan menghukum mereka, karena mereka sudah
dibebaskan dari kuasa kematian 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
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suara Anak Allah— yaitu suara-Ku, dan mereka akan hidup. 26Hal itu terjadi karena
Bapa-Ku adalah sumber hidup, dan Dia sudah memberikan kuasa kepada-Ku untuk
memberi hidup kepada manusia. 27 Bapa-Ku juga sudah memberikan kuasa kepada-
Ku untukmenghakimi manusia, karena Aku adalah AnakManusia.‡

28“Yang lebihmengherankan lagi: Akan tibawaktunyaketika semuaorangmati yang
ada di dalam kubur akanmendengar suara AnakManusia— yaitu Aku. 29Lalu mereka
semua akan bangkit dan keluar dari kubur-kuburmerekamasing-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 hanyamenghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar dari
Bapa-Ku. HukumanyangAkuberikanpasti adil, karenaAku tidakmengikuti kemauan-
Ku sendiri, tetapi Aku selalu mengikuti kemauan Bapa yang mengutus 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

yangmenguatkanapayangAkukatakan,makakalian tidak akanmenerimakesaksian-
Ku itu. 32Tetapi ada Orang lain yang bersaksi mengenai Aku— yaitu Bapa-Ku. Dan Aku
tahu bahwa kesaksian-Nya tentang Aku adalah benar.

33 “Kalian sudah menyuruh beberapa orang pergi kepada Yohanes Pembaptis 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 tentang 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 kalianmemangmenikmati
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. 37Dan Bapa yang
mengutus Aku, Dia sendiri yang langsung memberi kesaksian tentang Aku kepada
manusia. Tetapi kalian tidak pernah mendengar suara-Nya dan tidak pernah juga
melihatmuka-Nya. 38Kalian tidak bisamenerima apa yang Dia katakan, karena kalian
tidak mau percaya kepada-Ku yang sudah diutus-Nya. 39 Kalian senang belajar dari
Kitab Suci, karenakalianberpikir bahwadenganberbuat begitu kalianakanmendapat
hidup untuk selama-lamanya. Tetapi justru buku-buku Firman Allah itu memberi
kesaksian tentang Aku. 40Walaupun begitu, kalian tidakmau datang kepada-Ku untuk
belajar bagaimanamenerima hidup itu.

41 “Aku tidak mencari pujian dari manusia. 42 Tetapi Aku mengenal hati kalian—
yaitu Aku tahu bahwa kalian tidak mengasihi Allah. 43 Aku sudah datang dari Bapa-
Ku untuk mewakili Dia. Tetapi kalian tidak menerima Aku. Padahal kalau orang lain
datang dan membawa pengajaran atas namanya sendiri, kalian akan menerima 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 hadapanBapadanberbicara tentangkesalahan-kesalahankalian. Musalah—
yangkalianharapkanuntukmembelakalian, yangakanmelakukan itu! 46Kalaukalian
percaya apa yang dikatakanMusa, seharusnya kalian jugamempercayai apa yang Aku
katakan, karena dia sudah menulis tentang Aku.✡ 47Tetapi kalau kalian tidak percaya
‡ 5:27 AnakManusia Lihat catatan di Yoh. 1:51. ✡ 5:46 Kej. 3:15; Ul. 18:14-22
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kepada apa yang sudah ditulis oleh Musa, jadi tidak mungkin kalian percaya 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. 2 Ke mana saja Dia
pergi, orang banyak selalumengikuti Dia, karenamerekamelihat keajaiban-keajaiban
yangdilakukan-Nya atas orang-orang sakit. 3Lalu Yesus naik ke bukit dandudukdi situ
bersamakami. 4Kebetulan, hampir tibawaktunyabagi orangYahudiuntukmerayakan
Paskah.

5 Waktu Yesus memandang ke sekeliling-Nya dan melihat banyak orang sedang
berdatangan kepada-Nya, Dia berkata kepada Filipus, “Di mana kita bisa membeli roti
supaya mereka semua bisa makan?” 6 Dia 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— walaupunmerekamasing-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
dananak-anak.) Di tempat itupadang rumputnya luas, jadi Yesusberkata kepadakami,
“Suruhlah mereka duduk.” Lalu kami menyuruh 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
orangmakan dengan sepuas-puasnya.

12 Sesudah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada kami, “Kumpulkan-
lah makanan yang tersisa itu supaya tidak ada yang terbuang.” 13 Ketika kami
mengumpulkannya, tersisalah dua belas keranjang penuhmakanan 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 oleh Musa
untuk datangmenolong kita!”✡

15 Yesus tahu bahwa orang banyak itu sedang mengatur rencana untuk memaksa
Dia menjadi raja atas mereka. Oleh karena itu, Dia pergi menyendiri ke tempat yang
berbukit.

Yesus berjalan di atas air✡
16Kemudian ketika hari mulai malam, kami murid-murid-Nya turun ke tepi danau.

17Waktu itu hari sudahmulai gelap, dan Yesus tidak ikut bersama kami. Sesuai dengan
perintah-Nya,‡ kami naik ke dalamperahudanmenyeberang ke arah kotaKapernaum.
18 Lalu angin mulai bertiup dengan sangat kencang, dan ombak juga menjadi besar.
19 Pada saat itu kami sudah mendayung perahu kira-kira lima atau enam kilometer.
Kemudian kamimelihat Yesus sedang berjalan di atas airmendekati perahu, dan kami

✡ 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.” ✡ 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 kelakuanmurid-murid Yesus tidak dianggap aneh atau tidak sopan.
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menjadi takut. 20 Tetapi Dia berkata, “Jangan takut! Ini Aku.” 21Waktu Dia berkata
begitu, dengan senang hati kamimenolongDia naik ke dalamperahu. Dan saat itu juga
perahu itu sudah tiba di tempat tujuan kami!

Orang banyakmencari Yesus
22 Hari 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. 23Kemudian ada beberapa perahu yang lain datang dari
kota Tiberias. Perahu-perahu itu tiba dan berlabuh tidak jauh dari tempat di mana
Yesusmemberikan roti kepadaorangbanyak itu sesudahDiamengucap syukurkepada
Allah. 24 Jadiwaktumerekamelihat bahwaYesus dankamimurid-murid-Nya tidak ada
lagi di situ, mereka naik ke perahu-perahu itu danmenyeberang ke Kapernaum untuk
mencari Yesus.

Yesus adalah roti yangmemberi hidup
25Waktumereka tibadi seberangdanau,merekamencari Yesus sampai ketemu. Lalu

mereka 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 sudah 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. Lebihbaikkalianbekerjauntukmendapatmakananyang tidakadahabis-habisnya
dan tidak akan busuk— yaitu makanan yang memberi hidup yang selama-lamanya.
Dan makanan itu hanya Aku— Anak Manusia, yang bisa memberikannya kepada
kalian, karena Allah Bapa sudahmemberikan hak itu kepada-Ku.”

28Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Lalu apa yang harus kami lakukan?— supaya
Allah senangkepadakami sehinggakamimendapatkanmakananyangmemberi 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 kepadamu. 31 Nenek
moyang kita sudah makan manna selama Musa memimpin mereka di padang gurun.
Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalamFirman TUHAN, ‘Dia sudahmemberimereka
makan roti dari surga.’ ”✡

32 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku katakan ini memang benar:
BukanMusa yangmemberikan roti dari surga kepada nenekmoyang kita, tetapi Bapa-
Ku yang memberikan roti itu. Dan sekarang Dia mau memberikan roti surgawi yang
sebenarnya kepada kalian. 33Akulah roti dari surga itu, karena Aku sudah turun dari
surga untuk memberi hidup yang sesungguhnya kepada orang-orang di dalam dunia
ini.”

34Lalumereka berkata kepada-Nya, “Tuan, berikanlah selalu roti itu kepada kami.”
35 Yesus 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. 38 Karena 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
✡ 6:31 Mzm. 78:24
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pada hari terakhir ketika setiap orang dihakimi.§ 40 Setiap orang yang memandang
Anak-Nya— yaitu Aku,* dan percaya kepada-Ku akan menerima hidup yang selama-
lamanya. DansetiapmerekaakanAkuhidupkankembali padahari 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 turundari surga.” 42Merekaberkata, “Yesus ini hanya
anak Yusuf. Dan kitamengenal ibu-bapaknya. Bagaimana dia bisa berkata, ‘Aku sudah
turun dari surga’?”

43 Kata Yesus kepada mereka, “Janganlah kalian bersungut-sungut. 44 Karena siapa
pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya sendiri. Kalau seseorang datang
kepada-Ku, itu karenaBapa yangmengutusAku sudahbekerja dalamhatinya 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
makanroti ini tidakakanmati. 51Akulah roti hidupyang sudah turundari surga. Setiap
orang yang makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena roti yang Ku-
berikan itu adalah tubuh-Ku, yang diserahkan supaya orang-orang di dalam dunia ini
bisa menerima hidup yang sesungguhnya.”

52Kemudian para pemimpin itu mulai 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, beri-
tahukan 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. 55Karena 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 juga
menjadi satu dengan dia. 57 Bapa-Ku adalah sumber hidup. Dialah yang mengutus
Aku, danAkuhidupkarenabersatudenganBapa. Begitu juga, setiaporangyangmakan
tubuh-Kudanminumdarah-Kuakanhidupkarenadia sudahmenjadi satudenganAku.
58 Jadi, Akuadalah roti dari surga. Roti yangKu-berikan tidak seperti roti yangdimakan
oleh nenek moyang kalian itu. Walaupun mereka makan roti itu, mereka tetap saja
mati seperti semua manusia. Tetapi setiap orang yang makan roti yang Aku berikan
akan hidup untuk selama-lamanya.”

59 Yesus mengatakan semuanya itu di Kapernaum, waktu Dia mengajar di rumah
pertemuan orang Yahudi.†

§ 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 † 6:59 rumah pertemuan orang Yahudi Dalambahasa 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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Banyak pengikut Yesus yangmeninggalkan Dia
60KetikaorangbanyakyangbiasamengikutiYesusmendengarkanajaran itu,mereka

berkata, “Ajaran ini sulit sekali. Tidak ada orang yang bisa mengerti.”
61 Yesus tahu bahwa mereka yang biasa mengikuti Dia sedang bersungut-sungut

karena ajaran-Nya itu, jadi Dia berkata kepada kami kedua belas 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
memberihidup. YangmemberihidupkepadamanusiaadalahRohKudus. 64TetapiAku
tahu bahwa ada beberapa dari antara kalian yang tidak percaya kepada-Ku.” (Karena
Yesus sudah tahu dari permulaan siapa saja yang tidak percaya kepada-Nya— bahkan
Dia tahu orang yang akan mengkhianati Dia di kemudian hari.) 65 Lalu Dia berkata
kepadakami, “Itulah sebabnyaAkuberkata kepadakalian, ‘Siapapun tidakbisadatang
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.

67Lalu Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian jugamaumeninggalkan Aku?”
68 Lalu Petrus menjawab, “Tuhan, kami tidak bisa meninggalkan Engkau, karena

ajaran-ajaran-Mu berkuasa sehingga kami bisa memperoleh hidup yang selama-
lamanya. 69Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Utusan yang kudus dari Allah.”

70 Lalu Yesus menjawab kami, “Walaupun Aku sendiri yang sudah memilih kalian
yang dua belas orang ini menjadi murid-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

1Sesudah ituYesusberjalankelilingprovinsiGalilea. Dia tidakmaukeprovinsiYudea
karena para pemimpin Yahudi di sana mau membunuh Dia. 2 Pada waktu itu, hampir
tiba waktunya bagi orang-orang Yahudi merayakan Pesta Pondok Cabang-cabang
Berdaun— yang berlangsung selama tujuh hari.✡ 3Lalu saudara-saudara Yesus berkata
kepada-Nya, “Pergilah ke Yudea 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
kamu mampu melakukan 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. 7Karena 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. 8Biarlah kalian saja yangpergi ke perayaan itu. Aku tidakpergi sekarang,
karenabelumtibawaktu-Kuuntukpergi ke sana.” 9Sesudahberkatabegitu, Yesus tetap
tinggal di Galilea.
✡ 7:2 Im. 23:33-43; Bil. 29:12-39; Ul. 16: 13-15
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10 Tetapi sesudah saudara-saudara-Nya pergi ke perayaan itu, secara diam-diam
Yesus pun pergi, supaya tidak diketahui oleh orang banyak. 11Pada perayaan itu, para
pemimpin Yahudi mencari Dia dan bertanya-tanya terus, “Dimana orang itu?”

12 Di 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 yangmenyesatkanbanyak orang!” 13Tetapi seorang pun
tidak ada yang berani berbicara secara terang-terangan tentang Dia, karena mereka
takut kepada para pemimpin Yahudi.

Yesusmengajar di Yerusalem
14 Pada hari keempat dari ketujuh hari pesta tersebut, Yesus masuk ke dalam salah

satu terasRumahAllah, lalumengajar orangbanyakyang adadi situ. 15Parapemimpin
Yahudi menjadi heran dan berkata, “Bagaimana orang ini bisa tahu banyak hal?—
padahal dia bukan orang yang berpendidikan seperti kita!”

16Lalu Yesusmenjawabmereka, “Apa yangAku ajarkan ini tidak berasal dari diri-Ku
sendiri,melainkanajaran-Kuberasal dari Bapa yangmengutusAkukepadamanusia di
dunia ini. 17SetiaporangyangmaumelakukankehendakAllahakan tahukalauajaran-
Ku benar-benar berasal dari Allah, atau hanya berasal dari pikiran-Ku sendiri. 18Kalau
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
Akuajarkan. 19Percuma sajaMusamemberikanHukumTaurat kepada kalian! Karena
seorang pun dari kalian tidak ada yang mengikuti Hukum Taurat itu! Lalu kenapa
kalianmelanggar Hukum Taurat dengan berusahamembunuh-Ku?”

20 Lalu orang banyak itu menjawab, “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. 22 Tentang pekerjaan pada Hari Sabat, kalian harus
ingat bahwa kalian juga melakukan sunat kepada anak laki-laki pada Hari Sabat,
apabila anak itu lahir pada Hari 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 padaHari Sabat! 24 Jangan kamumenuduh
Aku atau orang lain tanpa berpikir baik-baik, tetapi pertimbangkanlah perbuatan
orang dengan benar dan adil.”

Pertanyaan orang Yahudi kalau Yesus adalah Kristus
25 Kemudian ada beberapa orang Yerusalem yang berkata, “Bukankah dia ini yang

sedangdicari-cariuntukdibunuh? 26Tetapi lihat! Sekarangdiamengajardenganbebas
di depan umum, dan mereka tidak berbuat apa-apa kepada dia! Apakah mungkin
parapemimpinkita sekarang sudahberubahpikirandanmenyadari bahwadia adalah
Kristus?” 27 Tetapi orang lain juga berkata, “Kemungkinan orang Nazaret ini bukan
Kristus, karena kalau Kristus datang, seorang pun tidak akan ada yang tahu dari mana
asal-Nya. KarenawaktuDia diutus dari surga, tidakmungkin kitamenyebut 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. Akudiutus olehBapa-Ku— yaituDia yang selalu dapat dipercaya. Kalianbelum
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mengenal Dia. 29 Tetapi Aku mengenal Dia, karena Aku datang dari Dia. Dia jugalah
yang sudahmengutus Aku.”

30 Pada waktu Yesus berkata seperti itu, para pemimpin Yahudi berusaha untuk
menangkap Dia. Tetapi satu pun dari antara mereka tidak ada yang sampai berbuat
apa-apakepada-Nya, karenabelumtibawaktunyauntukmenangkapDia. 31Tetapi dari
antara orang banyak itu, banyak yang percaya 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 menyuruh tentara penjaga
Rumah Allah untuk menangkap Dia. 33 Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu,
“Hanya sebentar lagi Aku bersama kalian. Aku akan kembali kepada Bapa yang sudah
mengutus Aku. 34Kalian akanmencari Aku, tetapi kalian tidak akan bisa menemukan
Aku, karena kalian tidak akan bisa datang ke tempat di mana Aku berada.”

35Lalu para pemimpin Yahudi itu berkata satu sama lain, “Dia inimau pergi kemana
sehingga kita tidak bisa menemukan dia? Apakah dia mau pergi ke negara-negara di
mana orang Yahudi sudah tersebar? Apakahmungkin diamaumengajarmereka yang
berbahasa Yunani di sana? 36 Apa maksud perkataannya ini?— ‘Kalian akan mencari
aku, tetapi kalian tidak akan bisamenemukan 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.’ ”✡ 39 Maksud Yesus
adalah RohKudus yang akan diterima di dalamhati 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 lagi mengatakan, “Bukan! Kristus tidak akan datang dari Galilea, 42karena

dalam Firman TUHAN sudah tertulis bahwa Kristus akan berasal dari keturunan
Daud— dari kampung Betlehem, di mana dulu Daud pernah tinggal.” 43Demikianlah
orang banyak itu bertengkar satu sama lain tentang Yesus. 44 Beberapa orang dari
antara orang banyak itumaumenangkapDia, tetapi seorang pun tidak beranimenyen-
tuhnya.

Para pemimpin Yahudi tidakmau percaya

✡ 7:38 Yes. 58:11 * 7:40 dijanjikan untuk menggantikan Musa Musa sudah bernubuat bahwa Allah akan
mengangkat 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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45 Lalu tentara-tentara penjaga itu kembali kepada para imam kepala dan orang-
orang Farisi yang sudah menyuruh mereka untuk menangkap Yesus. Kemudian
mereka ditanya, “Kenapa kalian tidakmembawa dia?”

46Lalumerekamenjawab, “Belum pernah ada orang yangmengajar seperti dia!”
47 Lalu orang-orang Farisi itu menjawab, “Wah! Ternyata kalian juga sudah dis-

esatkan olehnya! 48Belum ada dari antara kami para pemimpin dan orang Farisi yang
percaya kepadadia—bukan?! 49Tetapi orangbanyak yangmengikuti dia itu, tidak tahu
apa-apa tentang Hukum Taurat. Biarlah Allahmenghukummereka!”

50 Tetapi di situ juga ada Nikodemus— yaitu salah satu dari antara mereka 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 sudah
menyesatkan orang.”

52Lalu jawabmereka kepadanya, “Kenapa kamumembela dia?! Kamu bukan orang
Galilea! Cari sendiri dalamKitab Suci. Kamuakan 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 mem-
bawa seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu tertangkap basah berbuat
zina. Mereka memaksa dia berdiri di depan orang banyak itu. 4 Lalu mereka berkata
kepada Yesus, “Guru, perempuan ini tertangkap basah sedang berbuat zina. 5 Dan
menurut Hukum Taurat, orang seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati.
Tetapi menurut kamu bagaimana?”

6MerekabertanyakepadaYesus seperti itukarenamereka sudahsepakatkalau jawa-
ban Yesus tidak sesuai dengan Hukum Taurat, mereka berencana untukmenyalahkan
Dia. Tetapi Yesus hanya tunduk saja dan menulis dengan jari-Nya di tanah. 7 Ketika
para pemimpin masih terus mendesak Dia 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 persatu— mulai
dari yang lebih tua, sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri di situ bersama perempuan
itu. Dan perempuan itu masih berdiri di tempatnya. 10Lalu Yesus mengangkat kepala-
Nya dan bertanya kepada dia, “Di manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang
yangmaumenghukum kamu?”

11Lalu perempuan itumenjawab, “Tidak ada, Bapa.”
Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku juga tidak menghukummu. 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
† 7:52 Kurungdenganbentuk [… ]Menunjukkanbahwabagian ini— sampai 8:11, tidak terdapat dalamsalinanyang
paling kuno.
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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 yang Aku sampaikan itumasih tetap benar.
Karena Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku akan pergi. Tetapi kalian
tidak tahu apa-apa tentang Aku. 15Kalian menyalahkan Aku sesuai dengan kebiasaan
manusia duniawi, tetapi Aku datang ke dunia ini bukan untukmenjatuhkan hukuman
kepada manusia. 16 Kalau Aku mengadili orang, Aku akan mengadilinya dengan
adil, karena 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.
18 Yang memberi kesaksian tentang diri-Ku ada dua: Aku bersaksi tentang diri-Ku
sendiri, dan Bapa yangmengutus Aku 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 sudah mengenal Bapa-Ku.” 20 Yesus
mengatakan semua itu ketika Dia mengajar di teras Rumah Allah di mana terdapat
beberapa kotak untuk menaruh 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
21Yesus berkata lagi kepada orang banyak itu, “Aku akan pergimeninggalkan kalian.

Lalu kalian akan mencari Aku, dan kalian akan mati tanpa pengampunan atas dosa-
dosa kalian. Kalian tidak bisa datang ke tempat Aku pergi.”

22Lalu 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 sebabnya Aku 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.”*

25 Lalu mereka bertanya lagi, “Tidak mungkin! Kamu pikir kamu siapa?— sampai
kamu berkata seperti itu!”
Lalu Yesus menjawab, “Sejak pertama kali Aku mengajar kalian, Aku sudah menje-

laskan tentang diri-Ku! 26 Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa Ku-sampaikan
untukmenyatakan dosa-dosa kalian. Tetapi Aku hanyamenyampaikan 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.”

27 Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang Bapa-Nya yang ada
di surga— bukan yang di dunia ini. 28Karena itu, Yesus berkata kepada mereka, “Pada
* 8:24 Akulah Dia yang … Secara harfiah, “Aku adalah (Dia).” Kedua kata itu dalam bahasa Yunanimirip salah satu
namauntukAllahdalambahasa Ibrani/Aram—yaitu “Yahweh.” (Kel. 3:14; Yes. 41:4; dan43:10.) Kemungkinanbesar
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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waktu kalian menaikkan dan menggantungkan Anak Manusia— yaitu Aku, saat itulah
kalian akan tahu: Sungguh Akulah Dia yang kalian nanti-nantikan itu. Dan kalian
akanmenyadari bahwa tidak ada satu pun yangKu-lakukan atau yangKu-ajarkan dari
pikiran-Ku sendiri, tetapi itu semuasesuai denganapayang sudahdiajarkanolehBapa-
Ku. 29 Bapa yang mengutus Aku selalu bersama-Ku. Dia tidak pernah meninggalkan
Aku, karena Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.” 30Pada waktu
merekamendengarYesusberbicara seperti itu, banyakorangmenjadi percayakepada-
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. 32 Kalian
akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran yang benar itulah yang akan
membebaskan kalian.”

33Lalu ada yangberkata kepada-Nya, “Kami adalah keturunanAbraham! Kami tidak
pernah menjadi budak bangsa lain. Bagaimana kamu bisa berkata bahwa kami akan
dibebaskan?”

34 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Setiap orang
yang berbuat dosa sudah menjadi budak dari dosa yang diperbuatnya. 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. 38Yang Aku ajarkan adalah hal-hal yang sudah dinyatakan Bapa
kepada-Ku. Tetapikalianhanyamelakukanapayangkalianpelajaridaribapakkalian.”

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
pernah melakukan seperti itu! 41 Jadi sudah jelas bahwa kalian bukan keturunan
Abraham, karena kalianmengikuti contoh bapak lain.”
Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Kami ini bukanlah anak-anak haram!

Sebenarnya Allah yang satu-satunya yangmenjadi 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, tetapiDialahyangmengutusAkukedalamdunia ini. 43Dan inilah
sebabnya kalian tidak bisa mengerti kata-kata-Ku: Karena kalian menolak menerima
ajaran-Ku. 44 Bapak kalian adalah iblis! Itulah sebabnya kalian senang melakukan
kemauannya. Dari permulaan, iblis adalah pembunuh, dan dia selalumelawan ajaran
benar. Karena ajaran benar tidak bisa tinggal di dalam dirinya. Dia suka menipu
karenamemang 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! 46 Kalian sama sekali tidak pernah membuktikan 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 akan mendengarkan
ajaran dari 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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48 Lalu para pemimpin Yahudi itu langsung menghina Dia, “Kamu adalah orang
Samaria yang sudah gila dan kerasukan setan!”

49DanYesusmenjawab, “Aku tidakkerasukan. AkubekerjauntukmemuliakanBapa-
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. 51Apa yang Aku katakan ini memang benar: Semua orang yangmengikut ajaran-
Ku tidak akanmati untuk selama-lamanya.”

52Lalu orangYahudi itu berkata lagi kepada-Nya, “Sekarang sudah jelas bahwakamu
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.’ 53Kamu 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 Yang menghormati-Ku adalah Bapa-Ku—
yaitu Dia yang kalian sebut sebagai Allah kalian. 55Tetapi kalian belummengenali 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. 56Nenek moyang kalian Abraham senang sekali ketika
diamendengar tentangrencanapelayanan-Kudidunia ini. Ketikadiamenyaksikannya
dari awal, dia gembira sekali.”

57 Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Apa?! Umurmu belum sampai lima puluh
tahun, dan kamu berkata bahwa kamu sudahmelihat Abraham!”

58Kemudian Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: 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?”

3Lalu Yesusmenjawab, “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. 4-5Selama Akumasih berada di dunia ini,
Aku adalah terangdunia. Jadi sekarang selamaharimasih siang, kita harusmelakukan
berbagai tugas yang diberikan oleh Bapa yang sudah mengutus Aku. Karena malam
segera akan tiba dan siapa pun tidak ada yang bisa melakukan apa-apa lagi.”

6SesudahYesus berkata begitu, Diamembuang ludah ke tanahdanmengaduk ludah-
Nya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur, kemudian Dia oleskan pada kelopak
mata orang buta itu. 7LaluDia berkata, “Pergilah ke kolamSiloamdan cucilahmatamu
di sana.” (Dalam bahasa Ibrani, ‘Siloam’ berarti ‘Diutus’.) Lalu orang itu pergi mencuci
matanya ke kolam itu. Ketika dia kembali, dia sudah bisa melihat.

† 8:58 Aku sudah adaDalambahasa Yunani ungkapan inimerupakan namaAllah, “Yahweh.” Lihat catatan di 8:24.
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8 Sesudah dia kembali, para tetangganya dan orang-orang yang pernah melihat dia
mengemis sebelumnyaberkata satu sama lain, “Bukankahdia ini orangbutayangbiasa
dudukminta-minta uang?!”

9 Ada 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!”
10Karena itumereka bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya kamubisamelihat?”
11 Dia 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 benarmantan orang buta itu buta sejak lahir

13 Lalu orang-orang itu membawa mantan orang buta itu kepada anggota-anggota
kelompok Farisi, 14karena hari ketika Yesusmembuat lumpur danmembuat si buta itu
bisamelihat adalahHari Sabat. 15 Jadi orang-orang Farisi itu juga bertanya kepadanya,
“Bagaimana caranya kamu bisa melihat?”
Lalu orang itu menjawab, “Yesus mengoleskan lumpur pada kelopakmata saya, lalu

saya pergi mencuci mata saya, dan sekarang saya bisa melihat.”
16Kemudian 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 tidak mungkin bisa

melakukan keajaiban seperti ini!” Maka terjadilah beda pendapat yang hebat di
antaramereka.

17Lalu mereka bertanya lagi kepada orang itu, “Kamulah si buta yang sudah dibuat-
nya bisa melihat. Jadi bagaimana pendapatmu tentang orang itu?”
Mantan orang buta itu menjawab, “Dia adalah nabi.”
18 Tetapi mereka tetap tidak percaya bahwa dia memang buta sebelumnya dan

sekarang sudah bisa melihat. Oleh karena itu, mereka memanggil ibu dan bapaknya.
19 Lalu mereka 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 tidakmengenalorangyangmembuatmatanyabisamelihat. SilakanBapak-bapak
bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan dia sendiri bisa menjawabnya.” 22 Ibu
dan bapaknya berkata begitu kepada orang-orang Farisi itu karenamereka takut kena
hukuman—yaitumerekabisadilarangmasukkedalamsetiap rumahpertemuanorang
Yahudi. Karena sebelumnya, para pemimpin orang Yahudi sudah bersepakat bahwa
siapa yang mengaku Yesus adalah Kristus dilarang masuk ke dalam setiap rumah
pertemuan.* 23 Oleh karena itulah orang tuanya itu berkata, “Silakan Bapak-bapak
bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan dia sendiri bisa menjawabnya.”

24 Jadi, untuk kedua kalinya orang-orang Farisi itu memanggil orang yang tadinya
buta itu dan berkata kepadanya, “Bersumpahlah di hadapan Allah bahwa kamu akan
mengatakan yang benar kepada kami! Karena kami tahu Yesus itu orang berdosa.”

25Lalu diamenjawab, “Dia orang berdosa atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu
ini saja: Dulu saya buta, tetapi sekarang saya sudah bisa melihat!”
* 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.
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26 Lalu mereka bertanya, “Apa yang dia perbuat terhadap kamu? Bagaimana dia
membuat matamu bisa melihat?”

27 Dan dia menjawab, “Baru saja saya jelaskan kepada 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 pengikut Musa. 29 Kami tahu bahwa Allah sudah
berbicara kepadaMusa. Tetapi kami tidak tahu apa-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 bahwa Allah tidak mungkin
mendengar permohonan orang berdosa. Tetapi Dia mendengar setiap orang yang
menghormati-Nya dan yangmelakukan kehendak-Nya. 32Dari sejak dunia ada sampai
sekarang, belumpernahkita dengar tentang orang yang sanggupmembuatmata orang
yang buta sejak lahir bisa melihat. 33 Kalau orang itu tidak diutus oleh Allah, tidak
mungkin 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 untuk mengajar kami— begitu?!” Dan sejak saat itu, dia dilarang masuk ke
dalam rumah pertemuanmana pun.

Jangan sampaimata hati kitamenjadi buta
35 Pada waktu Yesus mendengar bahwa mantan orang buta itu dilarang masuk ke

dalam rumah pertemuan mana pun, Yesus mencari dia, dan ketika bertemu Yesus
bertanya, “Apakah kamu percaya kepada AnakManusia?”

36 Lalu orang itu menjawab, “Bapa, siapakah Dia? Katakanlah kepada 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.”

38Orang itu menjawab, “Saya percaya, Tuhan!” Lalu dia sujudmenyembah-Nya.
39Lalu Yesus berkata, “Aku datang ke dunia ini untukmembuat pemisahan 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 Jawab Yesus, “Kalau kalian masing-masing mengaku kamu buta, berarti saat ini
kamu tidak melakukan dosa. Tetapi karena kamu masih tetap berkata bahwa kamu
bisa melihat, itu berarti kamu terus memelihara dosamu.”

10
Gembala dan domba-domba-Nya

1Lalu 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 merampok 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-
dombanyakeluar. 4Danketikadiamengeluarkandomba-domba itu, dia selaluberjalan
di depan. Domba-dombanya selalumengikuti dia, karenamerekamengenal suaranya.
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5 Tetapi domba-domba itu tidak akan mengikuti orang lain— bahkan akan lari dari
orang itu karena domba-domba itu tidakmengenal suaranya.”

6SesudahYesusmenceritakankiasan itu, kami semuayangmendengarkan-Nya tidak
mengerti apamaksudnya.

Yesus gembala yang setia
7 Jadi, Yesus berkata lagi, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Akulah pintu

masuk ke kandang domba. 8 Setiap orang yang datang sebelum Aku dan mengaku
sebagai gembala, mereka adalah pencuri dan perampok. Tetapi domba-domba itu
tidak mengikuti mereka. 9 Ya, Akulah pintu. Setiap orang yang masuk melalui Aku,
akan selamat. Dan Aku akan menjaga mereka supaya bisa keluar masuk kandang
dengan aman dan mendapatkan makanan. 10 Tetapi pencuri datang hanya untuk
mencuri,membunuh, danmembinasakan. Tetapi Aku sudahdatang kedunia ini untuk
memberi hidup— yaitu hidup yang penuh berkat.

11 “Akulah gembala yang setia. Seorang gembala yang setia akan menyerahkan
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 meninggalkan domba-domba itu. Lalu serigala itu
akan menangkap salah satu domba, dan yang lainnya akan lari ke sana kemari. 13Dia
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 menyela-
matkan domba-domba-Ku. Sama seperti Bapa-Ku sangat mengenal Aku, begitu juga
Akumengenal domba-domba-Ku. Dan sama seperti Aku sangatmengenal Bapa, begitu
juga domba-domba-Ku mengenal Aku. 16 Aku 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: Karena Aku sudah
bersedia menyerahkan nyawa-Ku untukmenyelamatkanmereka. Tetapi setelahmati,
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.”

19 Waktu orang Yahudi mendengar Yesus mengajar seperti itu, mereka mulai
bertengkar satu sama lain. 20 Banyak di antara mereka yang mengatakan, “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 tidak mungkin
menyembuhkanmata orang buta.”

Pertengkaran antara para pemimpin Yahudi dan Yesus
22 Tidak lama kemudian Yesus berada di Yerusalem pada waktu perayaan mem-

peringati 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 kamu mengatakan dengan terus terang tentang siapa dirimu
sebenarnya! Kalau kamumemang 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.
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27 Karena domba-domba-Ku selalu mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka,
dan mereka selalu mengikut Aku. 28 Aku memberikan hidup yang selama-lamanya
kepadamereka. Jadi domba-domba-Ku tidak akanmati selamanya, dan tidak ada yang
bisa merampas mereka dari tangan-Ku. 29Yang sudah memberikan domba-domba itu
kepada-KuadalahBapa-Ku. Dialahyang lebihberkuasadari semuayangada, dan tidak
ada yang bisa merampasmereka dari tangan Kami.* 30Bapa dan Aku adalah satu.”

31 Lalu sekali lagi✡ para pemimpin itu mengambil batu untuk melempari Yesus
sampai mati.

32Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Sesuai perintah Bapa-Ku, Aku sudah menger-
jakan 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 kamu menghina Allah. Kamu hanya
manusia saja, tetapi kamumenjadikan 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.’‡
35 Tentu Firman TUHAN selalu benar. Jadi kalau Allah sendiri menyebut orang-
orang itu anak-anak-Nya— yaitumereka yang sudahmenerima Firman Allah, 36kalian
tidak perlu berpikir bahwa Aku menghina Allah karena Aku berkata, ‘Aku adalah
Anak Allah.’ Dialah yang mengkhususkan dan mengutus Aku ke dalam dunia ini.
37Kalau Aku tidak melakukan keajaiban-keajaiban yang memuliakan Bapa-Ku, kalian
tidak usah ikut ajaran-Ku. 38 Tetapi kalau Aku memang melakukan banyak keajaiban
yang memuliakan 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 danmengerti bahwa Bapa sudah bersatu dengan Aku,
dan Aku bersatu dengan Dia.”

39 Lalu mereka mencoba lagi untuk menangkap Yesus, tetapi ada sesuatu yang
menghalangi mereka sehingga Dia terlepas dari tanganmereka.

40Kemudian 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 adalahbenar.” 42Dandi situbanyakorangyangmenjadi percayabahwaYesus
adalah Kristus.

11
Kematian Lazarus

1-3 Pada waktu itu, teman Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit. Dia tinggal
denganduasaudarinya—yaituMariadanMarta, di kampungBetania, dekatYerusalem.
(Maria ini yang akanmeminyaki kaki Yesus denganminyak harum danmengusapnya

* 10:29 tangan Kami Secara harfiah, Yesus mengatakan “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 keajaiban Dalam bahasa
Yunani, Yesus katakan “perbuatan baik,” 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’ dalam bahasa Indonesia.) Secara harfiah semua ayat itu bisa
diterjemahkan, “Saya katakan, ‘Kalian adalah ilah-ilah, dan semua kalian adalah anak-anak Yang Mahatinggi.’ ”
Penerjemahan inimengisi semua ayatMzm. 82:6, karena itumembuat artinya lebih jelas untuk pembaca sekarang.
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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 Yesus mendengar 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 kamimurid-murid-Nya. 7Sesudah itu, Dia berkata kepada
kami, “Mari kita kembali ke Yudea.”

8 Lalu kami menjawab, “Guru, belum lama para pemimpin Yahudi hampir melem-
pari Engkau dengan batu, jadi apakah Engkau sungguh-sungguh mau kembali ke
sana?!”

9LaluDiamenjawab, “Setiapharimatahari bersinar selamaduabelas 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.”

11LaluDia 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 sudah mati.
15Dan sebenarnya lebih baik waktu itu Aku tidak hadir di sana untukmenyembuhkan
dia. Karena kejadian ini akan membuat kalian lebih percaya kepada-Ku. Tetapi
sekarangmarilah kita pergi kepadanya.”

16Salah 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
17 Waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya tiba di Betania, ada yang memberi-

tahukan 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. 19 Pada waktu itu banyak orang Yahudi sudah datang mengunjungi Marta dan
Maria, untukmenghiburmereka karena kematian saudaramereka.

20WaktuMartamendengar bahwaYesus sudahdekat, dia langsungpergimenjemput
Yesus, sedangkan Maria tetap berada di dalam rumah. 21 Waktu 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 akan
memberikan kepada-Mu apa saja yang Engkauminta kepada-Nya.”

23Lalu Yesus menjawab, “Saudaramu itu akan hidup lagi.”
24DanMarta berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwa dia akan bangkit dan hidup lagi

ketika semua orang dibangkitkan pada waktu dunia ini berakhir.”
25 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Akulah yang memberi kebangkitan 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 pernahmati. 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.”
* 11:16 siAnakKembarNamaTomasberasaldaribahasa Ibranidanmempunyaiarti ‘anakkembar’. Di siniYohanes
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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Yesusmenangis
28 Sesudah Marta berkata begitu, dia kembali ke rumah untuk memanggil Maria.

Karena ada orang-orang lain di dalam rumah, Marta berbisik kepadanya, “Guru sudah
ada di sini, dan Dia mau bertemu denganmu.” 29Mendengar hal itu, Maria langsung
berdiri dan pergi menemui Yesus. 30 Pada waktu itu, Yesus belummasuk ke kampung
itu, tetapiDiamasihberadadi tempat dimanaMarta bertemudenganDia. 31Kebetulan
waktu itu ada banyak orang Yahudi yang sudah datang ke rumah itu untukmenghibur
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.”

33Waktumelihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersama diamenangis, Yesus
merasa sangat sedihdanbersusahhati. 34LaluYesusbertanyakepadaMariadanMarta,
“Dimanakah kalianmenguburkan dia?”
Danmerekamenjawab, “Mari ikutlah, Tuhan, dan lihat sendiri!”
35Lalu Yesus menangis.
36Karena itu orang-orang yang ikut itu berkata, “Lihat! Yesus pasti sangatmengasihi

dia.”
37 Tetapi di antara mereka ada juga yang berkata, “Yesus pernah menyembuhkan

mata orang buta— bukan?! Kalau begitu kenapa dia tidak membuat 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. 39Lalu 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.”
40Lalu 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.
42Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku. Tetapi Aku berkata seperti itu
karena orang banyak yang berkumpul di sini sedangmendengar doa-Ku, danAkumau
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 menyaksikan sendiri keajaiban
itu. 46 Tetapi ada juga dari antara mereka yang pergi kepada orang-orang Farisi
dan melaporkan apa yang dilakukan Yesus. 47 Karena itu kelompok Farisi bersama
para imam kepala berkumpul dengan anggota-anggota sidang Mahkamah Agama.
Mereka membicarakan soal Yesus seperti ini, “Apa yang harus kita lakukan? Orang
✡ 11:44 Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2
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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 yang mati 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. 52 Dan kematian Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi tujuan
dari pengurbanan-Nya adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan semua
orang dari seluruh dunia yang akanmenjadi anak-anak Allah.

53 Jadi, padahari ituparapemimpinYahudimengambil keputusanuntukmembunuh
Yesus. 54Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan secara terang-terangan di depan umum
di antara orang Yahudi di provinsi Yudea. Dia pergi dengan kamimurid-murid-Nya ke
daerah yang sepi dekat kampung Efraim dan tinggal di situ.

55 Beberapa hari sebelum orang-orang Yahudi merayakan Paskah, banyak orang
dari seluruh negeri Israel pergi ke Yerusalem. Sesuai dengan Hukum Taurat, mereka
datangbeberapahari sebelumnyauntukmengikuti upacarapembersihandiri sebelum
perayaan itu. 56-57 Pada waktu itu, karena para imam kepala dan kelompok Farisi
mau menangkap Yesus, mereka mengeluarkan 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✡

1 Enam hari sebelum perayaan Paskah, Yesus dan kami murid-murid-Nya kembali
lagi keBetania. Betania ituadalahkampunghalamanLazarus—yaituorangyang sudah
Yesus hidupkan kembali dari kematian. 2 Orang-orang di kampung itu mengadakan
jamuan makan malam untuk menghormati Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur
makanan, sedangkan Lazarus termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk
makan bersama-sama dengan Yesus. 3 Lalu Maria membawa setengah liter minyak
wangi*murni yang sangatmahal, dan diamenggosokminyak di kaki Yesus, kemudian
diusapnya dengan rambutnya. Bau harumminyak itu memenuhi seluruh rumah itu.

4 Tetapi Yudas— salah satu murid Yesus yang berasal dari desa Kariot dan sesudah
kejadian ini akan menjual Yesus, protes dengan berkata, 5 “Lebih baik Maria meny-
erahkan 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 menerima semua uang persembahan yang diberikan kepada Yesus dan kami,
yang disimpan di dalam kantong. Tetapi dia seringmencuri uang dari kantong itu.
✡ 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.
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7 Lalu Yesus berkata, “Tidak usah kalian menegur perempuan ini! Tanpa disadari
dia sudah melakukan persiapan bagi tubuh-Ku pada waktu Aku dikuburkan. 8Orang-
orang miskin akan selalu ada di antara kalian, dan kalian mempunyai banyak kesem-
patan untukmenolongmereka. 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 Betania. Jadi

mereka pergi ke sana untuk melihat Yesus dan Lazarus yang sudah dihidupkan-
Nya dari kematian. 10 Oleh karena itu, para imam kepala mengatur rencana untuk
membunuh Lazarus juga. 11 Karena ketika orang banyak mendengar cerita tentang
Lazarus, yangmenjadi percaya kepada Yesus semakin bertambah dan orang-orang itu
tidak lagi berpihak kepada para imam kepala.

Orang banyakmenyambut Yesus sebagai raja✡
12Keesokan 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 untuk menyambut 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.”✡

16Waktukamimurid-murid-Nya ikutbersamaorangbanyak itu, kami tidakmengerti
bahwa hal itu sudah tertulis tentang Kristus. Tetapi sesudah Yesus dimuliakanmelalui
kematian dan kenaikan-Nya ke surga, barulah kami mengerti bahwa kami sudah
melakukannya 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 Farisimelihat 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
20 Di antara orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem pada Hari Raya

Paskah, ada juga beberapa orang yang bukanYahudi.† 21Mereka datang kepada Filipus
dan berkata kepadanya, “Tuan, kami mau bertemu dengan Yesus.” (Filipus berasal
dari kota Betsaida di Galilea.) 22Kemudian dia pergi danmenyampaikan permohonan
mereka kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus.
✡ 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’ sudahmenjadi ‘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 pendudukYerusalemSecaraharfiah, “putri Sion.” Sionadalahnamabukit dimana terletakkotaYerusalem.
✡ 12:15 Zak. 9:9 † 12:20 orang yang bukan Yahudi Menerjemahkan “orang-orang Yunani.” Pada waktu Yesus,
bahasaYunaniadalahbahasaumum. Dansemuabangsayang laindisebut ‘orangYunani’— termasukbangsa-bangsa
yang bukan dari negeri Yunani.
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23 Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi itu, “Sudah tiba waktunya
Anak Manusia— yaitu Aku, dimuliakan melalui jalan kematian. 24 Apa yang Aku
katakan ini memang benar: Apa yang segera terjadi kepada-Ku dapat digambarkan
seperti satu biji gandum. Untuk menghasilkan 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. 25Begitu juga, orang yang mau
mempertahankanhidupnya di dunia ini akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang
rela menyerahkan hidupnya, akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. 26 Setiap
orang yangmaumelayani Aku hendaklah ikut kemana saja Aku pergi, supayamereka
tetap bersama-Ku. Bapa-Ku akanmenghargai 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 bisa memohon seperti itu, karena justru untuk
mengalami penderitaan inilah Aku datang ke dalam dunia ini. 28 Jadi Aku hanya
berdoa, ‘Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakanmelalui apa yang terjadi atas diri-Ku!’ ”
Lalu kami semua yang ada di situ mendengar suara dari surga yang berkata, “Aku

sudahmemuliakan nama-Kumelalui Engkau, dan Aku akanmelakukannya 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.”
30Lalu 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
kuasanyadihancurkan. 32LaluAnakManusia‡akandiangkat dandigantungkandi atas
bumi. Ketika hal itu terjadi, Aku akanmembuka jalan supaya setiap orang bisa datang
kepada-Ku.” 33 Yesus berkata seperti itu untuk memberitahukan bagaimana caranya
Dia akanmati.

34 Lalu 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 ‘AnakManusia,’ siapa yang kamumaksudkan?”

35 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “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 dalamkegelapan tidak tahu kemana
dia pergi. 36 Jadi selama Akumasih 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 AnakManusia Secara harfiah, “Aku.” Karenapertanyaanpendengar di ayat 34, tentu Yesusmemakai istilah
AnakManusia dalamperkataan ini. Lihat catatan di Yoh. 1:51. § 12:34 Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum.”
PadazamanPB, orang-orangYahudi sering sebut seluruhPerjanjianLamadengankata ‘Hukum’. Secara lebihpersis,
‘Hukum’ (dan secara khusus kata ‘Taurat’ dari bahasa Arab) diartikan sebagai ‘Hukum Musa’— yaitu kelima buku
pertama dalam PL yang ditulis 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. 38 Dengan demikian
perkataan Nabi 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!”✡

39Olehkarena itu,mereka tidakbisapercaya: KarenaYesaya jugasudahberkata 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.’ ”✡
41Yesaya 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.

42 Tetapi pada waktu itu, sebenarnya sudah cukup banyak orang yang percaya
kepada Yesus, termasuk para pemimpin Yahudi. Tetapi karena mereka takut kepada
kelompok Farisi, mereka tidak mau mengakuinya secara terus terang, karena mereka
takut diusir dan dilarangmasuk ke rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. 43Mereka
lebih sukamenyenangkan hati manusia 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. 45 Orang yang melihat Aku, berarti sudah
melihatDiayangmengutusAku. 46Akusudahdatangkedalamdunia 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 menjatuhkan hukuman kepada
manusia, tetapi untukmembebaskanmereka dari hukuman akibat dosa-dosamereka.
48 Ingatlah: Pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-
Ku akan dihukum Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka! 49Karena
ajaran-Ku bukan berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus 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
sebabnya Aku selalu mengajar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapa
kepada-Ku.”

13
Yesusmencuci kaki murid-murid-Nya

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 juga Dia tetap
membuktikan kasih-Nya kepada kami sampai hari terakhir hidup-Nya.
✡ 12:38 Yes. 53:1 ✡ 12:40 Yes. 6:10
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2Padawaktu Yesus dan kamimurid-murid-Nya sedangmakanmalambersama, iblis
sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya dia menjual Yesus kepada musuh-musuh-
Nya. (Yudas itu adalah anak Simon, dari desa Kariot.) 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. 5Lalu 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.

6WaktuDia sampai kepada Petrus— yang juga disebut Simon, Petrus berkata kepada-
Nya, “Tuhan, tidak usah Engkaumencuci kaki saya.”

7Lalu Yesusmenjawab kepadanya, “Apa yang Aku sedang lakukan, kamu tidak akan
mengerti 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, berarti kamu

bukan lagi pengikut-Ku.”
9LaluPetrus* berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalaubegitu, janganhanyakaki saya saja

yang Engkau cuci, tetapi cucilah juga tangan dan kepala saya!”
10 Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mandi, tubuhnya sudah bersih.

Sesudah berjalan, dia hanya perlumembersihkan 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.”

12SesudahYesusmencuci kaki kami semua,Diamemakai jubah-Nya lagi dankembali
ke tempat duduk-Nya. Kemudian Dia berkata kepada kami, “Apakah kalian mengerti
apa yang Aku kerjakan kepada kalian tadi? 13 Kalian memanggil Aku ‘Guru’ dan
‘Tuhan.’ Dan kedua panggilan 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 ini memang benar: Seorang hamba tidak lebih tinggi
daripada tuannya. Demikian juga, seorang yangmewakili orang lain tidak lebih tinggi
daripada orang yangmengirimdia. 17Hal-hal itumemang sudah jelas. Jadi kalian akan
sangat diberkati kalaumengikuti 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, yang
mengatakan,
‘Teman-Ku yang biasa makan bersama Aku,

dialah yangmenjadi musuh-Ku.’†
19Aku sampaikan begitu kepada kalian sekarang, supaya waktu dia bertindak, kalian
akanpercayabahwaAkuadalahDiayangkaliannanti-nantikan. 20YangKu-katakan ini
memang benar: Siapa saja yangmenerima orang yang Aku utus, berarti diamenerima
Aku. Dan siapa yangmenerima Aku, berarti dia menerima Bapa yangmengutus Aku.”

Yesus berterus-terang tentang orang yang akanmenjual Dia✡

* 13:9 Petrus Secara harfiah, “Simon Petrus.” Pemakaian kedua nama 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.
† 13:18 menjadi musuh-Ku Secara harfiah, “mengangkat tumit terhadap Saya.” Kalimat ini adalah kutipan dari
Mzm. 41:10. ✡ 13:20 Mat. 26:20-25; Mrk. 14:17-21; Luk. 22:21-23
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21 Waktu 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.”

22Kami 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, lalu mencelupkan
ke dalam mangkuk dan memberikan kepada Yudas— 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 sedangmakan itu tidak ada yangmengerti apamaksud Yesus waktu
Dia berkata seperti itu kepada Yudas. 29 Karena 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 sesudah dia makan roti itu, dia langsung pergi. Waktu itu hari sudahmalam.
Yesus berbicara tentang kematian-Nya danmemberikan perintah baru

31 Sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, “Sekarang sudah waktunya
untuk Aku— AnakManusia, dimuliakan. Dan Allah akan dimuliakanmelalui apa yang
terjadi atas diri-Ku. 32Oleh karena Aku akan memuliakan Allah, maka Dia juga akan
memuliakan Aku. Dan Dia akan segeramelakukan hal itu.”

33 Yesus 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.

34 “Aku memberikan perintah baru kepada kalian: Yaitu kalian harus saling men-
gasihi satu sama lain. Sama seperti Aku sudah mengasihi kalian, begitu juga kalian
harus salingmengasihi. 35Kalaukalian salingmengasihi,maka semuaorang akan tahu
bahwa kalian adalahmurid-murid-Ku.”

Yesusmemberitahukan bahwa Petrus akanmenyangkal-Nya✡
36Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, “Tuhan, Engkaumau pergi kemana?”
Dan Dia menjawab, “Sekarang kamu tidak bisa ikut ke tempat di mana Aku pergi.

Tetapi nanti di kemudian hari kamu akanmenyusul Aku ke tempat itu.”
37 Petrus bertanya lagi, “Tuhan, kenapa saya tidak bisa mengikut Engkau sekarang?

Saya sudah siapmenyerahkan nyawa saya untukmenyelamatkan Engkau.”
38 Jawab Yesus, “Apa?! Kamu mau menyerahkan nyawamu untuk menyelamatkan

Aku! Itu tidakmungkin! ApayangAkukatakan ini kepadamumemangbenar: Sebelum
ayam berkokok, kamu akan berkata tiga kali bahwa kamu tidakmengenal Aku!”
‡ 13:23 murid yang sangat dikasihi oleh Yesus Sesuai kebiasaannya, secara harfiah Yohanes tidak menulis ‘saya’
mengenai dirinya di ayat ini. Tetapi identitas Yohanes sebagai murid itu dinyatakan pada Yoh. 21:24-25. Lihat
catatandiYoh. 1:35. § 13:23 dudukdekatdi sebelahkananSecaraharfiah, Yohanesmenulis “bersandarpadadada
Yesus.” Pada waktu ini, orang-orang Yahudi tidak memakai kursi waktu makan, dan memakai meja makan yang
rendah. Jadi waktu makan, mereka bersandar pada siku tangan kiri dan makan dengan tangan kanan. ✡ 13:35
Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34
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14
Yesuslah jalan yang benarmenuju kepada Bapa

1Kemudian Yesus berkata kepada kamimurid-murid-Nya, “Janganlah bersusah hati.
Teruslah percaya kepada Allah dan juga kepada-Ku. 2Di 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 di mana Aku berada, di situ juga kalian ada. 4Dan ke tempat mana Aku pergi,
kalian tahu jalan ke situ.”

5Lalu Thomas berkata kepada-Nya, “Tuhan, kami belum tahu kemanaEngkau 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. 7Kalau kalian benar-benar sudah
mengenal Aku, itu berarti kalian juga mengenal Bapa-Ku. Tetapi sekarang kalian
sungguh sudahmengenal danmelihat 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,
seharusnyakamusudahmengenalAku, Filipus! OrangyangsudahmelihatAku, 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, tetapiBapabersatudenganAkuuntukmelakukan semuapekerjaan itu.
11 Percayalah bahwa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan Aku. Kalau
kalian tidak percaya kepada perkataan-perkataan-Ku, percayalah kepada-Ku karena
kalian sudah melihat keajaiban-keajaiban yang sudah Aku lakukan. 12 Apa yang Ku-
katakan ini memang benar: Setiap orang yang percaya kepada-Ku akan melakukan
keajaiban-keajaiban seperti yang Aku lakukan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi
mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang Aku
lakukan, karena sebentar lagi Aku akan pergi kepada Bapa-Ku. 13 Dan apa saja yang
kalian minta di dalam doa supaya Aku* dimuliakan, Aku akan menjawab doa kalian
itu. Dengan begitu, Bapa akandimuliakanmelalui Aku—Anak-Nya. 14Ya, apa saja yang
kalianminta kepada-Ku demi Aku dimuliakan, Aku akanmemberikannya.”

Yesus berjanji untukmemberikan Roh Penolong
15 “Kalau kalian mengasihi Aku, kalian akan mengikuti semua perintah-Ku. 16 Lalu

Aku akan minta kepada Bapa, supaya Dia memberikan Penolong† yang lain untuk
menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. 17 Penolong itu adalah Roh
Kebenaran,‡yangakanmengajarhal-halyangbenarkepadakalian. Tetapiorang-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. 19Tinggal sebentar lagi, orang-orang duniawi tidak akan melihat Aku lagi,

* 14:13 Aku Secara harfiah, “nama-Ku.” Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama-Ku’
artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus. † 14:16 Penolong Juga bisa diterjemahkan ‘Penghibur’ atau ‘Pen-
damping’. ‡ 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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tetapi kalian akan melihat Aku. Karena Aku hidup, berarti kalian juga akan hidup.
20Padawaktu itulahkalianakan tahubahwaAkubersatudenganBapa-Ku,Akubersatu
dengan kalian, dan kalian bersatu dengan Aku. 21 Setiap orang yang sungguh-sungguh
mengasihi Aku tentu akan melakukan 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.”

22 Kemudian seorang murid yang bernama Yudas— yang bukan dari desa Kariot,
bertanyakepadaYesus, “Tuhan, kenapaEngkaumenyatakandiri-Mukepadakami, dan
kepada orang-orang duniawi tidak Engkau nyatakan?”

23 Lalu jawab Yesus, “Setiap orang yang mengasihi Aku akan mengikuti ajaran-Ku.
Bapa-Kuakanmengasihi dia. JadiAkudanBapa-Kuakandatangkepadanyadan tinggal
di dalam dia. 24Tetapi siapa yang tidakmengasihi Aku juga tidakmengikuti ajaran-Ku.
Ingatlah: Ajaran ini tidak berasal dari diri-Ku, tetapi dari Bapa yang sudah mengutus
Aku.

25 “Aku sudah mengatakan semua ini waktu Aku masih ada bersama-sama dengan
kalian. 26 Tetapi Penolong itu— yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya Aku
dimuliakan, Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu. Dan Dia
akanmengingatkan 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. 28 Aku sudah memberitahukan
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 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 tidak mempunyai kuasa atas diri-Ku. 31 Tetapi
apa yang Ku-lakukan sekarang sesuai dengan perintah Bapa kepada-Ku, supaya orang-
orang duniawi tahu bahwa Akumengasihi Bapa.”
Lalu Yesus berkata lagi kepada kami, “Sekarangmarilah! Kita pergi dari rumah ini!”

15
Yesuslah pohon anggur

1LaluYesusberkata kepadakamimurid-murid-Nya, “Aku seperti pohonanggur 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 buahnya* bertambah banyak lagi. 3Kalian 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

* 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— yaitumemenangkan jiwa-jiwa supaya hidupmereka juga diubahkan danmereka
memperoleh keselamatan yang selama-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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juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu denganAku, 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 kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dari-Ku,
kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. 6 Setiap orang yang hidupnya terpisah dari-
Ku seperti cabang-cabang pohon yang dibuang ke luar dan menjadi 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 minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
8 Bapa-Ku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga
menunjukkan 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 mengasihi kamu. Begitu juga Bapa-Ku
tetap mengasihi-Ku, karena Aku selalu taat kepada perintah-Nya. 11 Aku sudah
memberitahukan semua ini kepadamu, supaya kamu ikutmerasakan sukacita-Ku, dan
supaya tidak ada sesuatu punyang kurangdari sukacitamu. 12 Inilah perintah yangKu-
berikan kepadamu: Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti
Aku mengasihi kamu. 13 Bukti seseorang mempunyai kasih yang paling luar biasa
adalah ketika dia rela mengurbankan 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 sudahmemberitahukan kepadamu segala sesuatu yang
disampaikan oleh Bapa kepada-Ku.

16 “Bukan kamu yangmemilih supaya kamumenjadimurid-murid-Ku, tetapi Akulah
yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya Aku mengangkat kamu:
Supayakamupergi ke ladang-Kudanmenghasilkanbanyakbuahrohani. Danapayang
kamu hasilkan itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan 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, ingatlah bahwa

mereka sudah lebihdulumembenciAku. 19Kalaukamumasih sepikirandenganorang-
orang duniawi, mereka pasti senang sama kamu, karena kamu dianggap berada di
pihak mereka. Tetapi sekarang kamu tidak lagi di pihak mereka, karena Aku sudah
memilih kamu dari antaramereka. Itulah sebabnyamerekamembencimu. 20 Ingatlah
apa yang dulu sudah Ku-katakan kepada kalian: Seorang hamba tidak akan dihormati
lebih dari tuannya. Orang-orang duniawi sudah menyakiti Aku, jadi mereka 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
kamu menyampaikan ajaran-Ku kepada mereka. 21Mereka akan melakukan semua
itu terhadap kamu karena kamu adalah milik-Ku, dan karena mereka tidak mengenal
Bapa yang sudah mengutus Aku. 22 Kalau Aku belum pernah datang dan belum
pernah mengajar orang-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
karenadosa-dosamereka, setiapmereka tidakmempunyai alasanuntukberkata, ‘Saya
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tidak tahu jalan yang benar.’ 23 Orang-orang yang membenci Aku, berarti membenci
Bapa-Ku juga. 24 Mereka sudah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang sudah Aku
lakukan, yang orang lain belum pernah lakukan. Kalau Aku belum pernahmelakukan
keajaiban-keajaiban itu, tentulah mereka mempunyai alasan untuk tidak menerima
Aku. Tetapi sekarangmereka sudahmenyaksikan semua keajaiban-Ku itu danmereka
masih membenci Aku dan juga Bapa-Ku. 25Tetapi hal itu terjadi untuk memenuhi apa
yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Firman Allah, ‘Merekamembenci Aku tanpa
alasan.’✡

26“KetikaAku sudahadabersamaBapa-Kunanti, Kami akanmengirimRohPenolong
kepada kalian. Dialah Roh Kebenaran, yang akanmengajar hal-hal yang benar kepada
kalian masing-masing. Dan waktu Dia datang, Dia akan bersaksi tentang Aku kepada
setiap orang di dunia ini. 27Dan kalianmasing-masing juga akan bersaksi tentang Aku,
karena dari awal pelayanan-Ku, kamu sudah bersama-sama dengan Aku.”

16
1 “Semua ini Ku-katakan supaya kalian masing-masing tidak meninggalkan keper-

cayaanmu kepada-Ku. 2 Karena kamu pengikut-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 ataupun Aku. 4 Tetapi sekarang semua ini Ku-katakan kepada
kalian masing-masing, supaya ketika hal itu terjadi kalian akan ingat bahwa sebelum-
nya 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, ‘KemanakahEngkaupergi?’ 6Karenasemuahal ituKu-beritahukankepada
kalian, maka kesedihan pun memenuhi hati kalian. 7 Tetapi sebenarnya, lebih baik
bagi kalian kalau Aku pergi kepada Bapa. Karena kalau Aku tidak pergi, Roh Penolong
itu tidak akan datang kepada kalian. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akan mengutus 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 bisamenjadi benar dalam pandangan Allah, dan tentang
pengadilan terakhir. 9 Pertama, tentang dosa: Dia akan menyadarkan bahwa mereka
berdosa kalau mereka 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
bahwa Aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam
pandangan Allah. 11Dan ketiga, tentang pengadilan terakhir: Dia akan menyadarkan
orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi, karena iblis,
penguasa dunia ini, sudah kena hukuman.

12 “Masih ada banyak hal yangmau Ku-sampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak
sanggup menerimanya sekarang. 13 Tetapi ketika Roh Kebenaran 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
yangDia dengar dari Bapa-Ku. Dia juga akanmemberitahukan kepada kalian apa yang
akan terjadi nanti. 14Melalui ajaran-Nya, Aku akan dipermuliakan, karena Dia akan
✡ 15:25 Mzm. 35:19; 69:5
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menyampaikan kepada kalian semua yang Dia terima dari Aku. 15 Semua yang Bapa
miliki adalahmilik-Ku juga. Itulah sebabnyaAkuberkatabahwaRohPenolong ituakan
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.”
17Beberapa orang dari kamimurid-murid-Nya berkata satu sama lain, “Apamaksud-

Nya?— waktu Dia berkata, ‘Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi
tidak lama kemudian kalian akan melihat Aku lagi.’ Dan apa artinya?— waktu Dia
berkata, ‘Aku akan pergi kepada Bapa.’ ” 18 Dan juga kami saling bertanya, “ ‘Seben-
tar?’— itu maksud-Nya berapa lama? Kita tidakmengerti.”

19Yesus tahu bahwa kami ingin sekali bertanya kepada-Nya, jadi Dia berkata, “Inilah
yang kalian bicarakan satu sama lain: Tentang maksud dari yang Ku-katakan, ‘Hanya
sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi tidak lama kemudian kalian akan
melihat Aku lagi.’ 20 Apa 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. 21Apa yang terjadi kepada kalian sebentar
lagi, hal itu sama seperti yang terjadi kepada perempuan hamil ketika sudah tiba
waktunya melahirkan anaknya. Dia akan merasa 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.
23Dan pada hari itu, kalian masing-masing tidak perlu lagi meminta apa-apa dari-Ku.
YangAku katakan inimemang benar: Demi Aku dimuliakan,mintalah apa saja kepada
Bapa kita, maka akan diberikan-Nya kepadamu. 24 Sampai sekarang kamu belum
minta sesuatu dari Bapa untukmemuliakan Aku.* Mintalah hal-hal yangmemuliakan
Aku, maka kamu akanmenerimanya! Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguh
merasa sukacita.”

Yesus sudahmenang atas dunia ini
25“Semuahal ini sudahKu-katakankepadakaliandenganmemakaibeberapakiasan.

Tetapi akan tiba waktunya di mana Aku tidak perlu mengajar kalian dengan cara
seperti itu. Pada waktu itu, Aku akan mengajar kalian tentang Bapa-Ku secara terus
terang. 26Mulai hari itu kalian masing-masing boleh berdoa secara langsung kepada
Bapa untuk meminta hal-hal yang akan memuliakan 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. 28 Memang Aku berasal dari Bapa dan sudah
datang ke dunia ini. Tetapi sekarang Aku segera meninggalkan dunia ini dan kembali
lagi kepada-Nya.”

29 Lalu kami berkata kepada-Nya, “Benar, sekarang Engkau berbicara secara terus-
terang kepada kami dan tidak lagi memakai kiasan. 30 Sekarang kami tahu bahwa
Engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu lagi seseorang bertanya tentang
sesuatu kepada-Mu. Bahkan Engkau seringmemberi jawaban sebelumkami bertanya.
Karena itu, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah.”
* 16:24 untukmemuliakan Aku Secara harfiah, “dalam nama-Ku.” Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada
zaman Yesus, ‘nama-Ku’ di sini artinya seluruh kepribadian Kristus. Dan untuk meminta sesuatu ‘dalam nama
Yesus’, bukan sekedar mengucapkan frasa itu saja, tetapi maksudnya meminta sesuatu demi kepentingan Yesus,
atau demimemuliakan Dia.
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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.

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, kemu-
dianDiamelihatke langitdanberdoa, “Bapa, sekarangsudah tibawaktunya. Muliakan-
lah Aku melalui apa yang akan terjadi kepada diri Anak-Mu ini. Dengan begitu Aku
juga akan memuliakan Engkau. 2 Karena 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
jugamengenal Kristus Yesus yang Engkau utus ke dunia ini.”*

4 Dan 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 memberikan mereka kepada-
Ku. Mereka itu memang adalah milik-Mu, tetapi Bapa sudah menyerahkan mereka
kepada-Ku. Dan sekarang mereka sudah taat kepada ajaran-Mu yang Aku sampaikan.
7 Jadi sekarangmereka 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, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku.
9 Jadi sekarang Aku berdoa secara khusus untuk mereka. Doa-Ku bukan untuk orang-
orangdi dunia ini yangmenolakmengikuti ajaran-Mu. TetapiAkuberdoauntukorang-
orang yang sudah Bapa berikan kepada-Ku, karenamereka adalahmilik-Mu. 10Semua
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.
12 Sewaktu Aku bersama denganmereka, Aku sudahmenjaga danmelindungi mereka
dengan semua kekuatan yang Bapa sudah berikan kepada-Ku, supaya tidak ada yang
* 17:3 Ayat 3 Banyak penafsirmengatakan bahwa ayat 3 ini adalah renungan penulis, dan bukan perkataan Yesus.
Yohanes sendiri memasukkan 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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binasa. Hanya seorang saja dari mereka 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 ketika mereka meng-
hadapi kesusahan. 14 Mereka sudah terima ajaran-Mu yang Aku sampaikan kepada
mereka. Itu sebabnya orang-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. 16Karena mereka
bukan milik dunia ini, sama seperti Aku bukan milik dunia ini. 17 Buatlah mereka
menjadi milik-Mu yang khusus‡ melalui ajaran benar. Semua Firman-Mu adalah
ajaran benar. 18 Sebagaimana Bapa mengutus Aku ke dunia ini, begitu juga Aku
akan mengutus mereka ke seluruh dunia. 19 Sekarang Aku juga sebagai milik-Mu
menyerahkan diri-Ku kepada-Mu, ya Bapa. Dan Aku melakukan itu bagi mereka,
supayamereka jugabisamenjadimilik-Muyangkhususmelalui ajaran-Muyangbenar.

20 “Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi Aku berdoa juga untuk orang-
orang yang kemudian percaya kepada-Ku karena kesaksianmereka. 21Dan Akuminta
supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa dengan Aku adalah satu dan
Aku dengan Bapa 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 sudah berikan kepada-Ku. Aku memberikannya supaya mereka 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 sudah mengutus Aku,
danbahwaBapa juga selalumengasihi pengikut-pengikut-Ku, sama seperti Bapa selalu
mengasihi Aku.

24 “Bapa,mengenaimereka yang sudah Engkau berikan kepada-Ku, Akumau 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. Dan memang, kemuliaan itu sudah diberikan kepada-Ku karena
Engkau sangat mengasihi Aku. 25 Ya Bapa, Engkau selalu melakukan yang benar.
Walaupunmanusia di dunia ini tidakmengenal Engkau, tetapi Akumengenal Engkau.
Dan pengikut-pengikut-Ku ini tahu bahwa Bapa yang sudah mengutus Aku ke dalam
dunia 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 mengasihi Aku. Dan Aku akan tetap
bersatu denganmereka.”

18
Yesus ditangkap✡

1 Waktu Yesus selesai berdoa, Dia dengan kami murid-murid-Nya pergi menye-
berangi sungai kecil Kidron. Di situ kami semuamasuk ke taman zaitun.
‡ 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. ✡ 18: Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53
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2 Yudas— yang menjual Yesus, juga sudah tahu tempat itu, karena Yesus sering
berkumpul dengan kami di situ. 3 Kemudian 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 denganmembawa 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 kalau Aku

yang kalian cari, biarkanlah para pengikut-Ku ini pergi.” 9Dengan berkata begitu doa
Yesus yang ini terjawab, “Darimereka yang Bapa sudah berikan kepada-Ku, tidak akan
ada yang binasa.”

10Padawaktu itu Petrus— yang juga disebut Simon,membawa pedang. 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 kepada Petrus, “Masukkan kembali
pedangmu ke dalam sarungnya. Janganlah kamumenghalangi Akumenjalani pender-
itaan† yang sesuai dengan apa yang Bapa tetapkan bagi-Ku.”

Yesus dibawamenghadapHanas, mantan imamagung✡
12Kemudian komandan batalion Roma bersama semua rombongan itu menangkap

dan mengikat Yesus. 13 Pertama-tama mereka membawa Yesus kepada Hanas— yaitu
bapak mertua dari Kayafas. Kayafaslah yang menjabat sebagai imam agung pada
tahun itu. 14 (Kayafas adalah imamagung 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✡
15Padawaktu Yesus dibawa ke rumahHanas, Petrus‡ dan saya (Yohanes)§mengikuti

rombongan itu dari belakang. Kebetulan saya kenal imam agung, jadi saya langsung
ikut masuk pada saat Yesus diantar ke halaman rumahnya. 16Tetapi Petrusmenunggu
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 yang menjaga pintu itu. Setelah diberi izin, saya mengantar Petrus ke
dalam. 17Dan pembantu itu sempat bertanya kepada Petrus, “Kamu juga murid orang
itu— bukan?”
* 18:5 AkulahDia…Hanya sebagian penafsir berkata bahwaYesus sengajamenggunakan kata yangmenunjukkan
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 untukmengalami 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
‡ 18:15 Petrus Secara harfiah, “SimonPetrus.” § 18:15 saya (Yohanes) Secara harfiah, “seorangmurid yang lain.”
Banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar murid itu adalah Yohanes. Lihat catatan di Yoh. 1:35.
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Dan dia menjawab, “Bukan.”
18 Pada malam itu udara dingin. Jadi para penjaga Rumah Allah dan para budak

imam agung sudah menyalakan api dari arang. Dan mereka berdiri menghangatkan
badanmereka di dekat api itu. Petrus jugamendekatimereka dan berdiri di situ untuk
menghangatkan badannya.

Hanas bertanya tentang ajaran Yesus✡
19 Sementara itu, mantan imam agung bertanya kepada Yesus tentangmurid-murid-

Nya dan tentang apa yang Dia ajarkan. 20Lalu Yesus menjawab, “Aku selalu berbicara
dengan terbuka di depan orang banyak. Aku selalu mengajar di rumah-rumah perte-
muan dan di teras Rumah Allah di mana orang Yahudi biasa berkumpul. Aku tidak
pernahberbicara 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.”

22Saat Yesus berkata begitu, salah satu penjaga yang berdiri di situmenamparmuka
Yesus dan berkata, “Jangan bicara seperti itu kepada imam agung!”

23 Lalu Yesus menjawabnya, “Kalau Aku mengatakan sesuatu yang melanggar per-
aturan, seharusnya tunjukkan dulu kesalahan-Ku itu sebelum kamu menampar Aku.
Tetapi kalau perkataan-Ku yang tadi benar, seharusnya kamu tidak boleh menampar-
Ku!”

24 Kemudian Hanas mengirim Yesus masih dalam keadaan terikat, kepada imam
agung Kayafas.

Petrusmenyangkal Yesus lagi✡
25 Pada waktu Petrus masih berdiri menghangatkan badannya di dekat api itu, ada

orang yang berkata kepadanya, “Bukankah kamu salah satumurid dari orang itu?”
Tetapi dia menyangkal dan berkata, “Bukan.”
26 Ada 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 sayamelihat kamu tadi bersama Yesus di taman itu— bukan?!”

27Begitu Petrus menyangkal lagi, “Bukan saya,” ayam langsung berkokok.
Pilatusmengadili Yesus✡

28Besoknya, pagi-pagi sekali, merekamembawa 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 menganggap najis rumah orang yang bukan
Yahudi.* Mereka tidak mau menajiskan dirinya, karena hari itu mereka harus tetap
siapuntuk ikutmakanmakananPaskah. 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 mengadili 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
✡ 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 * 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 supaya mereka tidak menyentuh sesuatu yang dianggap najis menurut Hukum Taurat.
Kalau seseorang menyentuh sesuatu yang najis, berarti dia juga sudahmenjadi najis dan harus mengikuti upacara
penyucianmenurut peraturan Hukum Taurat, supaya berkenan lagi di mata Allah. (Lihat Bil. 9:7-11.)
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itu sebenarnya sesuai dengan ketetapan Allah, supaya terjadi dengan tepat apa yang
dikatakan Yesus sebelumnya tentang bagaimana caranya Dia akanmati.)

33Kemudian Pilatusmasuk lagi ke dalam istana gubernur danmenyuruh tentaranya
membawa Yesus masuk. Lalu dia bertanya kepada Yesus, “Apakah betul yang mereka
katakan bahwa kamumenganggap dirimu sebagai raja orang Yahudi?”

34 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah Bapak sendiri mau tahu, atau Bapak
bertanya untukmemeriksa 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, pasti mereka yang berpihak kepada-Ku
sudah berjuang supaya Aku tidak diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi
memang tempat pemerintahan-Ku bukan di dunia ini.”

37Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Jadi menurutmu, kamu ini seorang raja— kah?”
Yesusmenjawab, “Demikianlah. Aku seorang raja. Untuk itulah Aku dilahirkan, dan

untuk itulah Aku datang ke dunia ini— supaya memberitakan ajaran yang benar. Se-
mua orang yang senang mendengar ajaran benar pasti senang juga untuk mendengar
ajaran-Ku.”

38Lalu 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 apa pun dalam diri orang
ini. 39 Tetapi menurut kebiasaan kalian, setiap gubernur akan membebaskan 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.

19
1 Lalu Pilatus menyuruh para tentaranya mencambuki* Yesus dengan membawa-

Nya masuk ke dalam bagian istana yang adalah markas mereka.† 2 Sesudah men-
cambuki 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.‡ 3Kemudianmerekamendekati Dia dan berkata kepada-
Nya, “Salam, raja orang Yahudi,” lalu menampari muka-Nya.

4Kemudian 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

* 19:1 mencambukiAlat cambukRomawipadazamanYesus terbuatdari beberapa tali dari kulit sapi. Barang tajam
seperti tulang atau potongan logamdiikat di ujung setiap tali itu supayamerobek-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 dan mendapat hukuman mati, dicambuki dulu sebelum
mereka disalibkan. Kadang-kadang padawaktu dicambuki saja para hukuman sudahmati. † 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 … Ternyata
mereka memakai baju bekas dari komandan untuk mengejek Yesus. Kain warna ungu mahal sekali dan biasanya
dipakai oleh raja-raja. § 19:4 berkumpul di situ untukhal lainOrangbanyak ini tidakberkumpul karenamasalah
Yesus. Lihat informasi yang terdapat di Markus 15:6–8.
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keluar, dan Dia masih memakai mahkota duri dan baju ungu itu. Dan Pilatus berkata
kepadamereka, “Inilah dia!”

6Tetapi pada saat para imamkepala danparapenjagaRumahAllah itumelihat Yesus,
mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”*
Tetapi Pilatus berkata kepada mereka “Kalian sendiri yang membawa dan menyal-

ibkan dia, karena saya tidakmenemukan kesalahan apa pun pada dirinya!”
7Kemudian orang Yahudi itumenjawab, “Menurut hukum kami, dia harus dihukum

mati, karena dia sudahmengatakan, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ”
8WaktuPilatusmendengarperkataanmereka itu, dia semakin takut. 9 Jadi diamasuk

kembali kedalam istanadanmenyuruh supayaYesusdibawamasuk. Laludiabertanya
kepada-Nya, “Kamu berasal dari mana?” Tetapi Yesus tidakmenjawab.

10 Lalu Pilatus berkata, “Kenapa kamu diam?! Apakah kamu tidak tahu bahwa saya
mempunyai kuasa untukmembebaskan kamu dan juga untukmenyalibkan 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 sudah menyerahkan 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 untukmembebaskan 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 juga melawan 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 sebelum hari
terpenting dalam perayaan Paskah. Lalu Pilatus mengejek para pemimpin Yahudi
dengan berkata, “Lihatlah raja kalian ini!”

15Lalumereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan dia!”
Dan Pilatus berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian mau supaya saya menyal-

ibkan raja kalian?”
Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja yang lain,

selain raja agung di Roma!”
16 Akhirnya 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

* 19:6 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman
mati kepadaorang jahat— yaitu dengan caradisalibkan. Merekamembuat salib dari duabatang kayuyangdibentuk
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. Keduakakinya jugadipakukanpadakayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkandengan caramenanamkayu 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. ✡ 19:16 Mat. 27:32-44; Mrk.
15:21-32; Luk. 23:26-43
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bahasa Ibrani tempat itu disebut Golgota.)† 18Di situlahmerekamenyalibkan 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. 19Pilatus
sudah menyuruh untuk memasang suatu tulisan pada salib Yesus. Tulisan itu adalah
keterangan tentang alasannya Dia dibunuh. Tulisan itu adalah, “Yesus, orang Nazaret,
raja orang Yahudi.” 20Banyak orang Yahudi membaca 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.” ’ ”

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 sebagian. Jubah-Nya
panjang tanpa ada sambungan jahitan, karena ditenun dari atas ke bawah. 24Karena
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,

danmerekamembuang undi untukmelihat siapa yang akanmendapatkan jubah-
Ku.”✡

Tepat seperti Firman TUHAN itulah yang dilakukan para tentara itu biarpun tanpa
mereka sadari.

25 Ibu Yesus berdiri di dekat salib-Nya. Di situ juga berdiri saudara perempuan
ibu-Nya, dan juga Maria lain— yaitu istri Klopas, dan juga Maria yang dari kampung
Magdala. 26 Juga saya (murid Yesus yang sangat dikasihi-Nya)§ berdiri di situ. Jadi
ketika Yesus melihat ibu-Nya dan saya, Dia berkata kepada ibu-Nya, “Lihatlah, dia
itulah anakmu!”* 27Lalu Dia berkata lagi kepada saya, “Dia itulah ibumu!” Jadi mulai
hari itu sayamembawa 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.”✡ 29Di situ ada
tempat yang isinya penuh dengan air anggur asam. Waktumerekamendengar ucapan
Yesus itu, salah satu orang yang adadi situmemasang sesuatu seperti spons padaujung
sebatang hisop,† lalu mencelupkannya ke dalam anggur itu, dan mengulurkannya ke
† 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
tengkorakmanusia ada banyak di situ. Kebetulan di bukit itu ada batu besar yangmenonjol 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 sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani adalah bahasa umum, karena sebelum Roma menguasai
semua daerah sekitar Laut Tengah, bangsa Yunanilah yang menguasai semua daerah itu. ✡ 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 untukmencat atau percik sesuatu. Tanaman itu
dipakai dalamPaskahpertamadiMesir (Kel. 12:22) dan jugadalamsyarat pembersihandari penyakit kulitmenurut
peraturanMusa (Im. 14:4).
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mulut Yesus— supaya Dia bisamencicipinya. 30Ketika Diamencoba sedikit dari anggur
asam itu, Dia berkata, “Sudah selesai.” Dia punmenundukkan kepala-Nya lalu mati.

31 Hari 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,
supayamereka segeramati, danmayatmerekabisa segeraditurunkan sebelummalam
tiba. 32 Jadi para tentaramematahkan kaki kedua orang yang disalibkan di sebelah kiri
dan kanan Yesus. 33Lalu ketika merekamaumematahkan kaki Yesus, merekamelihat
Yesus sudahmati. Karena itumereka tidakmematahkan kaki-Nya. 34Tetapi salah satu
dari mereka menombak lambung-Nya. Darah dan air langsung 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✡
38Sesudah itu, seorang yang bernamaYusuf datangmemohonkepada Pilatus supaya

dia diizinkan menguburkan mayat Yesus. (Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea.
DiaadalahpengikutYesus, tetapi tidak secara terang-terangan, karenadia takutkepada
para pemimpin Yahudi.) Waktu Pilatusmengizinkan, dia bersama beberapa orang lain
datangdanmembawamayatYesus. 39Nikodemus—yangdulupernahdatangmenemui
Yesus pada malam hari, juga ikut membantu Yusuf. Nikodemus membawa ramuan
berbau harum— yaitu campuranmur dan gaharu* yang beratnya lebih dari tiga puluh
kilogram. 40Merekamengambil mayat Yesus danmembungkusnya dengan kain halus
bersama dengan ramuan itu, sesuai dengan cara orang Yahudi membungkus mayat
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 terbenamdanmalamSabat† sudahhampirmulai, jadimerekamenaruhmayat
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— yaitumurid yang Yesus sangat kasihi.
Dan Maria berkata kepada kami, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan dari
kuburan-Nya, dan kita tidak tahu di manamerekamenaruhnya!”
‡ 19:35 SayaSecaraharfiah, Yohanesmenulis, “Orangyangmelihat,” tetapi sudah jelas sekali bahwadiabermaksud
dia sendiri. § 19:36 Tidak ada tulang…dipatahkanDikutip dariMzm. 34:21. Hal ini juga sesuai denganperaturan
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 campuranmurdan gaharuMurdibuat dari getah kayupohon
mur. Bahan itu keras seperti getah damar. Pada zaman Yesus, kedua bahan itu ditumbuk sampai halus. Campuran
mur 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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3Lalukamiberduacepat-cepatpergikekuburan itu. 4Kamisama-samaberlari, tetapi
saya lari lebih cepat dari Petrus, jadi saya duluan tiba. 5Lalu saya tunduk dan melihat
kedalamkuburan itu, tetapi sayahanyamelihat kain yangdipakai untukmembungkus
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 dari
kain panjang yang dipakai untuk membungkus tubuh-Nya. 8 Kemudian 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 dan menangis. Sambil menangis, dia tunduk dan melihat ke
dalam kuburan. 12 Lalu dia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk di
tempatbekasmayatYesusditaruh. Malaikatyangsatududukdibagiankepaladanyang
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 manamereka menaruhnya.” 14 Sesudah berkata begitu, dia berbalik dan
melihat Yesus sedang berdiri di situ. Tetapi dia tidakmengenali-Nya.

15Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ibu, kenapamenangis? Ibu cari siapa?”
Maria berpikir bahwa Orang yang bertanya itu adalah tukang kebun. Jadi dia

menjawab, “KalauBapayangmengambilmayat-Nya, tolongberitahukandimanaBapa
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.”)
17 Dan Yesus berkata kepadanya, “Janganlah memegang Aku 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.”

18LaluMaria pergi menemui kamimurid-murid Yesus danmemberitahukan seperti
ini, “Saya sudah melihat Tuhan!” Dan Maria juga menyampaikan 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 danmemberi 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.

✡ 20:9 Mrk. 16:9-11 * 20:17 sahabat-sahabat-Ku Secara harfiah, “Saudara-saudara-Ku.” † 20:17 kita Secara
harfiah, “Bapa-Ku dan Bapa kalian.” ✡ 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 Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu memberi kata salam ini— yaitu ‘Syalom’.
Dalambahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salamyang biasa dan sering dipakai tiap-tiap hari. Tetapimemang dalam
hal ini, kemungkinan besar Yesus bermaksud juga sesuai dengan arti dasar dari perkataan itu— yaitu ketenangan
hati.
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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 meniupkan napas-Nya kepada
kami dan berkata, “Terimalah Roh Kudus. 23 Melalui pertolongan-Nya kalian akan
menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Jadi kalau kalian
merasa kehendak TUHAN untuk memaafkan dosa orang lain, maka Aku dan Bapa-Ku
mengampuninya juga. Tetapi kalaukalian tidakmemaafkandosaorang lain,makaAku
dan Bapa-Ku juga tidakmengampuninya.”

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada Tomas
24 Tetapi murid Yesus yang bernama Tomas— yang biasa disebut ‘si Anak Kembar’,

tidak bersama kami ketika Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada kami. 25 Ketika
Tomasdatang, kamimemberitahukankepadanya, “KamisudahmelihatTuhan!” Tetapi
dia menjawab, “Saya tidak akan percaya sebelum saya melihat bekas luka paku pada
kedua tangan-Nyadanmemasukkan jari sayakedalambekas lukapaku-pakubesar itu,
dan jugamemasukkan 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. Danmasukkanlah 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 sudah

melihat 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. 31Tetapi semua ini ditulis supaya kalian bisa menjadi
percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah, dan supaya melalui percaya itu
kalianmenjadi satu dengan Yesus danmendapatkan hidup yang selama-lamanya.

21
Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada ketujuhmurid-Nya

1Sesudah itu, Yesusmemperlihatkan diri-Nya lagi kepada kamimurid-murid-Nya di
pinggir Danau Galilea.* Beginilah kejadiannya:

2 Kami 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. 3 Lalu Petrus berkata kepada kami, “Saya mau
pergi menjala ikan.”
Dan kami yang lain berkata, “Kami juga mau ikut!” Lalu kami bertujuh pergi naik

perahu. Waktu itu sudahsore. Tetapi sepanjangmalamitu seekor ikanpun 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 Danau Galilea 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 kamimaumenarik 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 Petrusmendengar hal itu, dia langsungmengikat jubahnya ke ping-
gangnya dan lompat ke dalam air untuk berenang 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. 10 Lalu Yesus berkata kepada kami, “Tolong bawa beberapa ekor ikan
yang baru kalian tangkap itu.”

11 Kemudian 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, siapa namamu?” Karena
kami sudah tahu bahwa Dia itu Tuhan. 13Kemudian Yesus membagi-bagikan roti dan
ikan itu kepada kami.

14 Itulah ketiga kalinya Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada kami sesudah Dia
hidup kembali dari kematian.

Yesus bercakap-cakap dengan Petrus
15 Sesudah kami makan, 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 sayamengasihi-Mu.”§
KemudianYesusberkatakepadanya, “Berikanlahmakanankepadakawanandomba-

Ku.”
16 Tidak lama kemudian, Yesus berkata lagi kepada Petrus, “Simon— anak Yohanes,

apakah kamumengasihi Aku?”
Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa sayamengasihi-Mu.”
Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Jagalah kawanan domba-Ku.”
17 Dan untuk ketiga kalinya Yesus berkata, “Simon— anak Yohanes, apakah kamu

mengasihi Aku?”
Petrus merasa sedih karena sudah tiga kali Yesus bertanya seperti itu. Jadi dia

menjawab, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa saya mengasihi-
Mu!”
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

‡ 21:8 seratus meter Menerjemahkan “dua ratus pekun (hasta).” § 21:15 mengasihi Dalam bahasa 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 sudahmenjadi sama— yaitu berarti ‘mengasihi’
saja. Karena itu hampir semua penerjemahan tidakmembedakan arti dari kedua kata itu lagi. Padawaktu kejadian
ini, kemungkinan besar Yesus dan Petrusmenggunakan bahasa Aram— yangmirip dengan bahasa Ibrani dan pada
waktu itudigunakan sebagai bahasa sehari-hari olehorangYahudi. Tetapi salah satu sifat Yohanesdalam 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’. * 21:18 Sampai sekarang Secara harfiah, “Waktu engkau
masihmuda.” † 21:18 siapkan dirimu Secara harfiah, “pasang ikat pinggangmu.”
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ketika kamu sudah tua, kamu akan memberikan tanganmu kepada orang lain, dan
merekaakanmengikat tanganmu, danmembawamuke tempat yangkamu tidak suka.”
19 Dengan berkata seperti itu, Dia menyatakan bagaimana caranya nanti Petrus mati
demimemuliakanAllah. Kemudian Yesus berkata lagi kepadanya, “IkutlahAku terus!”
Lalumerekamulai berjalan di pinggir danau itu.

Yesus berbicara tentang Yohanes sendiri
20 Lalu Petrus berbalik dan melihat bahwa saya juga mengikuti mereka dari be-

lakang. Sayalah yangdulududukdekat Yesus ketika kamimakanbersamapadamalam
terakhir, dan yang bertanya, “Tuhan, siapakah orang itu yang akan menjual Engkau?”
21 Jadi Petrus bertanya tentang saya kepada 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!”

23 Karena 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, “Kalau Aku mau supaya dia tetap hidup sampai Aku
datang kembali, itu bukan urusanmu.”

24 Sayalah murid itu, dan saya menulis buku ini sebagai kesaksian tentang semua
kejadian itu. Dan saya dan Saudara-saudari seiman tahu bahwa kesaksian saya ini
adalah benar.

25 Masih banyak hal lain yang Yesus perbuat. Tetapi saya pikir, kalau semuanya
itu ditulis, seluruh dunia ini tidak cukup tempat untuk menyimpan buku-buku yang
menuliskan tentang semua hal itu.
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Kisah Para Rasul
Kata pengantar oleh Lukas

1Kepada yang terhormat Teofilus:
Di dalam laporan saya yang pertama,* saya sudah menceritakan 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
memilihmurid-murid-Nya untukmenjadi rasul-Nya. Sesudah Diamenderita lalumati
di kayu salib, Dia hidup kembali. 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.†
Sebelum Dia naik ke surga, dengan pertolongan Roh Kudus Dia memberikan berbagai
perintah kepada para rasul-Nya itu. 4Danwaktu Yesusmasih bersamadenganmereka,
Dia memberitahukan, “Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah di sini sampai
Dia yang sudah Aku beritahukan kepada kalian itu datang— yaitu Dia yang sudah
dijanjikan oleh Bapa-Ku. 5 Karena dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi
tidak lama lagi Allah akanmembaptis kalian dengan Roh-Nya.”

Yesus terangkat ke surga
6Padawaktu rasul-rasul berkumpul,merekabertanyakepadaYesus, “Tuhan, apakah

sekarangwaktunya Engkaumendirikan kembali kerajaan 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 Bapa menurut otoritas-Nya sendiri. 8 Akan tetapi
kalian masing-masing akan menerima kuasa, ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di
dalammu. Dengankuasa-Nya itu, kamuakanmenjadi saksi-KudiYerusalem, 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. 10Dan sementara mereka masih berusaha melihat Dia ke langit,
tiba-tibamuncul duamalaikat yang berjubah putih berdiri di sampingmereka. Kedua
malaikat itu kelihatannya seperti remaja. 11 Lalu kedua malaikat itu berkata, “Hai
orang-orang Galilea, 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.”

Pengganti Yudas dipilih
12 Kemudian 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 manamerekamenginap. Para rasul itu adalah
Petrus, Yohanes, Yakobus,

* 1:1 laporan saya yang pertama Laporan yang pertama yang ditulis oleh Lukas adalah Injil Lukas. † 1:2-3
kerajaanAllah adalah pemerintahanAllah atas semua orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada
kehendak Allah— sampai Diamenyerahkan hidup-Nya sendiri, maka setiap orang yang termasuk dalamumat Allah
juga hendaklahmenyerahkan 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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Andreas, Filipus, Tomas,
Bartolomeus, Matius, Yakobus— yaitu anak Alfeus, Simon— orang yang dulumengikuti

gerakan Israel merdeka,‡
dan Yudas— yaitu anak Yakobus.

14Mereka 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 dengan uang
yang dia dapatkan dari hasil kejahatannya waktu dia mengkhianati Yesus. Kemudian
pada waktu dia berada di tanah itu, dia jatuh tersungkur dengan tubuh yang terbelah.
Semua isi perutnya keluar lalu dia mati. 19 Kemudian kejadian itu diketahui oleh
semua penduduk Yerusalem. Oleh karena itu, tanah itu disebut dalam bahasamereka,
‘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 itu haruslah orang yang
selalu bersama dengan kita sewaktu Yesus berada di 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 pengganti 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 danMatiaslah yang terpilih. Jadi dia ditambahkan kepada
kesebelas rasul itu.

2
Kedatangan Roh Kudus

1 Waktu Hari Pentakosta tiba, semua orang yang dulu mengikut Yesus sudah
berkumpul di satu rumah. 2Lalu tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti angin
kencang. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang berkumpul.
3Kemudianmerekamelihat sesuatu yang kelihatannya seperti nyala api, yangmenye-
bar dan berhenti di atas mereka masing-masing. 4 Lalu mereka semua dipenuhi oleh

‡ 1:13 gerakan Israel merdeka 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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Roh Kudus danmulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan
yang diberikan oleh Roh Kudus kepadamereka.

5 Kebetulan pada waktu 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 untukmengikuti perayaan Pentakosta.*
6 Waktu 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
mendengar berita dalam bahasa mereka masing-masing. 7-8 Lalu mereka semua
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 penduduk Mesopotamia, 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 sudah menjadi pengikut agama Yahudi.
Heran sekali sampai kita bisamendengarmereka berbicara dalam bahasa kita sendiri
tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Allah!” 12 Oleh karena mereka heran
dan bingung maka mereka bertanya satu sama lain, “Bagaimana hal ini bisa terjadi?”
13 Tetapi ada juga beberapa orang lain yang menertawakan pengikut-pengikut Yesus
itu karenamereka pikir, “Orang-orang itu hanyamabuk saja.”

Petrus berkhotbah kepada orang banyak
14Kemudian Petrus berdiri bersama kesebelas rasul, dan dengan suara nyaring dia

berkata kepada orang banyak itu, “Saudara-saudari orang Yahudi dan semua orang
yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya menceritakan arti dari semua yang terjadi
ini. Dengarkanlah baik-baik. 15Kami tidakmabuk, seperti yang kalian sangka. Karena
baru jam sembilan pagi. 16Tetapi 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,
dan banyak laki-laki yang tua di antara kalian akan mendapat mimpi-mimpi
khusus.

18 Juga pada hari-hari terakhir itu,
Aku akan mencurahkan Roh-Ku bahkan ke atas orang-orang yang 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.

* 2:5 perayaan Pentakosta 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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Sesudah itu, hari yang besar dan luar biasa dari TUHAN akan tiba.
21 Dan setiap orang yang berseru kepada TUHAN meminta pertolongan-Nya akan

diselamatkan.” ’✡
22 “Jadi Saudara-saudari, orangYahudi, dengarkanlah apa yang sayaberitahukan ini:

Sudah terbukti bahwa Yesus dari kampung Nazaret itu diutus oleh Allah. Dan Allah
sudah membuktikan 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 membangkitkan Dia
dari kematiandanmembebaskanDiadarideritayang terusmenerusdidalamkerajaan
maut. Dan kerajaan maut tidak mungkin menahan Dia. 25 Karena 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 Engkau 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.
Dan Aku akan selalu bersukacita karena Aku akan hidup bersama-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 kuburannya masih ada
pada kita sampai hari ini. 30 Tetapi Daud juga adalah seorang nabi, dan dia sudah
mengetahui bahwa Allah sudah berjanji dengan bersumpah bahwa Seorang dari
keturunan Daud sendiri akan menjadi raja dan duduk di atas takhta Daud. 31 Jadi
Daud sudah mengetahui apa yang akan terjadi, dan itulah sebabnya dia berbicara
seperti itu tentang kehidupan kembali Keturunannya itu— yaitu Kristus, karena dia
berkata bahwa Orang Kudus itu ‘tidak akan ditinggalkan di tempat orang-orang mati’
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 sudahmelihat Dia sesudah Dia hidup kembali, dan
sekarang kami diutus untukmenjadi saksi tentang peristiwa itu. 33Maka sekarang Dia
sudah terangkat ke surgadandudukdi tempat yangpaling terhormat— yaitu di sebelah
kanan Allah. Dan Yesus juga sudahmenerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan Bapa-
Nya. Jadi sekarang Yesus sudahmencurahkan Roh 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:*
✡ 2:21 Yl. 2:28-32 ‡ 2:25 -Ku Dalam ayat 25-28, huruf besar dipakai sesuai denganmaksud Petrus— 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 bertentangan
dengan ayat-ayat di mana Yesus berada di sebelah kanan Allah. ✡ 2:28 Mzm. 16:8-11 * 2:34 TUHAN Allah
… Tuhan Penguasa hidupku Secara harfiah, “TUHAN berkata kepada Tuhanku.” Lihat informasi tentang kedua arti
kata Tuhan dalam Prakata TSI.
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“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja
35 sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat mereka
menjadi budak-Mu.” ’✡

36“Olehkarena itu, biarlah semuaorang Israelmengetahuidenganpasti bahwaAllah
sudahmenetapkanYesus— yang kalian salibkan itu, sebagai Penguasa kita danKristus†
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 se-
bagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu dosa-dosamu diampuni, dan
kamu akan menerima Roh Kudus. 39Karena janji itu berlaku untuk kalian, anak-anak
kalian—bahkanbagimereka yang berada di tempat yang jauh, yaitu semuaorang yang
dipanggil oleh TUHAN Allah kita.”

40Danbanyak hal lain lagi yang Petrus katakan dan saksikan untukmenguatkan 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 lagikira-kira tiga ribuorang. 42Merekarajinmempelajari ajaranpararasul,
dan juga sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama dan makan bersama
(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. 45Maka sering terjadi bahwa salah satu darimerekamenjual tanahmiliknya
dan membagi-bagikan hasil penjualan itu kepada anggota mereka yang memerlukan
bantuan. 46 Setiap hari mereka sehati sepikiran berkumpul di teras Rumah Allah.
Dengan penuh rasa sukacita dan syukur mereka sering saling mengundang untuk
makanbersamadi rumah-rumahmereka (dimanamereka jugamerayakanPerjamuan
Kudus). 47 Mereka terus memuji-muji Allah, dan disenangi oleh semua orang. Dan
setiaphari TUHANmenambahkanorang-orangyangbarudiselamatkankepadakelom-
pok 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
✡ 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 dengan
minyakzaitunsebagai tandadipilihdandisahkanolehAllah. Dansetiap imamdannabipadazaman itu jugadiurapi.
Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Diamempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan ImamAgung kita
(Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang
Yahudimengetahuiartidari ‘Kristus’ sebagaiRajaPenyelamatyangAllah janjikan, yangakanberasaldariketurunan
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. ‡ 2:42 makan … Perjamuan Kudus Secara harfiah,
“memecahkan roti.” Pada zamanpara rasul perkataan itumeliputimakanbersama sertamerayakan yang sekarang
disebut Perjamuan Kudus— yaitu perjamuan yang Yesus perintahkan kepada para pengikut-Nya untukmengenang
Dia (Luk. 22:14-20).
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Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang kakinya lumpuh sejak lahir. Setiap hari
teman-temannyamenempatkandiadi pintu teras itu supayadiabisaminta-mintauang
dari orang-orang yang keluar masuk teras itu. 3 Pada waktu pengemis itu melihat
Petrus dan Yohanesmaumasuk, diameminta uang darimereka. 4Lalumereka berdua
melihat orang lumpuh itu dan berkata, “Lihatlah kami.” 5 Maka dia memandang
mereka dengan harapan akan menerima uang dari mereka. 6 Tetapi 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 membantu dia untuk berdiri. Segera kaki
dan pergelangan kakinya menjadi kuat. 8 Saat itu juga orang itu langsung berdiri dan
mulai berjalan! Lalu diamengikuti merekamasuk ke dalam teras Rumah Allah sambil
berjalan dan melompat-lompat, serta memuji-muji Allah. 9-10 Dan semua orang yang
ada di situ mengenal dia sebagai pengemis yang selalu duduk di pintu teras— yaitu
Gerbang Indah. Waktumerekamelihat dia berjalan danmendengar diamemuji Allah,
merekamerasa sangat heran dan bingung karena apa yang sudah terjadi kepadanya.

Petrus berbicara kepada orang banyak
11 Orang itu terus saja mengikuti Petrus dan Yohanes dengan tetap berpegangan

kepadamereka. Maka semua orang yang terheran-heran itu berlari kepadamereka di
dalamterasyangbernamaSerambiSalomo.* 12WaktuPetrusmelihatorangbanyak itu,
dia berkata kepadamereka, “Saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan
kejadian ini? Kenapa kalian terus memandangi kami?— seolah-olah kami mempunyai
kuasa yang luar biasa atau kebaikan khusus di mata Allah untuk membuat orang
ini sembuh dan bisa berjalan. 13 Bukan kami, tetapi Allah yang menyembuhkan
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 depan Gubernur Pilatus,
padahal Pilatus sudah memutuskan untuk membebaskan Dia. 14 Kalian tidak mau
mengakui Dia yang kudus dan yang benar, tetapi kalian minta kepada Pilatus supaya
seorang pembunuh† dibebaskan untuk kalian. 15 Jadi sebenarnya kalian membunuh
Dia 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 bahwaHamba-Nya Kristus harusmenderita sampaimati. 19Oleh karena itu,
bertobatlahdankembalilahkepadaAllah, supayadosa-dosamudiampuni. 20LaluAllah
akan memberikan 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,
* 3:11 Serambi Salomo adalah bagian yang paling timur di dalam kompleks Rumah Allah. Serambi Salomo
mempunyai banyak tiang yang dibuat dari batu untukmenahan atapnya. † 3:14 pembunuh Barabas, orang yang
diminta oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibebaskan menggantikan Yesus (Luk. 23:18). ‡ 3:20 Kristus
Lihat catatanmengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
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‘TUHANAllahmuakanmemberikanseorangNabi§ lagi kepadakalian—yaitu seorang
Nabi seperti saya, yang berasal dari bangsa kita sendiri. Kalian harus taat kepada
segala sesuatu yangdikatakanolehNabi itu. 23Dan siapa yang tidak taat kepadaNabi
itu akan dikeluarkan dari umat Allah.’✡

24 Mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang zaman ini.
25Memang kita adalah ahli waris dari nabi-nabi itu dan kita sudah termasuk dalam
perjanjianyangdiberikanolehAllahkepadanenekmoyangkita. Sekarangsudahmulai
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
mengutusDiakepadakitaumat Israel, supayaDiamemberkati kitaapabilakitamasing-
masing bertobat dari semua kejahatan kita.”

4
Petrus dan Yohanesmembela diri di depanMahkamah Agama

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 beberapa orang dari kelompok
Saduki.* 2Mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena kedua rasul itu
sedang memberitakan dan mengajar orang banyak bahwa orang-orang percaya akan
hidupkembalidari kematianmelaluikuasaYesus. 3 Jadiparapemimpin itumenangkap
dan memasukkan kedua rasul itu ke dalam penjara. Karena hari sudah malam, maka
mereka berdua ditahan di situ sampai hari berikutnya. 4 Akan tetapi banyak orang
yang sudah mendengar ajaran Petrus dan Yohanes menjadi percaya kepada Yesus
karenaperkataanmereka. Denganbegitu jumlahorangpercayamenjadi kira-kira lima
ribu orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.

5Hari berikutnya, para penguasa dan para pemimpin Yahudi bersama ahli-ahli Tau-
ratmengadakansidangdiYerusalem. 6 ImamagungHanashadirbersamasemuaorang
penting dalam keluarganya, termasuk Kayafas, Yohanes,† dan Aleksander. 7 Sesudah
mereka menyuruh kedua rasul itu berdiri di depan mereka, sidang itu mengajukan
pertanyaan kepadamereka, “Dengan kuasa apa atau atas nama siapa kalianmembuat
orang lumpuh itu sembuh?”

8 Kemudian Petrus, yang pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, 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 hadapan kalian. 11 Seperti Firman Allah yang berkata, 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.’✡

§ 3:22 Nabi Huruf besar dipakai untuk kata Nabi dalam kutipan ini, karenamaksud Petrus adalah bahwa Nabi itu
adalah Yesus. ✡ 3:23 Ul. 18:15-19 ✡ 3:25 Kej. 22:18; 26:24 * 4:1 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. 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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12 Jadi Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Karena di seluruh
dunia hanya Dialah yang dipilih Allah sebagai Penyelamat manusia. Tidak ada yang
lain.”

13 Saat itu pemimpin-pemimpin itu menyadari bahwa Petrus 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 itumeninggalkan ruang sidangMahkamahAgama, lalumerekaberunding
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.
17 Tetapi, supaya berita itu tidak semakin tersebar luas di antara orang banyak, kita
perlu mengancam dan melarang mereka berdua supaya tidak berbicara lagi kepada
siapa pun denganmemakai nama orang Nazaret itu.”

18Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali. Kemudian 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! 20 Karena kami tidak
bisa berdiam diri tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar.” 21-22Akhirnya 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 berduamenceritakan semua yang dikatakan para imam kepala dan para
pemimpin Yahudi dalam sidang itu. 24 Waktu orang-orang percaya itu mendengar,
mereka semua bersatu hati berdoa kepada Allah, “Ya TUHAN Yang Mahakuasa, En-
gkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. 25 Oleh Roh Kudus-
Mu, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, nenek moyang kami Daud, dengan
berkata,
‘Percuma saja bangsa-bangsa yangbukanYahudimarahdanbertindakmelawanAllah.

Dan percuma orang-orang yang tidakmengenal Allah berencanamelawan Dia.
26Raja-raja mereka dan para penguasa dunia menggabungkan tentaramereka

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 dengankehendakdan rencana-Musejakdulu. 29 Jadi
sekarang, ya TUHAN, perhatikanlah ancaman mereka terhadap kami, dan tolonglah
kami, hamba-hamba-Mu ini, untuk memberitakan Kabar Keselamatan yang dari-Mu
dengan penuh keberanian. 30 Dan kami mohon 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.”
✡ 4:26 Mzm. 2:1-2
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31 Kemudian sesudah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu terguncang.
Danmereka semuadipenuhi olehRohKudus, lalumereka terusmemberitakanFirman
Allah dengan penuh keberanian.

Orang percaya saling berbagi hartamereka
32 Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada orang yang men-

gatakanbahwaharta yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang
dimiliki mereka digunakan untuk kepentingan bersama. 33 Dan dengan kuasa besar
rasul-rasulmemberitahukan kesaksianmereka bahwaTuhanYesus sudah dihidupkan
kembali dari kematian. Dan 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
antara mereka yang memiliki ladang atau rumah, menjual miliknya itu dan hasil
penjualannya dibawa 35 dan diserahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang itu dibagikan
kepadamereka yangmembutuhkan.

36 Hal 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 membawa dan menyerahkan 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. 3 Tetapi Petrus berkata, “Ananias, kenapa kamu biarkan iblis
menguasai hatimu? Kamu sudah berusaha menipu Roh Kudus dengan menahan
sebagian dari uang tanahmu itu. 4 Sebelum kamu menjualnya, tanah itu memang
milikmu. Dan sesudah kamumenjualnya, uang tanah itu tetapmilikmu. Kenapa kamu
merencanakan 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 itu ke luar kota dan menguburkannya.
Semua orang yangmendengar 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 menunjukkan uang yang diser-
ahkan Ananias itu, Petrus berkata kepada Safira, “Katakanlah kepada saya, apakah
benar bahwa kamu sudahmenjual tanahmilikmu itu dengan harga sekian?”
Dan Safiramenjawab, “Ya, memang sebesar itulah jumlahnya.”
9Kemudian Petrus berkata kepadanya, “Kenapa kalian berdua sepakat untuk men-

guji Roh TUHAN? Lihatlah! Mereka yang sudah menguburkan mayat suamimu ada di
depan pintu. Danmayatmu juga akanmereka angkat ke luar!” 10Saat itu juga putuslah
napas Safira lalu jatuh di dekat kaki Petrus. Ketika pemuda-pemuda itumasuk,mereka
menemukan dia sudah mati. Lalu mereka membawa mayatnya juga ke tempat yang
sama danmenguburkannya di samping suaminya. 11Seluruh jemaat dan semua orang
yangmendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

Banyak keajaiban dari Allah
12Sesudah itu, semakin bertambahbanyak keajaiban yang dilakukan oleh para rasul

di antara orang banyak. Pada waktu itu, semua orang percaya berkumpul secara



Kisah 5:13 430 Kisah 5:32

teratur di teras Rumah Allah yang bernama Serambi Salomo.* 13 Orang-orang lain
yang belum percaya tidak berani bergabung dengan mereka, tetapi semua orang
menghormati mereka. 14Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin
bertambah jumlahnya— baik laki-laki maupun perempuan. 15 Bahkan orang banyak
membawa orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan danmembaringkanmereka 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. Lalu mereka
semua disembuhkan.

Pemimpin-pemimpin Yahudi berusahamenghentikan para rasul
17Kemudian imamagungdan teman-temannyamulai bertindak terhadappara rasul,

karena mereka iri hati. (Semua teman imam agung termasuk kelompok Saduki.)†
18 Jadi mereka menangkap para rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara.
19 Tetapi pada malam hari, malaikat datang membuka pintu-pintu penjara itu dan
menuntunmereka 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 imam agung 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 penjara. 22Tetapi ketika para pejabat itu tiba di penjara,
mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di sana. Mereka kembali dan melaporkan
hal itu, dengan berkata, 23 “Kamimenemukan pintu-pintu penjara itu terkunci dengan
rapat, dan setiap pengawal berdiri di depan setiap pintu. Tetapi ketika kamimembuka
tiap-tiap pintu, tidak ada orang lagi di dalamnya.” 24Ketika kepala pengawal RumahAl-
lah dan semua yang hadirmendengar hal itu, mereka bingung dan berusahamengerti
apa yang akan terjadi sesudah peristiwa ini.

25Kemudian seseorangmasukdanberkata, “Dengarkanlah! Orang-orangyangkamu
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.”

29TetapiPetrusdanrasul-rasul yang lainmenjawab, “Kamiharus lebihmenaatiAllah
dari pada kalian. 30Kalian sudahmembunuh Yesus denganmenggantungkanDia pada
kayu salib, tetapi Allah dari nenek moyang kita sudah menghidupkan Dia kembali
dari kematian. 31 Lalu Allah menempatkan Dia di tempat yang paling terhormat di
surga— yaitu di sebelah kanan-Nya. Di situlah Yesus memimpin sebagai Raja dan
Penyelamat. Allah melakukan itu supaya semua orang Yahudi mendapat kesempatan
untuk bertobat, dan dosa-dosa mereka diampuni. 32 Kami ini diutus untuk bersaksi

* 5:12 Serambi Salomo Lihat catatan di Kis. 3:11. † 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 sidang Mahkamah
Agama itu berdiri seorang Farisi yang bernama Gamaliel. Dia pengajar Hukum Taurat
yang dihormati oleh semua orang. Dia menyuruh supaya rasul-rasul itu dibawa
ke luar untuk sementara. 35 Kemudian dia berkata kepada mereka, “Orang-orang
Israel, kita perlu berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan terhadap mereka.
36Karena 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 dalammasalah sekarang, saya sarankan supaya
kitamenjauhi danmembiarkanmereka. Karenakalau rencanaataupekerjaanmereka
berasal dari manusia, gerakan itu pasti akan gagal. 39Tetapi kalau gerakanmereka 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 mereka melarang 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

1 Pada waktu itu, jumlah para pengikut Yesus semakin bertambah banyak. Lalu
saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa Yunani mengeluh terhadap saudara-
saudari orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka mengeluh bahwa janda-janda
yang ada di antaramereka tidak diperhatikan dalam pembagianmakanan setiap hari.
2 Karena itu kedua belas rasul mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata,
“TidakbaikkalaukamimeninggalkanpelayananFirmanAllahuntukurusanmakanan.
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. Lalu kami
akan menyerahkan pelayanan ini sebagai tanggung jawab mereka. 4 Dengan begitu
kami sendiri akan bertekun di dalam doa danmengajarkan Firman TUHAN.”

5Semua 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 menjadi pengikut Yesus). 6 Waktu ketujuh orang itu
dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa sambil meletakkan tangan
padamereka itu sebagai tandabahwamerekadiserahkandandiutusuntukmelakukan
tugas itu.

* 6:5 Filipus Bukan Rasul Filipus. Lihat Kis. 8:4-40.
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7 Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan Firman Allah kepada orang-
orang sehingga Firman Allah tersebar terus, dan jumlah pengikut di Yerusalem se-
makin 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 untuk

melakukan segala macam keajaiban di antara orang banyak. 9 Tetapi 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 penduduk Yerusalem yang datang dari kota Kirene, kota
Aleksandria, provinsi Kilikia, dan provinsi Asia. 10 Tetapi tidak satu pun dari mereka
bisa menang dalam perdebatan itu, karena Stefanus berbicara dengan penuh hikmat
oleh pertolongan Roh Kudus.

11 Akhirnya mereka menyogok beberapa orang supaya berbohong dengan men-
gatakan, “Kami mendengar Stefanus menghina Musa dan Allah.” 12 Dengan begitu,
mereka menghasut orang banyak dan para pemimpin Yahudi serta ahli-ahli Tau-
rat. Lalu mereka semua menangkap dan membawa Stefanus menghadap sidang
Mahkamah Agama.

13Dan saksi-saksi palsu itu maju dan berkata, “Dia selalu menghina Rumah Allah ini
dan Hukum Taurat. 14 Karena kami sudah mendengar dia berkata bahwa Yesus dari
Nazaret itu akanmembinasakan RumahAllah ini danmengubah kebiasaan-kebiasaan
yangdisampaikanMusakepadakita.” 15Padawaktu semuaorangyangdudukdi dalam
sidang itu memandang Stefanus, mereka melihat wajahnya memancarkan kebaikan
seperti wajahmalaikat.

7
Pembelaan Stefanus

1 Lalu imam agung bertanya kepada Stefanus, “Apakah laporan mereka ini benar?”
2 Jawab Stefanus, “Bapak-bapak dan Saudara-saudara, dengarkanlah 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.’✡

4 Abraham meninggalkan negeri orang Babel* dan pindah ke Haran. Sesudah ba-
paknya 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 Abrahamuntukmenjadimiliknya. Tetapi Allah berjanji kepadanya,
‘Tanah ini akan menjadi milik keturunanmu.’ Padahal waktu itu Abraham belum
mempunyai anak. 6Allah juga berkata kepadanya,

‘Keturunanmuakan tinggal sebagai orang asing di negeri bangsa lain, dan bangsa itu
akan memaksa semua keturunanmu bekerja sebagai budak mereka, dan memper-
lakukan mereka dengan sangat kejam selama empat 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.’✡

† 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
sudahmenjadi bebas dari perbudakan itu. ✡ 7:3 Kej. 12:1 * 7:4 Babel Secara harfiah, “Kasdim”— yaitu sebuah
negeri di bagian selatanMesopotamia. Lihat ayat 2. ✡ 7:7 Kel. 15:13-14; 3:12
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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 juga disunat. Yakub juga
melakukan hal yang sama kepada kedua belas anak laki-lakinya— yang kemudian
menjadi dua belas nenekmoyang dari suku bangsa Israel.

9 “Karena anak-anak Yakub yang lain iri hati kepada adikmereka Yusuf, lalumereka
menjual dia, dan dia terpaksa bekerja sebagai budak di negeri Mesir. Tetapi Allah
menyertai Yusuf, 10danmenyelamatkan dia dari setiap kesusahan yang dia alami. Dan
Allah menjadikan Yusuf sanggup menjawab raja Mesir‡ dengan bijaksana, sehingga
raja menerima dia dengan senang hati. Lalu raja itu mengangkat Yusuf menjadi
gubernuratas seluruhMesir— termasuk semuaurusan istana raja sendiri. 11Kemudian
terjadilah bencana kelaparan di seluruh Mesir dan Kanaan sehingga semua orang
sangat menderita. Nenek moyang kita di negeri Kanaan juga tidak bisa mendapat
makanan.

12 “Waktu Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan, 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 mem-
perkenalkan 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-nenekmoyang kita yang lain
meninggal di sana. 16Tetapimayatmereka dibawa pulang ke Sikemdan dikuburkan di
kuburanyang sudahdibeli olehAbrahamdari orang-orang setempat—yaitu anak-anak
Hemor, dengan uang yang cukup banyak.

17 “Sesudah bertahun-tahun dan waktu Allah sudah siap memenuhi 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
rajaMesirmengambildanmemeliharadia seperti anaknyasendiri. 22 JadiMusadididik
dalam segala ilmu orang Mesir sampai dia menjadi berkuasa— baik dalam perkataan
maupun perbuatan.

23“SesudahMusaberumurempatpuluh tahun, diamemutuskanuntukmengunjungi
saudara-saudarinya, bangsa Israel. 24Pada 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. 25 Musa menyangka bahwa saudara-
saudarinya orang Israel bisamengerti bahwaAllah sedangmemakai dia untukmenye-
lamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti hal itu. 26 Pada hari berikutnya dia
bertemudenganduaorangYahudi yang sedangberkelahi. Diamencobamendamaikan
mereka denganberkata, ‘Hai kawan, kalian bersaudara. Jadi kenapa kalian berkelahi?’

† 7:8 satuminggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia disunat pada
hari Senin berikut. Dalam cara hitung orang Yahudi, 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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27 Tetapi orang yang melakukan kesalahan terhadap yang lain itu mendorong Musa
sambil berkata,

‘Siapa yang mengangkat kamu untuk menjadi penguasa dan hakim atas kami!
28Apakahkamumaumembunuh saya juga, seperti kemarin kamumembunuhorang
Mesir itu!’✡

29PadawaktuMusamendengarperkataanorang itu, diamenjadi takut karena ternyata
berita pembunuhan orangMesir itu sudah tersebar. Karena itu dia melarikan diri dan
tinggal sebagai orang asing di negeri orangMidian. Di sana diamenikah 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 sangatheranmelihat api itu. Waktudiadatangmendekati api ituuntukmelihat
lebih jelas, dia mendengar suara TUHAN yang berkata,

32 ‘Akulah Allah nenekmoyangmu, yang disembah oleh Abraham, Isak, dan Yakub.’✡
WaktuMusamendengarperkataan itu, diamenjadi gemetardan sangat ketakutan, dan
tidak berani melihat api itu lagi. 33Lalu TUHAN kembali berkata kepadanya,

‘Buka sandalmu, karena tempat di mana kamu berdiri ini adalah tanah yang suci.
34Aku sudahmelihat umat-Ku sangat dianiaya diMesir, danAku juga sudahmenden-
gar keluhan-keluhan mereka. Karena itu, Aku sudah turun untuk membebaskan
mereka. Jadi bersiap-siaplah, karena sekarang Akumengutusmu pergi ke Mesir.’✡
35 “Jadi TUHAN mengutus Musa 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. 36 Lalu Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, dengan melakukan banyak
keajaiban di negeri Mesir, di Laut Merah, dan juga ketika mereka berada di padang
gurun selama empat puluh tahun. 37Musa ini juga yang sudah berkata kepada bangsa
Israel,

‘Allah sekali lagi akan mengangkat seorang Nabi bagi kalian dari keturunan bangsa
kita sendiri. Dia juga akanmenyampaikan pesan Allah seperti saya.’✡

38Musa masih hidup bersama dengan umat Allah— yaitu nenek moyang kita, selama
mereka berada di padang gurun. Dan malaikat yang dulu berbicara kepadanya di
Gunung Sinai berulang-ulang menyampaikan Firman Allah kepadanya dan nenek
moyangkita. DanakhirnyaFirman itudisampaikankepadakita—yaituperkataanyang
memberi hidup.

39“Tetapi nenekmoyangkita tidakmau taat kepadanya. Sebaliknyamerekamenolak
dia. Dan di dalam hati mereka, mereka mau kembali ke Mesir. 40Lalu mereka 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 dengan Musa,
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-perbuatanmereka itu, Allahberbalikdarimerekadanmembiarkanmereka
untuk menyembah matahari, 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
✡ 7:28 Kel. 2:14 ✡ 7:32 Kel. 3:6 ✡ 7:34 Kel. 3:5-10 ✡ 7:37 Ul. 18:15 ✡ 7:40 Kel. 32:1
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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 sudahmemutuskan bahwa kalian akanmenjadi tawanan perang
dan dibawa olehmusuh-musuh sampai melewati kota Babel.’✡

44 “Nenek moyang kita selalu membawa Kemah Suci§ itu ke mana pun mereka
berpindah-pindah selama di padang gurun. Kemah itu dibuat sesuai dengan petun-
juk Allah, seperti yang sudah diperintahkan dan diperlihatkan Allah kepada Musa.
45 Sesudah itu, Yosua memimpin nenek moyang kita merebut daerah ini. Mereka bisa
tinggal di daerah ini karena Allahmengusir orang-orang yang tidakmengenal Dia dari
sini. MerekamembawaKemah Suci itu sampai ke sini, dan kemah itu ada padamereka
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
disembaholehYakub. 47Tetapi anaknyaSalomolahyangmembangunRumahAllah itu.

48-49 “Tetapi Allah YangMahatinggi tidak tinggal di dalam rumah yang dibangun oleh
tanganmanusia, seperti perkataan TUHAN yang disampaikan 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 nenek moyang kita: Kalian juga
selalumelawan Roh Kudus! 52Coba sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh
nenek moyang kita! Memang tidak ada! Bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang
dulumemberitakan tentangkedatanganKristus—yaituHambaAllahyang selaluhidup
benar di mata Allah. Tetapi sekarang kalianlah yang mengkhianati dan membunuh
Dia! 53 Kalian memang sudah menerima Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah
melalui paramalaikat-Nya, tetapi kalian tidak pernah taat kepada hukum itu!”

Stefanus dibunuh
54PadawaktuparapemimpinYahudimendengar semua itu,mereka sangat sakit hati

dan hampir tidak bisa menahan diri lagi.* 55 Tetapi 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. 56Lalu
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
✡ 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 mengingatkan mereka untuk hidup sesuai dengan perjanjian itu
dengan Allah. ✡ 7:50 Yes. 66:1-2 * 7:54 tidak bisa menahan diri lagi Secara harfiah, “menggertakkan gigi
kepadanya.” † 7:56 AnakManusiaWaktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “AnakManusia.”
Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia
biasa’. Yesusmenyebut 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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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, dia berseru dengan
suara keras, “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, dan mereka
menangisi dia dengan sangat sedih.

Saulusmenganiaya orang percaya
Tetapipadahari itu jugapenganiayaanbesarmulai terjadi terhadaporangpercayadi

Yerusalem. Dan Saulus sedang berusaha untuk membinasakan jemaat. Dia pergi dari
rumah ke rumah danmenyeret orang-orang percaya supaya dipenjarakan— baik laki-
laki maupun perempuan. Karena itu banyak sekali orang percaya melarikan 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.

Filipusmemberitakan Kabar Baik di Samaria
5 Filipus* pergi ke kota Samaria dan memberitakan kepada orang-orang di situ

tentang Kristus. 6 Waktu mereka mendengar ajarannya dan menyaksikan 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. 13 Simon sendiri pun percaya
dan dibaptis. Sesudah itu dia selalu mengikuti Filipus. Dan waktu dia melihat banyak
keajaiban yang luar biasa yang dilakukan oleh Filipus, dia sangat heran.

14 Ketika rasul-rasul, yang masih berada di Yerusalem, mendengar bahwa orang-
orang Samaria sudahmenerimaFirmanAllah yang disampaikan oleh 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. 16 Orang percaya
itu memang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun
‡ 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 denganMrk. 14:63-64.) Sesuai denganHukumTaurat, orang-orang yangmembawa kesaksian
tentang kesalahan berat seseorang, merekalah yang duluan melempari batu-batu kepada orang yang bersalah itu.
* 8:5 Filipus Bukan rasul yang bernama Filipus. Lihat Kis. 6:5.
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ke atas mereka. 17 Jadi waktu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan ke atas mereka,
barulahmerekamenerima 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. 19 Katanya, “Berikanlah kuasa itu kepada saya juga, supaya
ketika saya meletakkan kedua tangan saya pada seseorang, orang itu akan menerima
Roh Kudus.”

20 Tetapi Petrus berkata kepada Simon, “Binasalah kamu bersama uangmu itu!—
karena kamu menganggap bahwa kamu bisa membeli kemampuan khusus dari Al-
lah dengan uang. 21 Kamu tidak mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam
pekerjaan ini, karena hatimu tidak benar di hadapan Allah. 22Karena 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.”

24 Lalu Simon menjawab, “Berdoalah kalian berdua kepada Tuhan, supaya semua
yang sudah kalian katakan itu tidak terjadi atas diri saya.”

25 Sesudah kedua rasul itu memberi kesaksian dan memberitakan 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
26 Pada suatu hari salah satu malaikat berbicara kepada Filipus dan menyuruh dia

seperti ini, “Bersiap-siaplahdanpergike selatan,†ke jalanyang turundariYerusalemke
Gaza.” (Jalan itumelintasi daerahyang sepi.) 27 Jadi Filipus bersiap-siapdanberangkat.
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, 28 dan pada waktu itu dia sedang dalam perjalanan pulang.
Pembantunya 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 itu dan
mendengar pejabat itu sedangmembaca dari 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 yang
menjelaskannya kepada saya.” Lalu pejabat itumeminta Filipus naik ke atas keretanya
dan duduk bersama dia. 32Bagian Kitab Suci yang sedang dibacanya adalah,
“Dia sama seperti domba yang dibawa untuk disembelih,

dan seperti domba yang tidak bersuara waktu orangmenggunting 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 sebelummendapat 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
† 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’dalambahasa Etiopia. * 8:33 keturunan-NyaKebanyakanpenafsir berkata bahwakata bahasa Yunani
‘genean’ berarti ‘keturunan’. Ada yang menafsirkan sebagai ‘generasi’ zaman Yesus. Menurut tafsiran itu frasa ini
dapat diterjemahkan, “Sulit untukdijelaskanbetapa jahatmanusiapada zaman-Nya itu.” Hampir tidakadapenafsir
yangmengerti kata ‘genean’ di sini sebagai ‘asal-usul’-Nya. ✡ 8:33 Yes. 53:7-8
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berawal dari Firman Allah itu, Filipus memberitakan Kabar Baik tentang Yesus
kepadanya.

36-37Dalam perjalanan, mereka tiba di satu tempat yang ada air. Pejabat itu berkata
kepada Filipus, “Lihat, di sini ada air. Kenapa saya tidak bisa dibaptis sekarang?”†

38 Lalu pejabat itu menyuruh keretanya berhenti, dan mereka berdua turun dan
masuk ke dalam air. Kemudian Filipus membaptis dia. 39 Sesudah mereka keluar
dari air, tiba-tiba Roh TUHAN membawa Filipus dari tempat itu, dan pejabat itu
tidak melihat dia lagi. Lalu pejabat itu melanjutkan perjalanannya dengan hati yang
gembira. 40 Tetapi Filipus tiba-tiba muncul 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.

9
Saulus bertobat

1 Akan 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 ter-
tulis supaya ketika dia menemukan pengikut-pengikut Yesus—* baik laki-laki maupun
perempuan, dia akanmenangkap danmembawamereka kembali ke Yerusalem untuk
diadili.

3 Ketika Saulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit menyinari
sekelilingnya. 4Lalu Saulus jatuhke tanahdanmendengar suarayangberkata, “Saulus,
Saulus, kenapa kamumenganiaya Aku?”

5Dan Saulus bertanya, “Siapa Engkau, Tuhan?”
Lalu suara itumenjawab, “AkulahYesus, yangkamuaniaya itu. 6Sekarangberdirilah

danmasuklah ke kota itu. Di sana akandiberitahukankepadamuapa yangharus kamu
lakukan.”

7Orang-orangyangbersamadiadalamperjalanan ituberdiri saja, danmerasa sangat
takut sehingga tidak bisa bicara apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak
melihat siapa Orang yang berbicara itu. 8 Lalu Saulus bangun dari tanah. Tetapi
ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi orang-orang
yang bersama dengan dia memegang tangannya dan menuntun dia ke kota Damsik.
9 Sesudah itu, tiga hari lamanya Saulus tidak bisa melihat, juga tidak makan dan tidak
minum.

10 Di Damsik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dalam suatu
penglihatan, Tuhanmemanggil dia, “Ananias!”
Lalu Ananias menjawab, “Saya di sini, Tuhan.”
11 Kemudian 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. 12Dandalam suatu penglihatan juga, Saulus sudahmelihat seorang
† 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: Filipus
menjawab, “Kalau engkau percaya dengan sepenuh hati, engkau bisa dibaptis.” Kata pejabat itu, “Saya percaya
bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah.” * 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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yang bernamaAnanias datang kepadanya, danmeletakkankedua tangannyapadanya,
supaya dia bisa melihat kembali.”

13 Tetapi Ananias menjawab, “Tuhan, saya sudah mendengar banyak tentang orang
itu! Dia sudahbanyakmenganiayaumat-Mudi Yerusalem! 14Diadatangke sini dengan
membawa surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap 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. 16 Aku sendiri akan
menunjukkan kepadanya begitu banyak penderitaan yang harus dia alami karena
melayani Aku.”

17Maka Ananias pergi ke rumah Yudas untukmenemui Saulus. Lalu diameletakkan
kedua tangannya pada Saulus danberkata, “Saulus, saudaraku, TuhanYesusmengutus
saya kepadamu. Dialah yang kamu lihat dalam perjalananmu ke sini. Dia mengutus
saya supaya kamu bisa melihat lagi 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, lalu Ananias membaptis dia. 19Kemudian Saulus makan dan
merasa kuat kembali.

Saulusmulai memberitakan tentang Yesus di Damsik
Lalu Saulus tinggal beberapahari bersamapengikut-pengikut YesusdiDamsik. 20Dia

langsung pergi ke beberapa rumah pertemuan orang Yahudi danmulaimemberitakan
tentang Yesus dengan berkata, “Yesus adalah Anak 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 dan membawa mereka kepada
imam-imam kepala!”

22 Tetapi Tuhan semakin memberi hikmat dan kemampuan kepada Saulus 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 rencana untuk

membunuh Saulus. 24 Siang dan malam mereka menjaga 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 keDamsik. Barnabas jugamemberitahukanbahwaTuhan sudah berbicara
kepada Saulus, dan Saulus sudah memberitakan tentang Yesus dengan berani di
Damsik.

28 Jadi, Saulus pun bergabung dengan mereka dan sering ikut bersama mereka ke
mana saja di seluruh Yerusalem, dan dia selalu berbicara tentang Tuhan Yesus dengan
berani. 29 Tetapi dia sering berdebat dengan beberapa orang Yahudi yang berbahasa
‡ 9:22 Kristus Lihat catatanmengenai Kristus dalam Kis. 2:36.



Kisah 9:30 440 Kisah 10:5

Yunani, sampai akhirnya mereka mencoba untuk membunuh dia. 30 Pada waktu hal
itu didengar oleh saudara-saudari seiman yang lain, mereka mengantar Saulus ke
Kaisarea, lalu mengirim 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 menguatkan mereka, sehingga jumlah
mereka semakin bertambah banyak.

Petrus di kota Lida dan Yope
32Padawaktu itu, Petrusmengunjungi semua daerah di sekitar Yerusalem, dan pergi

mengunjungi orang-orangpercayadi Lida. 33Di sanadiabertemudengan seorangyang
bernama Eneas yang sudah delapan tahun lumpuh total dan tidak bisa bangun dari
tempat tidurnya. 34 Petrus berkata kepadanya, “Eneas, Kristus Yesus menyembuhkan
kamu. Berdirilah dan bereskan tempat tidurmu.” Saat itu juga dia langsung berdiri.
35Lalu semua orang yang tinggal di Lida dan Saronmelihat Eneas sudah disembuhkan,
lalu mereka bertobat danmenjadi pengikut Tuhan Yesus.

36 Di 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. Ke-
mudian 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 kepadanyamerekamemohon dengan sangat, “Tolong cepat datang.” 39Lalu
Petrusmenyiapkan diri dan ikut denganmereka. 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 dia melihat
ke arah mayat itu dan berkata, “Tabita, bangunlah.” Lalu Tabita membuka matanya,
dan ketika melihat Petrus, dia bangun dan duduk. 41 Lalu Petrus mengulurkan
tangannya dan membantu Tabita untuk berdiri. Kemudian Petrus memanggil orang-
orang percaya dan para janda itu, dan menunjukkan kepada mereka 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 pengolah 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 sangathormatdan taat kepadaAllah, dandia seringmemberikanbantuan
kepada orang-orangmiskin, dan dia juga selalu berdoa kepada Allah. 3Pada suatu hari
sekitar jam tiga sore, diamendapat suatu penglihatan danmelihat dengan jelas bahwa
malaikat datang kepadanya dan berkata, “Kornelius!”

4Lalu Kornelius memandangmalaikat itu dengan rasa takut dan bertanya, “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
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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 dua orang hambanya dan seorang tentara yang bertugas
sebagai sekretaris pribadinya. Tentara itu juga penyembah Allah. 8 Dan sesudah dia
menjelaskan semua kepadamereka bertiga, dia menyuruhmereka pergi ke Yope.

9 Besok harinya sekitar jam dua belas siang, waktu mereka dalam perjalanan dan
mendekati kota Yope, Petrus naik ke teras di bagian atas rumah* untuk berdoa. 10Lalu
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 yang merayap di tanah, dan burung-burung liar. 13 Lalu ada suara
yang berkata kepadanya, “Petrus, berdirilah! Potonglah itu danmakanlah.”

14 Tetapi Petrus berkata, “Tidak, Tuhan! Saya tidak pernah makan sesuatu yang
haram atau najis.”

15Suara itu berbicara untuk kedua kalinya, “Apa yang Allah katakan halal janganlah
kamu anggap haram.” 16Penglihatan itu muncul tiga kali, kemudian kain itu langsung
terangkat kembali ke langit.

17WaktuPetrusmasihmemikirkanarti dari penglihatan itu, orangyangdisuruholeh
Kornelius itu sudahmenemukanrumahSimondansedangberdirididepanpintupagar
halaman rumah itu. 18Mereka bertanya, “Apakah orang yang bernama Simon— yang
juga disebut Petrus, menumpang di sini?”

19Dan waktu Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh Kudus berkata
kepadanya, “Dengar Petrus! Ada tiga orang sedang mencari kamu. 20 Berdirilah
dan turunlah ke bawah. Pergilah bersama mereka tanpa ragu-ragu karena Aku yang
mengutus mereka kepadamu.”

21Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Sayalah orang yang kalian cari.
Untuk apa kalian datang?”

22Mereka berkata, “Kornelius— seorang komandan kompi Romawi, menyuruh kami
datang ke sini. Dia orang baik. Dia sudah menjadi penyembah 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 sudah
mengumpulkan seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya di rumahnya.

25Waktu Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius langsung berlutut di depan kaki
Petrusdanmenyembahdia. 26TetapiPetrusmemegangdanmenarikdia supayaberdiri
sambil berkata, “Berdirilah! Saya juga hanya manusia biasa— sama seperti Bapak!”
27 Sambil berbicara dengan Kornelius, mereka masuk ke dalam rumah dan Petrus
melihat banyak orang yang sudah berkumpul di situ.

28Dan Petrus berkata kepadamereka, “Kalian sudah tahu bahwa kami orang Yahudi
dilarang bergaul atau mengunjungi orang yang bukan Yahudi seperti kalian. Tetapi
Allah sudahmenunjukkankepada saya bahwa saya tidak bolehmenganggap siapa pun
terlalu najis untuk diterima oleh Allah. 29 Karena itu, waktu saya diundang ke sini,
* 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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saya tidak keberatan untuk datang. Jadi sekarang, saya mau bertanya: Kenapa kalian
memanggil saya?”

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 untukmengundang 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 segera menyuruh orang pergi memanggil
Bapak. Saya berterima kasih karena bapak sudah datang ke sini. Jadi, sekarang kami
sudah berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan 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 dijan-
jikan itu— yaitu Yesus, yang adalah Tuhan atas semua orang di dunia ini. 37-38 Dan
kalian sudahmengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, orang Nazaret
itu di seluruh Yudea. Diamemulai pelayanan-Nya di provinsi Galilea sesudah Yohanes
Pembaptis memberitakan kepada orang Yahudi bahwa mereka harus bertobat dan
dibaptis. Jadi kalian sudah mengetahui 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 danmelepaskan 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 dengan
menggantungkan Dia pada kayu salib. 40Tetapi pada hari ketiga, Allahmenghidupkan
Dia kembali dari kematian, lalu Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada kami dan
orang banyak. 41Tidak semuamasyarakat Yerusalemmelihat Dia, tetapi hanya orang-
orang yang sudah dipilih oleh Allah saja yang sudah melihat Dia. Kami yang sudah
makan danminum bersama Dia sesudah Dia hidup kembali dari kematian dipilih-Nya
untuk menjadi saksi bagi Dia. 42Dan Dialah yang sudahmemberikan perintah kepada
kami untuk memberitakan dan bersaksi kepada semua orang bahwa Allah sudah
menentukanDia untukmengadili semua orang— baik yangmasih hidupmaupun yang
sudah mati. 43 Semua nabi sudah menyampaikan berita tentang Dia, bahwa melalui
nama Yesus, setiap orang yang percaya kepada-Nya, dosa-dosanya akan diampuni.”

Roh Kudus diberikan kepada orang yang bukan Yahudi
44Waktu Petrusmasih berbicara seperti itu, Roh Kudus turun danmenguasai semua

orang yangmendengar berita itu. 45Orang-orangpercayadari bangsaYahudi yang ikut
serta dengan Petrus sangat heran melihat bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada
orang yang bukan Yahudi itu, 46 karena 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 “Ternyata mereka sudah menerima Roh Kudus, sama seperti yang kita
alami dulu. Jadi orang tidak bisa menyalahkan kita kalau kita membaptis mereka
dengan air juga.” 48 Jadi Petrusmenyuruh saudara-saudara seiman dari Yope itu untuk
membaptis orang yang bukan Yahudi itu dalam nama Kristus Yesus. Sesudah itu,
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Kornelius dan yang lainnya meminta Petrus supaya tinggal bersama mereka selama
beberapa hari lagi.

11
Petrus kembali ke Yerusalem

1 Lalu para rasul dan saudara-saudari seiman di provinsi Yudea mendengar bahwa
orang yangbukanYahudi juga sudahpercayaFirmanAllah tentangTuhanYesus. 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 kejadi-
annya. 5 Petrus berkata, “Waktu saya berada di kota Yope dan sedang berdoa, saya
mendapat 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, sayamelihat ada banyak jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh
orang Yahudi, termasuk binatang berkaki empat, binatang yang merayap di 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 pernah makan sesuatu yang haram atau najis.’ 9 Lalu 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 denganmereka tanpa ragu-ragu. Keenamsaudara dari
Yope yang sedang duduk di sini sekarang ikut juga bersama saya ketika kamimasuk ke
dalamrumahorangyangbukanYahudi itu. 13Danpemilik rumah itumemberitahukan
kepada kami bagaimana dia melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata,
‘Kirimlah beberapa orang ke Yope untukmenjemput 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 atas mereka, 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
sudahmemberikan Roh-Nya kepadamereka yang bukan Yahudi, bagaimanamungkin
saya bisa menghalangi Allah! Berdasarkan percaya kepada Tuhan kita Kristus Yesus,
mereka juga sudahmendapat pemberian yang sama seperti yang dulu kita terima.”

18 Sesudah saudara-saudari Yahudi itu mendengarkan penjelasan Petrus, mereka
berhentimenentangdia lalumemuji Allah, “Wah! Kalaubegitu, Allah juga sudahmem-
berikan kesempatan kepada orang yang bukan Yahudi 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 penganiayaan

yang terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan diri sampai ke negeri Fenisia,
pulau Siprus, dan kota Antiokia. Mereka masih terus saja menyampaikan Firman
Allah 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

* 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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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 Yerusalem mendengar 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 yangmenjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas.

25 Lalu Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. 26 Sesudah dia mene-
mukan 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 seluruhpendudukbumiakanmengalamibencanakelaparan.” (Kela-
paran itu terjadipadawaktuKlaudius sedangmemerintahsebagai rajaagungdiRoma.)
29 Sesudah mendengar nubuat itu, semua pengikut Yesus di Antiokia memutuskan
untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya untuk membantu saudara-
saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka sepakatmemberikan sumbangan sebanyak
mungkin— sesuai dengan kemampuan masing-masing. 30Hal itu mereka laksanakan,
lalumerekamengutus Barnabas dan Saulus untukmenyerahkan dana itu kepada para
penatua orang-orang percaya di Yerusalem.

12
Herodes Agripamenganiaya saudara-saudari seiman

1Padawaktu itu juga, RajaHerodesmenyuruh tentara-tentaranyauntukmenangkap
dan menganiaya beberapa orang saudara-saudari seiman. 2 Dan dia menyuruh
tentara-tentaranya untuk membunuh Yakobus— saudara Yohanes, dengan pedang.
3 Waktu dia melihat bahwa pembunuhan itu membuat hati pemimpin-pemimpin
Yahudi senang, lalu diamenyuruh para tentaranya untukmenangkap Petrus juga. Hal
itu terjadi pada pekan perayaan Paskah.* 4Ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan,
Herodes menyuruh empat kelompok tentara untuk menjaga dia. Masing-masing
kelompok terdiri dari empat orang tentara. Dia berencana mengadili 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 ada di
sebelah kiri dan kanannya. 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
untukmembangunkan dia dan berkata, “Cepat bangun!” Saat itu juga rantai-rantai itu
terlepas dari tangan Petrus. 8Lalu malaikat itu berkata kepadanya, “Pakailah bajumu

* 12:3 Paskah Di sini ‘Paskah’ menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hari Raya Roti Tanpa
Ragi’— yang dirayakan selama satuminggu bersama dengan Hari Raya Paskah. Lihat Kel. 12.
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dan sandalmu.” Dan Petrus pun melakukannya. Kemudian malaikat itu berkata lagi,
“Pakailah jubahmu dan ikutlah saya.” 9 Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar,
tetapi dia tidak berpikir bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Dia
menyangkabahwadiamendapat penglihatan. 10Merekamelewati penjagaanpertama
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-tiba malaikat 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 menyela-
matkan saya dari tangan Herodes dan dari semua rencana jahat orang Yahudi.”

12 Ketika 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 dan berdoa. 13 Petrus mengetuk pintu dan seorang perempuan yang
bernama Rode datang untukmembuka pintu. Dia bekerja sebagai pembantu di rumah
itu. 14Waktu Rode mengenal suara Petrus, karena dia sangat gembira, dia berlari ke
dalam dan lupa untukmembuka pintu. Lalu diamemberitahukan kepada semua yang
berkumpul, “Petrus sedangberdiri di depanpintu!” 15Lalumerekaberkata kepadanya,
“Kamu sudah gila!” Ketika dia terus saja berkata bahwa Petrus memang ada di luar,
mereka berkata lagi, “Mungkin itu malaikat yang bertugas untuk selalu menjaga dia.”

16 Sementara itu Petrus masih terus mengetuk pintu, dan ketika mereka membuka
pintu dan melihat dia, mereka heran sekali. 17 Tetapi Petrus memberi tanda dengan
tangannya supaya mereka diam, lalu dia menceritakan kepada mereka bagaimana
TUHANsudahmengeluarkandiadaripenjara. Sesudah itu, diaberkatakepadamereka,
“Beritahukanlah tentang hal ini kepada Yakobus† dan saudara-saudari seiman yang
lain.” Lalu dia pergi ke tempat lain.

18 Besok paginya, para pengawal dan tentara-tentara itu menjadi gempar tentang
bagaimana Petrus bisa keluar dari dalam penjara. 19 Herodes menyuruh tentara-
tentaranya yang lain untukmencari Petrus, tetapi mereka tidakmenemukan dia. Lalu
Herodes memeriksa keenam belas tentara 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. 20 Sebelumnya Herodes dan masyarakat kota Tirus dan Sidon
saling dendam. Jadi pada kunjungan ini, utusan-utusan dari kedua kota itu berusaha
berdamai dengan raja, karena daerah mereka bergantung kepada daerah Herodes
untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu mereka menyuap seorang pejabat
bernama Blastus— yaitu kepala urusan istana, supaya dia membantu mereka dalam
urusan itu.

21 Jadi, pada hari yang sudah ditentukan, Herodes memakai jubah khusus raja,
duduk di atas takhta kerajaan, dan berpidato kepada mereka. 22 Orang 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-
tibamalaikatmenjatuhkanhukumanatasHerodeskarenadiamenerimapujian itudan
tidak memberi hormat kepada Allah. Lalu usus Herodes dimakan oleh cacing-cacing
hingga dia mati.
† 12:17 Yakobus ini adalah adik Yesus, yang padawaktu itumenjadi pemimpin jemaat Kristen di Yerusalem. Dialah
jugayangmenulis SuratYakobus. ‡ 12:22 suaradewaKumpulanorangTirusdanSidon ini tidak sungguh-sungguh
berpikir bahwa Herodes adalah dewa. Tetapi mereka mencoba menyenangkan Herodes supaya dia bersedia
berdamai kembali denganmereka.
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24Padawaktu itu Firman Allahmasih 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 bersama
mereka.

13
Barnabas dan Saulus diberi tugas khusus

1 Pada waktu itu, di antara saudara-saudari seiman di Antiokia ada beberapa 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 Raja Herodes. 2 Waktu mereka sedang mengikuti pertemuan khusus untuk
memuji TUHAN dan berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka, “Tugaskan Barn-
abas 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 bahwa mereka diserahkan dan diutus untuk
melakukan 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.

6-8Lalu 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 sudah menjadi teman dengan gubernur di pulau itu yang bernama
Sergius— yang juga disebut Paulus, 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 semua hal yang benar! Kapan
kamu berhenti untuk memutar-balikkan jalan TUHAN! 11 Awas! TUHAN sekarang
memukulmu, dankamuakanmenjadi butauntuk sementara. Bahkankamu tidakakan
bisa melihat sinar matahari.”
Lalu tiba-tiba ada sesuatu seperti kabut yang gelap menutupi Elimas. Dan dia

berjalan meraba-raba dan berusaha mencari orang untuk memegang tangannya dan
membawa dia pergi. 12 Waktu 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
13Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar ke Perga, di provinsi Pam-

filia. 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, merekamasuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan duduk di situ. 15Sesudah
pembacaan dari Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-pemimpin
rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada Paulus dan Barnabas. Kata mereka,
“Saudara-saudara, kalau ada di antara kalian berdua yang bisa memberikan suatu
nasihat untukmenguatkan kami di sini, silakan sampaikan sekarang.”
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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
nenekmoyang kita. Dia memberkati mereka ketikamereka tinggal sebagai pendatang
di Mesir, sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Lalu dengan kuasa-Nya yang
besar, Dia membawa mereka keluar dari negeri itu. 18 Dan selama empat puluh
tahunmereka 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 untukmenjadimilikmereka. 20Semua 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 Allah
menunjuk Saul— anak Kis dari suku Benyamin, dan dia memimpin mereka selama
empat puluh tahun. 22 Tetapi 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, bahwa dia mempunyai hati yang sesuai
dengan keinginan hati-Ku. Dialah yang akanmelakukan semua yang Akumau.’

23 “Jadi, seperti yang sudah Allah janjikan, Dia mengangkat Seorang dari ketu-
runan 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. 25Dan waktu Yohanes hampir
menyelesaikan tugasnya, 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 untuk
membuka 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! 27Tetapi orang-orang Yerusalem bersama dengan para
pemimpin mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Mereka
juga tidak mengerti tulisan para nabi yang dibacakan setiap Hari Sabat. Lalu secara
tidak sadar, mereka menggenapi nubuatan nabi-nabi ketika mereka menjatuhkan
hukumanmati atasDia. 28Padahalmereka samasekali tidakmenemukanalasanuntuk
membunuh Yesus, mereka terus mendesak Pilatus supaya Dia dibunuh.

29 “Akhirnya sesudah secara tidak sadar merekamelakukan 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 kemudian, berulang kali Dia menampakkan
diri-Nya kepada orang-orang yang sudah mengikut Dia ketika pergi dari Galilea ke
Yerusalem. Dan orang-orang itulah yang sekarang memberitakan tentang Dia kepada
bangsa Israel.

32 “Jadi sekarang kami menyampaikan kepada kalian Kabar Baik yang sudah Allah
janjikan kepadanenekmoyang kita. 33Sekarang, bagi kita keturunanmereka, Allah su-
dahmenggenapi janji-Nya itu waktu Dia menghidupkan 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 dalamkubur. KarenaAllah sudahberjanji kepada kita,
✡ 13:33 Mzm. 2:7
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‘Aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus dan yang pantas untuk
dipercaya—

yaitu yang sudah Aku janjikan kepada Daud.’✡
35 Jadi Daud juga berkata kepada Allah dalam bagian lain dari bukuMazmur,
‘Engkau tidak akan membiarkan mayat Hamba-Mu yang kudus itu hancur dalam

kubur.’✡
36 Perkataan itu bukan tentang Daud sendiri. Karena sesudah dia melayani Allah
selama hidupnya, dia juga meninggal. 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-
persembahan kurban yang dilakukan sesuai dengan Hukum Musa sekarang sudah
dihapuskan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hanya melalui percaya
kepada Yesus kitamenjadi benar dimata Allah! 40Oleh karena itu, hendaklah Saudara-
saudari waspada, supaya apa yang Allah sampaikan melalui nabi-Nya tidak terjadi
pada kalian:
41 ‘Perhatikanlah baik-baik, kalian yang sukamengejek waktumendengar 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.’ ”✡

42 Ketika 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 pertemuan itu, banyak orang Yahudi dan
penyembah Allah yang sudah masuk agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas.
Kedua rasul itu mengajar dan menekankan supaya orang-orang itu tetap berpegang
kepada kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus.

44 Pada Hari Sabat berikutnya hampir semua orang di kota itu berkumpul untuk
mendengar penyampaian Firman Allah. 45 Tetapi waktu sebagian dari orang Yahudi
yang belumpercaya kepada Yesusmelihat begitu banyak orang datang untukmenden-
garkan Paulus, mereka menjadi iri hati sekali. Lalu mereka menentang danmenjelek-
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, sekarangkamimeninggalkankaliandanpergimelayanibangsayangbukan
Yahudi. 47Karena Allah sudahmenyuruh kami dengan berkata,
‘Aku sudahmemberi tugas kepada kalian untukmenerangi orang yang bukan Yahudi,

supayakalianmenyampaikanberita keselamatan sampai keujung-ujungbumi.’ ”✡
48Waktu orang yang bukan Yahudi mendengar hal itu, mereka senang dan memuji

Allah untuk berita itu. Dan semua orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk
menerima hidup yang selama-lamanyamenjadi percaya.

49 Lalu berita keselamatan tentang Tuhan Yesus tersebar ke seluruh daerah itu.
50 Tetapi orang Yahudi yang tidak senang kepada mereka 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
✡ 13:34 Yes. 55:3 ✡ 13:35 Mzm. 16:10 ✡ 13:41 Hab. 1:5 ✡ 13:47 Yes. 49:6



Kisah 13:52 449 Kisah 14:15

melepaskan debu dari kaki mereka* sebagai peringatan kepada penduduk kota itu
bahwa Allah akan menghukummereka. Lalu mereka pergi ke kota Ikonium. 52Tetapi
pengikut-pengikut Yesus yang baru di Antiokia tetap hidup dengan sukacita dan
dikuasai Roh Kudus.

14
Paulus dan Barnabas di Ikonium, ibukota provinsi Likaonia

1 Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah pertemuan orang
Yahudi dan mengajar tentang Yesus di sana, sama seperti yang mereka lakukan di
Antiokia. Mereka mengajar dengan penuh kuasa sehingga banyak orang Yahudi dan
orang yang bukan Yahudi menjadi percaya kepada 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. 4 Akhirnya 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 untukmenyiksa danmelempari Paulus danBarnabas denganbatu.
6 Tetapi waktu kedua rasul mendengar tentang rencana itu, mereka melarikan diri ke
daerahyang laindi provinsi Likaonia— yaitu kedaerahdi sekitar kota Listra danDerbe.
7Dan di sanamereka terus menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus.

Paulus di kota Listra dan Derbe
8Di 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. 10Lalu
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 memanggil Barnabas dengan nama
Zeus,* dan Paulus dengan namaHermes,† karena dia yang banyak bicara. 13Kebetulan
rumah ibadah untuk dewa Zeus berada dekat sekali dengan kota itu. Karena menden-
gar bahwa kedua dewa mereka sudah turun, imam yang bekerja di rumah ibadah itu
datang dengan membawa sapi-sapi jantan untuk dipersembahkan kepada Paulus dan
Barnabas. Dia jugamembawa hiasan lingkaran bunga untukmenghiasi kurban itu.

14 Tetapi waktu Paulus dan Barnabas mendengar rencana imam itu, mereka
merobek-robek jubahmereka sebagai tandabahwamerekaberdua 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 mengajar kalian tentang berita keselamatan supaya kalian
berhenti menyembah allah-allah yang tidak benar, tetapi berbalik dan menyembah
Allah yang benar saja— yaitu Dia yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan
* 13:51 melepaskan debu dari kaki mereka merupakan peringatan kepada penduduk suatu kampung atau kota
yang akanmenanggung hukumanAllah. Karena ketika para pemberita FirmanAllah datangmenyampaikan berita
keselamatan, penduduk kampung atau kota tersebut tidak mau mendengarkannya. Hal itu juga sebagai tanda
bahwa para pemberita bebas dari kesalahan, karena mereka menyampaikan berita itu dengan setia. * 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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semua yang ada di dalam ketiga tempat itu. 16Di masa lalu, Allah membiarkan semua
manusiamelakukan apa saja yangmereka pikir benar. 17Tetapi Allahmemberi berkat-
berkat kepada kalian untuk menunjukkan bahwa Dia memang ada. Sebagai contoh,
Dia memberikan kepada kalian hujan dari langit, tanaman yang memberikan hasil
yangbanyak,makananyang cukup, danhati yang gembira.” 18Biarpunmerekaberdua
bicara seperti itu, mereka hampir tidak berhasil mencegah 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. Mereka
mempengaruhi 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 dan masuk lagi ke dalam kota. Lalu besoknya
dia berangkat ke Derbe bersama Barnabas.

Kedua rasul kembali ke Antiokia di provinsi Siria
21Di kotaDerbe, PaulusdanBarnabasmemberitakankabarkeselamatandanbanyak

orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu, mereka kembali lagi ke Listra,
Ikonium,dankotaAntiokia—yangdiprovinsiPisidia. 22Dikota-kota itu,merekaberdua
menguatkan hati orang-orang percaya untuk tetap memegang keyakinan mereka
kepada Yesus. Mereka berkata, “Kita harus melalui banyak penderitaan sebelum
masuk ke dalam kerajaan Allah.” 23 Mereka juga memilih penatua-penatua untuk
setiap jemaat. Dan sesudahmereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas
menyerahkan penatua-penatua itu ke dalam tangan Yesus— yaitu Tuhan yang sudah
mereka percayai.

24Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali melewati provinsi Pisidia, lalu
tiba di provinsi Pamfilia. 25Merekamengajarkan berita keselamatan sekali lagi di kota
Perga, lalu turun ke kota Atalia. 26 Dan dari situ mereka naik kapal menyeberang ke
kota Antiokia yang di provinsi Siria— yaitu tempat di mana dulu jemaat menyerahkan
mereka 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 dan
menceritakan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga
berkata, “Allahmemangsudahmembukapintukesempatansupayabanyakorangyang
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 ke Antiokia
yang mengajar saudara-saudari yang mengikut Yesus seperti ini, “Kalau kalian yang
bukan Yahudi tidakmengikut adat sunat seperti yangMusa ajarkan, kalian tidak akan
selamat.” 2Tetapi Paulus dan Barnabas sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah
perdebatan yang serius terjadi di antaramereka, semua saudara seimanmemutuskan
untuk mengirim Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain untuk pergi kepada
para rasul dan penatua seluruh orang percaya di Yerusalemuntukmembahasmasalah
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
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bersukacita. 4 Pada waktu mereka tiba di Yerusalem, mereka disambut dengan baik
oleh para rasul dan 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 menyuruhmereka untukmenaati semua HukumMusa.”

6Kemudian rasul-rasul dan para penatua berkumpul untukmembicarakanmasalah
itu. 7Sesudahperdebatan yangpanjang, Petrus berdiri danberkata, “Saudara-saudara,
kalian tahu bahwa sejak dulu Allah sudah memilih saya dari antara kalian, menjadi
orangyangpertamauntukmemberitakanKabarBaikkepadaorangyangbukanYahudi
supaya mereka menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal hati setiap orang,
sudah menerima orang yang bukan Yahudi itu. Allah menunjukkan hal itu kepada
kita ketika Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka sama seperti yang sudah
diberikan-Nya kepada kita. 9 Dan Allah sama sekali tidak membeda-bedakan antara
kita dengan mereka. Sama seperti yang terjadi dengan kita, saat mereka percaya,
Allah membersihkan hati mereka. 10 Jadi sekarang, kenapa kalian menguji Allah
dengan menyusahkan saudara-saudari seiman yang bukan Yahudi itu? Baik kita
maupun nenek moyang kita tidak pernah mampu melakukan seluruh Hukum Taurat
itu. Kenapamembebani mereka dengan semua itu? 11 Sebaliknya, kita percaya bahwa
kita orangYahudihanyabisadiselamatkanmelalui kebaikanhati TuhanYesus. Danhal
itu juga sama untukmereka yang bukan Yahudi.”

12 Lalu semua yang hadir menjadi diam dan mendengarkan Barnabas dan Paulus,
yang menceritakan semua keajaiban yang sudah Allah lakukan melalui mereka di
antara orangyangbukanYahudi. 13Sesudahmerekaberdua selesai berbicara, Yakobus
berkata, “Saudara-saudara, dengarkan saya. 14 Petrus sudah menceritakan kepada
kita bagaimana untuk pertama kalinya Allahmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada
orang yang bukan Yahudi— di mana banyak orang diangkat dari antara mereka
menjadi umat-Nya. 15Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh
salah satu nabi, seperti yang tertulis,
16 ‘Sesudah itu, Aku akan kembali dan membangun lagi kerajaan Daud yang sudah

rusak.
Hal itu seperti kemah yang sudah roboh.
Tetapi Aku akanmembangun danmendirikan kemah itu kembali.

17 Aku akan mengerjakan hal itu supaya sisa manusia yang masih tertinggal akan
mencari 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 sudahmemberitahukan tentang rencana-rencana-Nya ini jauh sebelum

hal-hal itu terjadi.’ ”✡
19 Lalu Yakobus melanjutkan, “Karena itu, menurut pendapat saya, jangan kita

menyusahkan orang yang bukan Yahudi yang sudah mulai bertobat dan kembali
kepada Allah. 20 Tetapi kita perlu menulis surat kepada mereka untuk memberitahu
supayamereka
jangan makan daging yang menjadi najis karena sudah dipersembahkan kepada

berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.
* 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalam penerjemahan ke dalam Bahasa Yunani yang disebut LXX. ✡ 15:18
Yes. 45:21



Kisah 15:21 452 Kisah 15:36

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 memu-

tuskan 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 dihormati sebagai pemimpin di antara saudara-
saudari seiman di Yerusalem. 23Kepada kedua orang itu dititipkan sebuah surat untuk
mereka 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.

24Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa orang yang datang kepada kalian
dari daerah kami, danmereka sudahmengajar kalian denganhal-hal yangmembuat
kalian ragu dan bimbang akan keyakinan kalian masing-masing. Tetapi kami tidak
mengutusmereka untuk datangmengajar kalian. 25Karena 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 sudah mempertaruhkan hidup mereka demi melayani Tuhan kita Kristus
Yesus. 27 Jadi kami sudah mengutus Yudas dan Silas untuk memberitahukan secara
langsungkepadakalian seperti yang tertulis jugadalamsurat ini. 28Karenapendapat
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.‡

35 Tetapi Paulus dan Barnabas masih tinggal beberapa waktu lamanya di Antiokia.
Mereka bersama banyak orang lain mengajarkan berita keselamatan dan Firman
TUHAN kepada orang-orang yang ada di sana.

Paulus dan Barnabas berpisah
36 Lalu sesudah beberapa hari, Paulus berkata kepada Barnabas, “Marilah kita

kunjungi kembali saudara-saudari seiman kita di setiap kota di mana sebelumnya kita
sudahmemberitakan Firman TUHAN— supaya kita tahu bagaimana keadaanmereka.”
† 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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37Barnabas setuju, tetapi diamausupayaMarkus—yangdisebutYohanes, ikutbersama
mereka lagi. 38 Tetapi Paulus merasa tidak baik untuk membawa dia, karena Markus
sudah meninggalkan 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 membawa Markus dan
naik kapal ke pulau Siprus. 40 Tetapi Paulus memilih Silas, lalu mereka berangkat
sesudah saudara-saudari seiman di Antiokia mempercayakanmereka kepada TUHAN
Allah, supaya dengan kebaikan hati-Nya Dia menjaga mereka. 41Lalu Paulus dan Silas
mengunjungi 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 Ikonium mengatakan bahwa Timotius adalah orang baik. 3 Paulus mau
supaya Timotius ikut dengan mereka berdua. Jadi dia menyunat Timotius supaya
orang-orang Yahudi bisa menerima dia. Paulus tidak mau terjadi persoalan, karena
semua orang di daerah itu tahu bahwa bapaknya Timotius adalah orang Yunani.
4Waktumerekaberkunjungdari satu kota ke kota lain,merekamenyampaikankepada
jemaat-jemaat tentang peraturan-peraturan yang sudah diputuskan oleh rasul-rasul
dan para penatua di Yerusalem. 5Dengan demikian, jemaat-jemaat dikuatkan dalam
keyakinanmereka, dan setiap hari jumlah orang percaya semakin bertambah.

Penglihatan Paulus tentang kebutuhan orang-orang di provinsi Makedonia
6 Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan melalui

provinsi Frigia dan Galatia, karena mereka dilarang oleh Roh Kudus 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. 9 Pada malam itu
TUHANmemberikan penglihatan kepada Paulus. Dia melihat seseorang dari provinsi
Makedonia berdiri danmemohon kepadanya, “Datanglah keMakedonia dan tolonglah
kami!” 10LalusesudahPaulusmendapatpenglihatan itu, kami— termasuksaya, Lukas,†
langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu
kamimenyimpulkan bahwaAllah sudahmemanggil kami untukmemberitakanKabar
Baik kepada orang-orangMakedonia.

Lidia percaya kepada Yesus
11 Lalu kami naik kapal dari Troas dan berlayar langsung ke pulau Samotrake,

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

* 16:7 Roh Yesus Dalam bahasa Yunani, ayat 6 mengatakan “Roh Kudus”— yaitu Roh Allah, sedangkan ayat ini
mengatakan “Roh Yesus.” Karena persatuan antara Allah Bapa dan Anak-Nya, maka tidak ada perbedaan, dan
kedua nama tersebut menunjukkan Pribadi yang sama. † 16:10 kami … Dengan menggunakan ‘kami’ di mana
dulu menggunakan “mereka,” Lukas menunjukkan bahwa dia ikut dalam perjalanan bersama Paulus dari Troas.
Ternyata jugadi ayat 40bahwadia tidak ikutwaktuPaulus berangkat dari kota Filipi. Tetapi Lukasmulai ikut Paulus
lagi di 20:5–21:18 dan 27:1-28.
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dianggap sebagai warga negara Roma‡ oleh pemerintah. Kami tinggal di sana selama
beberapa hari.

13PadaHari Sabat kami pergi ke luar pintu gerbang kota ke pinggir 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
perempuanbernamaLidia yangberasal dari kota Tiatira. Dia pedagang kainungu, 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 kalian menganggap
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
16 Pada hari yang lain waktu kami sedang pergi ke tempat berdoa di pinggir sungai

itu, kami berhadapandengan seorang perempuanperamal, dan perempuan itu adalah
hamba dari beberapa orang majikan. 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
depannyaharusmemberikanuangdulukepadamajikannya. Jadimajikan-majikannya
mendapat banyak uang karena peramal itu. 17 Dia mengikuti Paulus terus dan juga
kami sambil berulang-ulang berteriak, “Orang-orang ini adalah hamba Allah YangMa-
hatinggi. 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 lalu menyeret mereka berdua ke tempat pertemuan 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 pen-
duduk kota ini! 21Mereka 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 itu merobek-robek pakaian Paulus dan Silas sampai mereka 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 supaya menjaga mereka dengan ketat.
24 Karena perintah itu, maka kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam
ruangan yang paling 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

‡ 16:12 warga negara Roma Kota Filipi dibuka oleh penduduk kota Roma yang pindah ke sana, jadi mereka masih
dianggap sebagai warga negara Roma danmempunyai hak khusus.



Kisah 16:27 455 Kisah 17:4

itu terguncang. Semua pintu penjara terbuka, dan semua rantai para tahanan ter-
lepas. 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 semua masih
ada di sini.”

29 Lalu sesudah kepala penjara itu menyuruh hambanya untuk mengambil lampu,
dia berlari masuk ke dalam dan dengan gemetar ketakutan berlutut di depan Paulus
dan Silas. 30Lalu diamengantarmereka 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 disela-
matkan. 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 keamanan kota
kepada kepala penjara itu untukmemberitahukan, “Lepaskanlah kedua orang itu.”

36Kemudian 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 negara
Roma,* tetapi pejabat-pejabat kota ini sudahmenyuruh supaya kami dipukuli di depan
umum, dan itu dibuat tanpa menemukan kesalahan apa pun pada kami! Lalu tanpa
alasanmereka memasukkan kami ke dalam penjara. Dan sekarang mereka mau kami
pergi secara diam-diam. Tentu saja kami tidakmau! Mereka sendiri yang harus datang
kemari danmengantar kami ke luar!”

38 Lalu para petugas keamanan itu pergi melaporkan kata-kata Paulus kepada
pejabat-pejabat itu. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga
negara Roma, mereka menjadi takut. Karena kalau hal itu dilaporkan kepada atasan
mereka,merekabisa kenahukuman. 39Makamerekadatangdanmintamaaf. Sesudah
mengantarPaulusdanSilas ke luar,merekamemohonsupayakeduanyameninggalkan
kota itu. 40Sesudah itu,merekaberduapergi ke rumahLidia. Danwaktumereka sudah
bertemudanmenghibur saudara-saudari seiman,merekapergimeninggalkankota itu.

17
Paulus dan Silas di kota Tesalonika

1 Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota Amfipolis 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. 3 Berdasarkan tulisan para nabi dia menjelaskan dan membuktikan bahwa
Kristusharusmenderita, lalumati, dankemudianhidupkembali dari kematian. Paulus
menegaskan, “Yesus yang sedang saya beritakan kepadamu, Dialah Kristus* yang
dijanjikan itu.” 4 Kemudian sebagian dari mereka menjadi percaya dan bergabung
§ 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
RomaUndang-undangRomamenentukanbahwawarga negara Roma tidak boleh dipukul sebelumdiadili. * 17:3
Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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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 Paulus dan Silas, dengan maksud untuk
menyeretmereka ke hadapan orang banyak. 6Tetapi ketikamereka tidakmenemukan
kedua rasul itu, maka Yason dan beberapa saudara seiman yang lain diseret kepada
para pejabat kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal yang sudahmenyebabkan
kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah datang ke sini juga! 7 Dan Yason 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.”

8 Ketika mendengar perkataan mereka itu, orang banyak dan para pejabat 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
10Lalu 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 senang mendengarkan 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 sudah menjadi
penyembah Allah, baik beberapa perempuan terkemuka maupun banyak laki-laki.
13 Tetapi pada waktu orang-orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus
sedang memberitakan Firman Allah lagi di Berea, mereka pergi ke sana untuk meng-
hasut 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. 15Lalumereka yangmengantar Paulusmembawa dia sampai ke
kota Atena. Sesudah itumereka kembali ke Berea denganmembawapesan dari Paulus
untuk Silas dan Timotius, supayamereka berdua segera datang kepadanya.

Paulus di Atena
16 Ketika Paulus sedang menunggu kedatangan Silas dan Timotius, hatinya merasa

sangat terganggu karenamelihat bahwa kota Atena itu penuh dengan patung berhala.
17Oleh karena itu, dia sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara
tentang Yesus bersama orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi yang sudahmenjadi
penyembah Allah. Dan setiap hari dia juga pergi ke pasar dan berbicara tentang Yesus
kepada siapa saja yang dia temui. 18 Lalu beberapa ahli filsafat† dari aliran Epikuros
dan Stoa mulai berdebat dengan Paulus. Di antara mereka 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 yang diadakan di tempat sidang
† 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. Merekamengajar bahwa setiap orang harus menguasai dirinya.
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para pejabat kota yang bernama Sidang Areopagus.‡ Dan di situ mereka berkata,
“Tolong jelaskankepadakami tentangajaranbaruyangkamusampaikan itu. 20Karena
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 ataumendengarkan pemikiran-pemikiran yang terbaru.)

22 Jadi Paulusberdiri di hadapanSidangAreopagusdanberkata, “Orang-orangAtena,
saya melihat dengan jelas bahwa kalian sungguh-sungguh orang beragama. 23Karena
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 memperke-
nalkan Dia yang kalian sembah tetapi tidakmengenal-Nya!

24 “Dialah Allah yang sudahmenciptakan 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. 25 Dia tidak membutuhkan perto-
longan manusia. Karena Dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu
yang lain kepada kita. 26 Dimulai 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 kekuasaan mereka. 27 Lewat
semua yang diperbuat-Nya itu, Allah bermaksud supaya kita berusaha mencari Dia—
dengan harapan kita menemukan-Nya, meskipun sebenarnya Dia tidak jauh dari kita
masing-masing. 28 Jadi seperti yang sudahbiasa dikatakan, ‘Kita bolehhidup, 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 caranya menyembah Dia.
Tetapi sekarang Dia perintahkan setiap orang dimana saja supaya bertobat dan hanya
menyembah Dia saja. 31Karena Allah sudah menentukan satu hari di mana Dia akan
menghakimi semuamanusia dengan adil. Pengadilan itu akan dilakukanmelalui satu
Orang yang sudah ditetapkan-Nya. Dan Allah sudah membuktikan hal itu kepada
semua orang denganmenghidupkan Orang itu kembali dari kematian.”

32Ketika orang-orang itu mendengar Paulus berkata bahwa ada Orang yang pernah
dihidupkan dari kematian, ada di antara mereka yang menertawakan Paulus. Tetapi
yang lain berkata, “Kami mau mendengarkan kamu berbicara lagi tentang hal ini.”
33 Jadi Paulusmeninggalkanmereka. 34Tetapi ada beberapa darimereka yang percaya
kepada Yesus dan bergabung dengan Paulus. Termasuk di antara mereka adalah
Dionisius— yang adalah anggota Sidang Areopagus, seorang perempuan bernama
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 datang dari Italia, karena raja agung
Klaudius sudah memerintahkan bahwa semua orang Yahudi harus meninggalkan
‡ 17:19 Sidang Areopagus terdiri dari kelompok pemimpin di Atena yangmempunyai tugas sama seperti hakim.
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Roma. 3Dan 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. 5 Tetapi
waktu Silas danTimotius datangdariMakedonia, Paulusmemberi diri sepenuhnyaun-
tukmengajarkan berita keselamatan kepada semua orang yang beragama Yahudi. Dia
terus saja memberi 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 kepadamereka, “Kalian sendiri yang akanmenanggung hukuman Allah—
bukan saya! Jadi, mulai sekarang, saya akan pergi mengajarkan berita keselamatan
kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

7 Jadi Paulusmeninggalkan rumah pertemuan itu danmasuk ke rumah Titius— yang
ada di sebelah rumah pertemuan itu. Titius— yang juga disebut Yustus, adalah orang
yang bukan Yahudi yang sebelumnya sudah menjadi penyembah Allah. 8 Krispus,
kepala rumahpertemuan itu, bersama semua keluarganya juga percaya kepada Tuhan
Yesus. Dan banyak orang lain di Korintus yang mendengar ajaran Paulus menjadi
percaya, dan semua orang percaya itu dibaptis.

9Pada suatumalamTuhan berkata kepada Paulus dalam suatu penglihatan, “Jangan
takut. Tetaplah mengajar dengan berani dan jangan berdiam diri, 10 karena Aku
menyertai kamu! Tidak ada seorang pun yang akan menyusahkan kamu. Tetaplah
mengajar, karena Aku sudah memilih banyak orang di kota ini untuk menjadi umat-
Ku.” 11 Lalu Paulus 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 dengan men-
gatakan, “Orang ini mengajar orang-orang untukmenyembah Allah dengan cara yang
berlawanan dengan Hukum Taurat kami.”

14Begitu Paulusmauberbicara, Galiomenjawabmereka, “Kalaukalian orangYahudi
melaporkan dia karena berbuat kesalahan atau sesuatu kejahatan, saya bisa sabar
mendengar pengaduan kalian. 15 Tetapi pengaduan kalian hanyalah soal kata-kata
dan nama-nama yang terdapat dalam hukum 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-orangYahudi itu sedangdiusir, beberapapetugas keamananyangmelakukan itu
menangkap Sostenes— yaitu pemimpin rumah pertemuan Yahudi, lalu memukulnya.
Walaupun dia dipukul di tengah-tengah ruang pengadilan itu, Galio sama sekali tidak
mau peduli.

Paulus kembali ke Antiokia di provinsi Siria
18 Sesudah itu, Paulus masih 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, Paulus mencukur
rambutnya sesuai dengan adat Yahudi, 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
* 18:5 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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situ. Merekameminta dia untuk tinggal lebih lama di sana, tetapi dia menolak dengan
berkata, “KalauAllahmengizinkan, sayaakandatang lagi ke sini.” Sesudah itudiapergi
naik kapal danmeninggalkan Priskila dan Akwila di sana.

22Pada waktu Paulus tiba di Kaisarea, dia pergi ke Yerusalem untuk memberi salam
kepada jemaatdi sana. LaludiamelanjutkanperjalanankeAntiokia. 23Sesudah 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. 25 Dengan semangat yang menyala-
nyala, dia mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi tentang jalan keselamatan
yang akan datang melalui Yesus. 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
mereka membawa dia ke rumah mereka dan menjelaskan lebih lengkap lagi tentang
jalan keselamatan kepadanya.

27 Sesudah itu, Apolos mau pergi ke provinsi Akaya. Lalu saudara-saudari seiman di
Efesusmembantu dia denganmenulis surat pengantar, supaya semua saudara-saudari
seiman di sana menerima dia dengan baik. Pada waktu dia tiba di sana, dia banyak
menolongmerekayangolehkarenakebaikanhatiTUHANsudahpercayakepadaYesus.
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

1KetikaApolosmasihberadadi kotaKorintusdi provinsiAkaya, Paulusmengunjungi
beberapa daerah di provinsi Galatia dan Frigia. Kemudian dia berjalan terusmelintasi
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 member-
itahukan bahwa mereka harus percaya kepada Seseorang yang akan datang sesudah
dia— yaitu Yesus.”

5 Ketika 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— sesuai kemampuan yang diberikan oleh Roh
Kudus. Mereka juga bernubuat. 7 Jumlahmereka kira-kira dua belas orang laki-laki.

8 Selama tiga bulan berikutnya Paulus tinggal di Efesus, dia sering masuk ke rumah
pertemuan orang Yahudi. Dengan berani dia berdebat dan meyakinkan mereka
tentang berita keselamatan dan kerajaan Allah. 9 Tetapi ada beberapa orang dari
antaramereka yangmengeraskan hati danmenolak untuk percaya kepada Yesus. Dan
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di depan umum mereka menghina jalan keselamatan melalui Yesus. Oleh karena itu
Paulus meninggalkan 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.* 10Dan sampai dua tahun berikutnya Paulus
melanjutkan mengajar di tempat itu, sehingga semua orang yang tinggal di provinsi
Asiamendengar berita keselamatan tentang Tuhan Yesus— baik orang Yahudimaupun
orang yang bukan Yahudi.

Tujuh anak Skewameniru Paulus
11Padawaktu itu, Allahmelakukanbanyakkeajaibanyang luarbiasamelalui Paulus.

12 Kalau orang-orang sakit tidak bisa datang menemui Paulus, maka orang-orang
membawa sapu tangan atau kain yang dijamah oleh Paulus dan meletakkannya atas
orang-orang sakit, maka mereka menjadi sembuh. Dan ada juga yang meletakkannya
pada orang-orang yang kerasukan, lalu roh-roh jahat meninggalkanmereka.

13 Tetapi ada beberapa dukun dari orang Yahudi yang berjalan dari kota ke kota.
Mereka berusaha mengusir roh-roh jahat dengan menggunakan nama Tuhan Yesus.
Dan beberapa kali merekamencoba 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 yang bernama
Skewa yang melakukan hal 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 pernahmendengar tentang Paulus, tetapi kamu ini siapa?!”
16Maka orang yang kerasukan roh jahat itu tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka.
Dia mengalahkan dan merobek pakaian mereka, sampai mereka 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
danmengaku di depan umumbahwamereka sudah pernah terlibat dengan ilmu sihir.
19 Bahkan banyak dari antara mereka mengumpulkan buku-buku sihir mereka, dan
membakarnya di hadapan semua orang. Kalau dihitung dengan uang, harga semua
buku itu kira-kira 50.000 keping uang perak. 20Dengan demikian, 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,
sayaharusmengunjungiRoma.” 22LaluPaulusmengirimkeduaorangwakilnya—yaitu
TimotiusdanErastus, untukmendahuluidiakeprovinsiMakedonia. Sementara itu, dia
sendiri masih tinggal beberapa waktu lamanya di provinsi Asia.

Kerusuhan di Efesus
23Kira-kira padawaktu itu, terjadi kerusuhan besar karena orang-orangmenentang

jalan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. 24 Masalah ini dimulai dari seorang
pengusaha yang bernamaDemitrius. Diamempunyai usaha dalampembuatan benda-
benda seni yang terbuat dari perak. Di kota itu terdapat rumah penyembahan dewi

* 19:9 Balai Diskusi Tiranus Tiranus adalah nama orang, dan sekarang tidak diketahui kalau dia yangmempunyai
balai itu atau biasa mengajar di situ. Kata dasar dari nama Tiranus berarti “penguasa.”
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Artemis, dan Demitrius bersama teman sekerjanya membuat rumah-rumah kecil
dalam bentuk rumah dewi itu. Rumah-rumah kecil itu dijual kepada para penyembah
dewi itu, jadi semuayang terlibat dalamusaha itumendapat banyakuang. 25Demitrius
itu mengumpulkan semua tukang yang terlibat dalam pekerjaan itu dan 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
pekerjaankita ini yang akandianggap sia-sia, tetapi juga pusat penyembahandewi kita
ini nanti akan dianggap sia-sia, dan kebesaran namaArtemis sendiri pun akan diinjak-
injak! Sungguh celaka! Karena dialah dewi yang dipuja oleh semua orang di Asia dan
di seluruh dunia.”

28 Waktu mereka mendengar dia berkata seperti itu, hati mereka menjadi panas
dan mereka 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. 30Saat ituPaulus jugamaumasukkedalamstadion ituuntukberbicarakepada
orang banyak itu, tetapi saudara-saudari seiman tidak mengizinkan dia. 31 Malah
beberapa pembesar provinsi Asia yang sudahmenjadi sahabat Paulusmengirimpesan
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 yang menyebabkan masalah ini bukanlah orang
Yahudi. Karena Aleksander mau berbicara, dia memberi tanda dengan tangannya
supaya mereka 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 yang menjaga rumah pusat penyembahan
dewi besar kita Artemis! Dan kitalah yang menjaga patungnya yang jatuh dari
langit.† 36 Dan memang tidak akan ada orang yang bisa membantah hal itu. Oleh
karena itu, hendaklah kita tenang. Janganlah terburu-buru mengambil tindakan.
37 Percuma kalian membawa kedua orang ini ke sini. Karena mereka tidak mencuri
apa pun dari rumah dewi kita, dan mereka juga tidak menghina dia. 38 Jadi, kalau
Demitrius dan teman sekerjanya marah dengan seseorang, mereka bisa membawa
perkara itu kepada sidang pengadilan— dimana secara teratur kedua pihak bisa saling
menunjukkan kesalahan di depan para hakim. 39Dan kalau kalian masih mempunyai
masalah-masalah yang lain, itu bisa kita selesaikan nanti dalam sidang rakyat yang
sah. 40Karena 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 bisamemberikan alasan.” 41Sesudah berkata begitu,
dia menyuruhmereka untuk bubar. Danmereka pun bubar.

† 19:35 patungnya … dari langit Kemungkinan besar sebuah batu atau meteorit yang dianggap mirip dengan
Artemis, berhala yang disembah olehmereka.
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20
Paulus ke provinsi Makedonia dan Akaya

1Sesudah kerusuhan itu berhenti, Paulusmengumpulkan semua pengikut Yesus dan
menguatkan hati mereka. Lalu dia berpamitan dan berangkat ke provinsi Makedonia.
2 Di situ dia mengunjungi jemaat-jemaat dan memberi banyak nasihat untuk men-
guatkan mereka. Lalu dia sampai ke provinsi Akaya— yang juga disebut Yunani. 3Dia
tinggal di sana selama tiga bulan. Tetapi ketika dia bersiap-siapuntukberlayar ke Siria,
dia mendengar bahwa orang-orang Yahudi sedang merencanakan untuk membunuh
dia dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali melalui
Makedonia.

4 Orang-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 kemudian
dan mereka menunggu kami di 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 denganmereka. 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

untukmakan bersama danmerayakan Perjamuan Kudus.‡ Paulus berkhotbah kepada
mereka lama sekali, sampai tengahmalam, karena rombongan kami berencana untuk
berangkat meninggalkan mereka besok paginya. 8Kami 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,
Eutikusmengantuk dan sampai akhirnya tidak bisamenahan 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
dia masih 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
13 Sesuai dengan rencana yang sudah kami atur, Paulus berjalan kaki dari Troas ke

kotaAsos, sedangkan saya (Lukas) dengananggota rombonganyang lainberlayar lebih
dulu ke Asos dan menunggu dia di sana. 14 Jadi waktu Paulus tiba di Asos, dia juga
naik kapal yang kami tumpangi, dan kami melanjutkan perjalanan ke kota Mitilene.
15Hari berikutnya kami berlayar dari Mitilene sampai melihat pulau Kios. Kami terus
berlayar, dan hari berikutnya kami melewati pulau Samos. Lalu besok harinya, kami
tiba di Miletus. 16 Dengan demikian kami sudah melewati Efesus. Paulus memang
sudah memutuskan untuk tidak mampir di situ, supaya tidak terlalu lama tinggal di

* 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 terbenampadahari Sabtu, tetapi kalauLukasmempergunakanwaktuYunanididalamayat ini,makayang
dimaksud adalah Minggu malam. ‡ 20:7 Perjamuan Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Lihat catatan di
Kis. 2:42.
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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 itu Paulusmengirim berita ke Efesus danmeminta para penatua jemaat di

sanadatanguntukmenemui dia diMiletus. 18Sesudahmereka 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
rendahhati danseringmenangiskarena saya sangatmengasihi kalian. Saya juga sudah
mengalami 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, supayamereka 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 atau mati itu tidak penting. Saya hanya
berpikir untuk berjuang sampai garis terakhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan
Yesus sudah percayakan kepada saya— yaitu untukmemberitakan 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 akan menuntut saya! 27Karena dengan setia saya sudah memberitahukan
kepada kalian semua ajaran yang Allah kehendaki untuk kalian ketahui.

28 “Jadi, sayamendorong setiap kalian supayamenjaga diri sendiri danmenggembal-
akan seluruh jemaatdenganbaik, karenaRohKudus sudahmenetapkankalian 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
membinasakan kawanan domba ini. 30Bahkan dari antara kalian akanmuncul orang-
orang yang berusaha untuk memutar-balikkan ajaran benar, untuk menarik saudara-
saudari seimanmenjadi pengikutmereka. 31Olehkarena itu, berjaga-jagalah! Ingatlah
bahwa selama tiga tahun, siang danmalam, dan dengan banyak tetesan air mata, saya
tidak pernah berhenti menasihati 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 sediakanbagi umat-Nya yang disucikan-Nya. 33Saya tidak pernahmenginginkan
harta kalian— baik berupa perak, emas, atau pakaian. 34 Kalian 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 untuk menjadi teladan, bagaimana seharusnya
kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus
ingat bahwaTuhanYesus sudahberkata, ‘Allah lebihmemberkati orang yangmemberi
bantuan daripada orang yangmenerima bantuan.’ ”

36 Sesudah Paulus mengatakan semua itu, dia berlutut dengan mereka semua dan
dia memimpin mereka dalam doa. 37Mereka semua menangis sambil memeluk dan
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mencium 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. 2Di sana kami melihat kapal yang akanmenyeberang ke daerah Fenisia.*
Lalu kami naik ke kapal itu danberangkat. 3Ketika kami sedang berlayar, kamimelihat
pulau Siprus di sebelah kiri. Kami hanya melewatinya 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 Allah mereka
menasihatkan Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. 5Ketika tibawaktunya untuk
berangkat dengan kapal 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 dan berdoa. 6 Sesudah berpamitan, kami naik ke kapal, dan mereka
pulang ke rumahmasing-masing.

7 Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Petolemais. Kami mencari
saudara-saudari seiman di situ. Ketika kami bertemu dan bersalam-salaman dengan
mereka, mereka mengajak kami tinggal bersama mereka malam itu. 8Besoknya 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 salah satu dari ketujuh orang yang dulu dipilih sebagai
petugas jemaat untukmelayani kebutuhan janda-janda.† 9Diamempunyai empat anak
gadis yangmemiliki kemampuan khusus untuk bernubuat.

10 Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, secara kebetulan seorang yang
bernama Agabus datang dari provinsi Yudea, dan dia juga mempunyai kemampuan
khusus untuk bernubuat. 11Dia menghampiri kami, mengambil 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 Yerusalem
akan mengikat orang yang punya ikat pinggang ini. Lalu mereka akan menyerahkan
dia ke dalam tangan orang yang bukan Yahudi.’ ”

12Waktumendengarhal itu, kamibersamadengan saudara-saudari seimanyangada
di situmeminta Paulus supaya janganmelanjutkan perjalanan ke Yerusalem. 13Tetapi
Paulus menjawab, “Kenapa kalian menangis dan membuat hati saya hancur! Bukan
hanyauntukdiikat bahkanmati pundi sana, saya sudah siap—deminamaTuhanYesus
dimuliakan.” 14Kami tidak bisa mengubah 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. 16Dan 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 lama
menjadi pengikut Yesus.‡

* 21:2 Fenisia adalah daerah pantai provinsi Siria dan Galilea. † 21:8 Filipus … Cerita tentang Filipus ini
terdapat di dalamKis. 6:5; 8:5-40. ‡ 21:16 pengikut YesusKemungkinanbesarmaksudnyabukanbahwaManason
mengikuti Yesuswaktu Yesusmasih hidup di negeri itu, tetapi dia sudah lama percaya kepada Yesus, misalnya sejak
kejadian yang diceritakan dalam Kis. 2-5.
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Paulusmengunjungi Yakobus
17 Pada waktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seiman menyambut kami

dengan senang hati. 18Lalu pada hari berikutnya Paulus bersamakami pergimenemui
Yakobus. Semua penatua yang lain juga sudah berkumpul bersama Yakobus. 19Paulus
memberi salam kepada mereka 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, danmereka semua berpe-
gang teguh kepada Hukum Taurat. 21 Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu
tentang kamu, bahwa Saudaramengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-
daerah yang bukan Yahudi supaya mereka meninggalkan Hukum Musa. Misalnya
merekamendengarbahwakamumengajar supayaorangYahudi tidakperlumengikuti
adat-istiadat Yahudi atau menyunat anak laki-laki mereka. 22 Jadi, sekarang kita
perlu memutuskan sesuatu untuk memperbaiki situasi ini, karena mereka pasti akan
mendengar bahwa kamu sudah kembali ke sini. 23-24 Jadi kami penatuamenasihatkan
Saudara untukmelakukan ini: Di antara saudara seiman, ada empat orang yang sudah
menyelesaikan masa perjanjian khusus§ dan perlu mengikuti upacara penyucian di
teras Rumah Allah. Dukunglah mereka, dan Saudara sendiri ikut dengan mereka
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 sendirimasihmengikuti Hukum
Taurat. 25 Sedangkan tentang saudara-saudari yang sudah percaya kepada Yesus dari
bangsa yang bukan Yahudi, kami sudahmengirim surat kepadamereka di mana kami
melarangmereka seperti ini:
‘Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
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 men-
dukung acara penyucian tersebut dan dia sendiri ikut juga dalam upacara itu. Kemu-
diandiamasukkedalamterasRumahAllahuntukmemberitahukankepadapara imam
tanggal berakhirnyaketujuhhari proses penyucianmereka, danpersembahanmereka
masing-masing akan diberikan pada tanggal itu.

Paulus ditangkap di Rumah Allah
27Ketikawaktu yang tujuh hari untuk penyucianmereka hampir berakhir, beberapa

orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di salah satu teras Rumah Allah. Lalu
mereka menghasut orang banyak yang ada di sana supaya menangkap dia. 28Mereka
berteriak, “Hei orang Yahudi, tolong! Inilah dia— orang yangmengajari semua orang di
mana sajauntukmenentangadat-istiadat bangsakita, HukumTaurat, danRumahyang
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
§ 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, selamamerekamasihmenjalankan perjanjian khusus itu, rambut kepala mereka tidak boleh dicukur
atau dipotong.
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dari Efesus itu. Mereka mengira bahwa Paulus sudah membawa 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 luar dari teras
Rumah Allah itu. Dan saat itu juga pintu-pintu teras Rumah Allah ditutup oleh imam-
imam penjaga. 31 Sementara orang banyak itu mencoba membunuh Paulus, laporan
datangkepadakomandanbatalion* tentaraRomabahwaseluruhpendudukYerusalem
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 kanan-
nya. Laludiabertanya, “Siapaorang ini, dankesalahanapayang sudahdilakukannya?”
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. 35 Ketika 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 komandan batalion, “Bolehkah saya bicara 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 pem-
berontakan danmemimpin empat ribu orang pemberontakmasuk ke padang gurun.”

39 Lalu Paulus menjawab, “Saya memang orang Yahudi, tetapi saya berasal dari
kota Tarsus di provinsi Kilikia. Jadi saya adalah warga salah satu kota penting dalam
kerajaan Roma. Sayaminta izin untuk berbicara kepada orang banyak ini.”

40 Lalu komandan itu mengizinkan Paulus untuk berbicara kepada orang banyak
itu. Paulus berdiri di atas tangga danmemberi 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, mereka
menjadi 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 dan memasukkan mereka ke dalam penjara— baik laki-laki maupun
perempuan. 5 Dan imam agung serta semua pemimpin Yahudi bisa bersaksi tentang
* 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 yangmemimpin seratus tentara. * 22:3 Gamaliel
Salah satu guru dalam kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. (Lihat Kis. 5:34.)
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hal itu. Karena dari mereka saya menerima surat-surat yang ditujukan kepada para
pemimpin rumah-rumah pertemuan di Damsik, supaya ketika saya datang, saya bisa
menangkap dan mengikat orang-orang yang mengikuti gerakan itu dan membawa
mereka ke Yerusalem untuk dihukum.

6“Tetapi ketika sayadalamperjalananmendekati Damsik, kira-kira tengahhari, tiba-
tiba cahaya yang sangat terangdari langitmenyinari saya. 7Lalu saya terjatuhke tanah
dan mendengar suara yang mengatakan, ‘Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya
Aku?’

8 “Sayamenjawab, ‘Siapakah Engkau, Tuhan?’
“Lalu jawab-Nya, ‘Akulah Yesus dari Nazaret, yang kamu aniaya itu.’ 9Mereka yang

ikut bersama saya juga melihat cahaya itu, tetapi mereka tidak mengerti suara yang
berbicara kepada saya.

10 “Lalu saya bertanya, ‘Apa yang harus saya perbuat, Tuhan?’
“DanTuhanmenjawab, ‘Berdirilah danpergi keDamsik. Di sana akandiberitahukan

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 sayamenuntun saya ke Damsik. 12Di 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 kamu melihat kembali!’ Dan saat itu juga
saya bisa melihat dia.

14“LaluAnaniasberkatakepada saya, ‘Allahnenekmoyangkita sudahmemilihkamu
untuk mengetahui kehendak-Nya, dan untuk mendengar 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
dibaptis. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosamu.’

17 “Sesudah saya kembali ke Yerusalem dan waktu saya sedang berdoa di Rumah
Allah, sayamendapat suatu penglihatan. 18Dan sayamelihat Yesus dalam penglihatan
itu yang mengatakan, ‘Cepat pergi dari Yerusalem, karena orang-orang di sini tidak
akanmenerima kesaksianmu tentang Aku.’

19 “Tetapi sayamenjawab, ‘Tuhan, mereka tahu bahwa saya sudahmasuk ke rumah-
rumah pertemuan untukmenangkap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Lalu saya
memukul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. 20 Dan 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
kamuke tempat-tempat yang jauh— yaitu kepadabangsa-bangsa yangbukanYahudi.’ ”

22Orangbanyak itumendengarkanPaulus sampai kepadakata-katanyayangmenye-
butkan “bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.” Lalu mereka semua berteriak dengan
keras, “Binasakanlah orang itu! Dia tidak pantas hidup lagi!” 23 Sambil berteriak-
teriak,merekamelepaskan jubahmerekadanmelemparkandebukeudara.‡ 24Saat itu,
komandanbatalion itumenyuruh supayaPaulusdibawamasukkedalammarkas. 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
† 22:12 Ananias Dalam Kisah Para Rasul ada tiga orang yang bernama Ananias. Yang dua lagi terdapat dalam Kis.
5:1 dan23:2. ‡ 22:23 melepaskanpakaian…melemparkandebu…Kelakuanmerekamenunjukkanbahwamereka
sangat marah kepada Paulus dan bersiapmengambil tindakan keras.
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komandan kompi yang berdiri di situ, “Apakah diperbolehkan bagi kalian untuk
mencambuk seorang warga negara Roma sebelum dia diadili?”

26Waktukomandankompi itumendengar kata-kata Paulus, dia pergi kepadakoman-
dan 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.
28 Lalu komandan itu mengejek yang biasa dikatakan oleh tahanan Yahudi dengan

berkata, “Dan sekarang kamu akanmengatakan bahwa kamu sudahmembayarmahal
sekali untukmenjadi warga negara Roma.”§
Tetapi Paulus menjawab, “Bukan. Saya dilahirkan sebagai warga negara Roma.”
29 Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang disuruh untuk mencambuk dia

langsung mundur. Dan komandan batalion itu menjadi takut ketika dia menyadari
bahwaPaulus— yang dia sudah suruhuntuk diikat tanpamemeriksanya, adalahwarga
negara Roma.

Paulusmembela diri di depan sidangMahkamahAgama 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 hadapanmereka 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 imam agung Ananias* menyuruh supaya salah seorang yang berdiri di samp-
ing Paulus menampar mulutnya. 3 Lalu Paulus berkata kepada Ananias, “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
Hukum Taurat denganmenyuruh orang untukmenampar saya.”

4 Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, “Berani sekali kamu menghina
imam agung, hamba Allah!”

5Dan Paulus menjawab, “Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia adalah imam
agung, karena ada tertulis, ‘Jangan kamumenghina pemimpin bangsamu.’ ”✡

6 Paulus sudah mengetahui bahwa sebagian dari 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 sudah mati akan
dihidupkan kembali!”

7SesudahPaulusberkata seperti itu,maka terjadilahperselisihanbesarantarakedua
kelompok itu, dan sidang Mahkamah itu terbagi menjadi dua. 8 (Hal itu terjadi karena
kelompok Saduki mengajar bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan
kembali, danmereka tidak percaya bahwa adamalaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi
§ 22:28 Ayat 28 Jawaban komandan diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa perkataannya adalah sindiran. Secara
lebih harfiah dia berkata, “Saya harusmembayarmahal untukmendapat kewarganegaraan itu.” * 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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orang Farisi percaya kepada semua hal itu.) 9 Karena itu terjadilah keributan besar.
Lalu beberapa orang ahli Taurat yang juga anggota kelompok Farisi berdiri dan
memprotes dengan keras. Mereka berkata, “Menurut kami, orang ini sama sekali tidak
bersalah! Mungkin benar adamalaikat atau roh yang berbicara kepadanya.”

10Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin besar dan berbahaya sehingga koman-
dan batalion itu takut kalau Paulus akan dikeroyok oleh mereka. Jadi dia menyuruh
tentaranya untuk menyelamatkan Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa
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
12Besok paginya orang Yahudi mengatur rencana secara rahasia untuk membunuh

Paulus. Mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka tidak akan makan dan
tidak akan minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. 13 Ada lebih dari
empat puluh orang yang sepakat bersumpah seperti itu. 14 Lalu mereka pergi kepada
imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi untuk memberitahukan, “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
sidangMahkamah Agamamintalah 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 untuk membunuh dia di dalam
perjalanan sebelum dia tiba di sini.”

16 Tetapi keponakan laki-laki Paulus mendengar tentang rencana itu. (Dia adalah
anak dari saudara perempuan Paulus.) Lalu dia pergi ke markas dan memberi-
tahukan hal itu kepada Paulus. 17Lalu Paulus memanggil salah satu komandan kompi
dan berkata, “Tolong bawa remaja ini kepada komandan batalion, karena dia mau
menyampaikan sesuatu kepadanya.”

18Makakomandankompi itumembawadia kepada komandanbatalion danberkata,
“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 membawa dia ke
samping dan bertanya, “Apa yang kamumau katakan kepada saya?”

20 Dan remaja itu berkata, “Orang-orang Yahudi sudah membuat rencana untuk
meminta kepada Tuan supaya membawa Paulus ke Mahkamah Agama besok pagi.
Mereka akan berpura-pura mau memeriksa perkaranya lebih teliti. 21 Tetapi Tuan,
jangan mendengarkan mereka, karena lebih dari empat puluh orang dari mereka
sudah mengatur rencana untuk menyerang dia dalam perjalanan. Mereka sudah
bersumpah bahwamereka tidak akanmakan dan tidak akanminum sebelummereka
berhasil membunuh Paulus. Dan sekarang mereka sudah siap dan hanya menunggu
keputusan dari Tuan.”

22Maka komandan itu menyuruh remaja itu pulang dan berpesan, “Jangan katakan
kepada siapa pun bahwa kamu sudahmemberitahukan hal ini kepada saya.”

Paulus dikirim ke Kaisarea
23-24Kemudian komandan itumemanggil dua dari komandan kompinya danmenyu-

ruh, “Siapkan tiga kelompok tentara untuk membawa Paulus dengan aman kepada
Gubernur Feliks di Kaisarea. Tiga kelompok itu terdiri dari dua ratus tentara
berpedang, dua ratus tentara bertombak, dan tujuh puluh penunggang kuda. Siapkan
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juga beberapa ekor kuda untuk Paulus dan segala keperluannya.‡ Bersiap-siaplah
untuk berangkat jam sembilan malam ini.” 25 Lalu komandan itu menulis surat yang
bunyinya seperti ini,

26 “Kepada yangmulia 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 sudahmenden-
gar bahwa dia adalah warga negara Roma. 28 Saya mau mengetahui kenapa dia
dituduh oleh mereka, jadi saya membawa dia ke sidang Mahkamah Agamamereka.
29TernyatamerekamenuduhdiakarenabeberapapersoalanHukumTauratmereka,
tetapi dia tidak dituduh tentang sesuatu yang pantas dihukum dengan hukuman
mati atau hukuman penjara. 30 Ketika saya diberitahu bahwa orang Yahudi sudah
mengatur rencana untukmembunuh dia, saya langsungmengirim dia kepada Tuan.
Saya juga sudah menyuruh mereka yang menuduh dia untuk mengatakan segala
tuduhanmereka di hadapan Tuan.”
31 Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka, tentara-tentara itu mem-

bawa Paulus ke kota Antipatris pada malam hari. 32Hari berikutnya kompi berkuda
meneruskan perjalanan dengan Paulus, sedangkan empat ratus tentara yang lain
kembali ke markas. 33Ketika tujuh puluh penunggang kuda itu bersama Paulus tiba di
Kaisarea,merekamenyerahkan Paulus bersama surat itu kepada gubernur. 34Sesudah
gubernurmembaca surat itu, dia bertanya kepada Paulus, “Kamuberasal dari provinsi
mana?” Ketika Paulus menjawab bahwa dia dari provinsi Kilikia, 35 lalu berkatalah
gubernur, “Saya akanmendengar perkaramuwaktu orang-orang yangmenuduhkamu
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 untukmengajukan tuduhan-
tuduhan terhadap Paulus. Seorang ahli hukum negara yang bernama Tertulus ikut
bersamamereka. 2-3Lalu Paulus dipanggil dan dibawamenghadap gubernur. Sesudah
itu, TertulusmulaimenuduhPaulusdenganberkata, “BapakGubernurFeliksyang saya
hormati, oleh karena pemerintahan Bapak, kami sudah menikmati kedamaian. Dan
bangsa kami juga sudah banyak mengalami perbaikan karena kebijaksanaan Bapak.
Jadidalamsemuahal 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
supayaBapakbersediamendengarkanpengaduankami yang singkat ini. 5Kami sudah
menemukan bahwa orang ini adalah pengacau. Dia membuat banyak perpecahan di
antara orang Yahudi di seluruh dunia. Dia juga seorang pemimpin dari kelompok yang
mengikuti ajaran orang Nazaret itu. 6-8 Dia juga sudah mencoba menajiskan Rumah
Allah, tetapi kami cepat menangkap dia.* Kalau Bapak memeriksa dia, Bapak sendiri
‡ 23:23-24 keperluannya Tidak diketahui kenapa beberapa kuda disiapkan untuk Paulus. Kuda lain mungkin
untuk teman-teman Paulus, yang ikut untukmengurus keperluan Paulus di penjara. Atau kuda lainmungkin untuk
membawa barang-barangnya. * 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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akan mengetahui bahwa semua tuduhan kami terhadap dia benar.” 9 Dan orang-
orang Yahudi yang berada di situ pun ikutmendukung danmenegaskan bahwa semua
tuduhan itu memang benar.

Paulusmembela diri di hadapan Gubernur Feliks
10Ketika 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-
perkaramereka. Karena itu saya tidak takutmembela diri di hadapan Bapak. 11Bapak
sangat gampang membuktikan bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu saya
datang keYerusalemuntukberibadahdi RumahAllah. Jadi tidak adawaktuuntuk saya
melakukan hal-hal yang seperti mereka tuduhkan terhadap saya. 12Dan seorang pun
tidakpernahmelihat sayabertengkar ataumelakukankekacauan—baik di dalam teras
Rumah Allahmaupun 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-tuduhanmereka itu benar.

14 “Tetapi sayamengakui bahwa sayamenyembahAllah nenekmoyang kami dengan
mengikuti ‘jalan keselamatan’ yang diajarkan oleh Yesus, orang Nazaret itu. Menurut
orang-orang ini, siapa saja yang mengikuti jalan itu adalah pengikut ajaran sesat.
Tetapi sayamasih percaya kepada semua yang tertulis dalamHukum Taurat dan buku
para nabi. 15Sama sepertimereka, saya jugamempunyai keyakinan bahwa pada suatu
hari nanti Allah akan menghidupkan kembali setiap orang yang sudah mati— baik
itu orang benar maupun orang jahat. 16 Dan oleh karena itu, saya selalu berusaha
melakukan yang terbaik supaya hati nurani saya tidak merasa bersalah, 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 depan Mahkamah
Agama. Pada waktu itu, mereka tidak menemukan kesalahan apa pun pada diri saya,
kecuali mereka 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!’ ”

22Waktu mendengar hal itu, Gubernur Feliks menunda sidang itu dengan 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 diikat dengan rantai, dan tidakmenghalang-halangi sahabat-
sahabat Paulus 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. (Istrinya Drusila adalah seorang perempuan Yahudi.) Lalu Feliks menyu-
ruh supaya Paulus menghadap mereka berdua. Kemudian mereka mendengarkan
Paulus berbicara tentang bagaimana percaya kepada Kristus Yesus. 25 Tetapi waktu
† 24:18-19 upacara penyucian diri Lihat catatan di Kis. 21:23.
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Paulusmenjelaskan tentangcarahidupyangbenardimataTUHAN, tentangmenguasai
diri, dan bagaimana nanti Allah akan menghakimi manusia, Feliks menjadi takut lalu
berkata, “Cukup sudah! Kamu boleh pergi sekarang. Kalau ada kesempatan, saya akan
memanggil kamu lagi.” 26 Selama ini Feliks berharap bahwa Paulus akan memberi
uang suap kepadanya. Karena itulah dia sering menyuruh supaya Paulus dibawa
menghadap untuk berbicara dengan dia.

27 Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh Porkius Festus. Karena
inginmenyenangkanhati orangYahudi, ketikaFeliksmeninggalkan jabatannya itu, dia
dengan sengaja membiarkan Paulus tetap dalam penjara.

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 imamkepala dan para pemimpin orang Yahudi yang lain datang kepadanya
untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Paulus. Mereka memohon dengan
sangat supayaPaulus dikirimkembali ke Yerusalem. Karena secara diam-diammereka
sudah merencanakan untuk membunuh dia ketika dia dalam perjalanan. 4 Tetapi
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.
Kalaumemang dia berbuat salah, merekalah yang akanmengadukan dia di sana.”

6 Sesudah Festus tinggal di Yerusalem kira-kira delapan atau sepuluh hari, lalu dia
kembali ke Kaisarea. Hari berikutnya diamengadakan sidang pengadilan danmemer-
intahkan orang-orang untukmembawa Paulusmenghadap dia. 7Waktu Paulusmasuk
ke ruangan itu, orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi
dia. Danmerekamengajukan banyak tuduhan yang berat terhadap dia, tetapi mereka
tidak bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar. 8 Kemudian
Paulus membela diri dengan berkata, “Saya tidak pernah melanggar Hukum Taurat
orang Yahudi. Saya juga tidak melakukan kesalahan terhadap Rumah Allah, apalagi
melawan raja Roma.”

9 Tetapi karena Festus mau mengambil hati orang Yahudi, dia bertanya kepada
Paulus, “Apakah kamu mau pergi ke Yerusalem untuk 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.”

12 Lalu, sesudah Festus membicarakan hal ini dengan para penasihatnya, dia men-
jawab, “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 tentang persoalan Paulus kepada
raja seperti ini, “Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan oleh Feliks di dalam

* 25:13 Agripa adalah Herodes 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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penjara. 15 Dan waktu saya berada di Yerusalem, para imam kepala dan pemimpin-
pemimpin Yahudi menyampaikan bahwa orang ini sudah melakukan banyak keja-
hatan. Jadi mereka meminta saya supaya dia dihukummati. 16Tetapi saya menjawab
mereka bahwamenurut hukum Roma, tidak bisa dengan sembaranganmenyerahkan
seseorang tertuduh kepada orang-orang yang menuduh dia. Sebelumnya dia harus
diberi kesempatan berhadapan dengan orang-orang yang memusuhinya itu supaya
membela diri atas tuduhan-tuduhan mereka. 17 Jadi, waktu mereka datang ke sini
bersama dengan saya, saya tidak menunda untuk mengurus masalah itu. Besoknya
saya langsungmengadakan sidangpengadilandanmenyuruh supayaorang itudibawa
menghadap saya. 18 Tetapi ketika orang-orang yang memusuhinya menyampaikan
tuduhan-tuduhan terhadap dia, mereka tidak menunjukkan kesalahan berat yang
sudah dia perbuat— sama seperti yang sudah saya sangka. 19Tetapimasalahnya hanya
perbedaanpendapat 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 saya harus menyelidiki masalah ini. Makanya saya
menanyakan dia apakah dia mau diadili tentang tuduhan-tuduhan itu di Yerusalem.
21 Tetapi 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, sayaakanmengaturwaktu supayaBapakmendapat

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-
sama dengan para komandan tentara dan orang-orang penting di kota itu. Lalu Festus
memberi perintah supaya Paulus dibawa masuk. 24 Kemudian Festus berkata, “Raja
Agripadan semuayangberkumpul di sini, kalian lihat orang ini. SemuaorangYahudi—
baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di sini, sudah menuntut saya dengan
berteriak-teriak bahwa orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lagi. 25Tetapiwaktu 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. 26Tetapi 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 kepada Bapak, Raja Agripa, supayamelalui pemeriksaan ini, apa yang harus
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

1 Lalu Agripa berkata kepada Paulus, “Kamu boleh berbicara untuk membela
dirimu.”
Kemudian Paulus mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa dia mulai membela

dirinya sendiri. Dia berkata, 2 “Yang Mulia Raja Agripa, saya 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 Bapakmengetahui sedalam-
dalamnya tentang semua adat istiadat orang Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan
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perbedaan pendapat di antaramereka. Karena itu, sayaminta supaya Bapakmenden-
garkan saya dengan sabar.

4 “Semua orang Yahudi tahu pendidikan saya dan cara hidup saya sebagai orang
Yahudi, karena sejak sayamasihmuda saya tinggal di antaramereka— pertama di kota
saya Tarsus, dan kemudian di Yerusalem. 5Mereka sudah lama mengenal 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 danmalam. Tetapi justru karena pengharapan
yang sama itulah, ya Raja Agripa, saya dituduh oleh bangsa saya! 8 Jadi saya bertanya
kepada kalian semua: Kenapa kalian susah sekali percaya bahwa Allah berkuasa
menghidupkan kembali orang-orangmati?

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. 10Hal 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
kepadaparapemimpinyangmenuntut supayamerekadihukummati. 11Bahkansering
kali saya juga menyiksa mereka di dalam rumah-rumah pertemuan dan berusaha
memaksa mereka untuk menghina nama Yesus. Kemarahan sangat menguasai diri
saya, sehingga sayamengejar 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. 14 Kami 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, kamu
menyusahkan 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. 17 Aku akan
menyelamatkan kamu dari orang-orang yang memusuhimu— baik yang berasal dari
orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dan sekarang Aku mengutusmu kepada
orang yang bukan Yahudi, 18 supaya kamumembuat 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

* 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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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.
Sayamemberitakanbahwamerekaharusbertobatdaridosa-dosamerekadanberbalik
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
hanyamemberitakan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi danMusa— 23 yaitu
bahwa sudahditetapkan olehAllahuntukKristusmenderita danmati, lalu dihidupkan
kembali sehingga Diamenjadi Orang pertama yang hidup kembali dari kematian. Lalu
beritakeselamatanakanmenjadi seperti cahaya terangyangmenerangibangsaYahudi
dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

Paulusmendorong Raja Agripa untukmenjadi pengikut Kristus
24SementaraPaulus sedangmembeladirinyademikian, Festusberkatadengan suara

keras, “Paulus, kamu sudah gila! Kamu sudah terlalu banyak belajar tentang agama
sehingga kamumenjadi gila.”

25 Tetapi Paulus menjawab, “Saya tidak gila, Festus Yang Mulia! Apa yang saya
katakan itu benar dan masuk akal. 26Yang mulia Raja Agripa 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. 27 Nah, Raja Agripa, apakah
engkau percaya apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi? Saya yakin bahwa
engkau percaya akan hal-hal itu!”

28 Lalu Agripa menjawab Paulus, “Apakah kamu pikir bahwa kamu bisa membujuk
saya untukmenjadi Kristen dalamwaktu yang singkat ini?”

29 Dan Paulus menjawab, “Biar singkat atau panjang, saya berdoa kepada Allah
supaya bukan hanya engkau, tetapi semua yang mendengarkan saya hari ini bisa
menjadi sama seperti saya, tetapi tidak diikat dengan rantai besi seperti ini.”

30-31 Sesudah Paulus berkata begitu, Raja Agripa berdiri dan mulai berjalan ke luar.
Lalu Bernike, Gubernur Festus, dan semua orang yang duduk bersamamereka berdiri
dan meninggalkan ruangan itu. Sesudah di luar, mereka berkata satu sama lain,
“Orang itu tidak melakukan kejahatan yang membuat dia harus dihukum mati 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.”

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 seorang koman-
dan kompi Romawi yang bernama Yulius. 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.

3Besok harinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati kepada Paulus dengan men-
gizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya di kota itu, supaya mereka
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bisa memberikan apa yang dia butuhkan. 4 Ketika kami berlayar dari Sidon, angin
kencang bertiup dari arah depan kapal, jadi kapal berlayar mengikuti pinggir laut
pulau Siprus, supaya terlindung dari angin itu. 5Ketika kapal menyeberangi laut yang
luas yang berhadapan dengan provinsi Kilikia dan Pamfilia, kami tiba di kota Mira
di provinsi Likia, lalu kami turun dari kapal itu. 6 Ternyata 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 tibadi dekat kotaKenidus. Kemudian, karena angin terus sajamenghalangi kapal
bergerakmaju, maka kapal berlayar ke arah selatan. Denganmengikuti pantai selatan
pulau Kreta, dekat tanjung Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin. 8Dan dengan
susah payah kami berlayar di sepanjang pantai selatan itu sampai kami tiba di satu
tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea.

9Kami sudahkehilanganbanyakwaktu, dankarenaHari Puasa* orangYahudi sudah
lewat, tidak aman lagi untukmelanjutkanpelayaran. Karena itu, Paulusmenasihatkan
Yulius dan para anak buah kapal, katanya, 10 “Saudara-saudara, saya melihat kalau
kita melanjutkan 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,
daripada kata-kata Paulus. 12Dan memang pelabuhan itu bukanlah tempat yang baik
untuk tinggal selamamusimdingin. Karena itu, kebanyakan anak buah kapalmemilih
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 karenamenghadap 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 bahwa mereka sudah bisa berlayar lagi sesuai dengan rencana
mereka. Karena itu, mereka mengangkat jangkar dan berlayar lagi mengikuti pantai
selatan Kreta. 14 Tetapi tidak lama kemudian, angin topan— yang terkenal sebagai
‘Angin Timur Laut’, bertiup dari arah pulau itu. 15 Lalu kapal terjebak di tengah-
tengah angin topan itu, dan kapal tidak mungkin bisa berlayar lagi melawan angin
keras itu. Jadi para anak buah kapal membiarkan kapal terbawa oleh angin. 16Ketika
kami hanyut dan terlindung sedikit karena melewati pinggir laut sebuah pulau kecil
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. 19Dan pada
hari berikutnyamerekabahkanmembuang 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.
* 27:9 Hari Puasa Nama lain untuk Hari Pendamaian— yaitu hari raya penting orang Yahudi yang terjadi pada
musimgugur. Padahari raya itu, semuaorangYahudiharusberpuasa. Hari itu jugamenjadi tandauntukpermulaan
musim angin ribut yang berbahaya di laut.
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21Berhari-hari lamanya kami semua tidakmakan, lalu Paulus berdiri di antara kami
semua dan berkata, “Saudara-saudara, seandainya dulu kalianmengikuti 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. 23 Saya berkata begitu karena tadi malam, Allah yang saya sembah
dan yang saya ini hamba-Nya menyuruh salah satu malaikat-Nya datang dan berdiri
di samping saya. 24 Malaikat itu berkata, ‘Paulus, jangan takut. Kamu pasti akan
menghadap raja agung Roma. Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, Dia berjanji
bahwa semua orang yang berlayar denganmu akan selamat.’ 25 Jadi Saudara-saudara,
janganlah putus asa, karena saya yakin kepadaAllah, bahwa semuaakan terjadi sesuai
dengan janji-janji-Nya itu kepada saya. 26 Tetapi kapal ini pasti akan terkandas di
sebuah pulau.”

27 Pada malam yang keempat belas— masih dalam keadaan ditimpa angin topan,
kami terombang-ambing sampai ke tengah Laut Adria.† Pada tengah 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. Sesudah berlayar sedikit lagi, mereka kembali
mengukur kedalamandan ternyata laut di tempat itu dalamnyahanya duapuluh tujuh
meter.‡ 29 Karena takut kalau-kalau kapal terkandas pada batu karang, jadi mereka
menurunkan empat jangkar dari belakang kapal supaya kapal maju pelan-pelan, lalu
mereka berdoa semoga hari cepat pagi. 30Tetapi 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. 31Tetapi 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 menunggu dengan kuatir.
34Karena itu, sayamenasihatkankalianmasing-masinguntukmakansekarang, supaya
mendapat kekuatan untuk menyelamatkan diri. Tidak seorang pun dari antara kalian
yang akan binasa. Bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan ada yang
hilang.” 35 Sesudah dia berkata demikian, dia mengambil roti dan mengucap syukur
kepada Allah atas roti itu di hadapan semua orang. Lalu diamenyobek-nyobek roti itu,
mengambil sebagian danmulai makan. 36Lalu kami semuamenjadi bersemangat lagi
dan ikutmakanroti itubersamaPaulus. 37 (Kamiyangadadidalamkapal ituberjumlah
dua ratus tujuh puluh enam orang.) 38 Sesudah kami semua makan secukupnya,
kemudian para anak buah kapal meringankan kapal lagi dengan membuang muatan
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 memu-
tuskanuntukmencobamendaratkan kapal di pantai itu. 40 Jadimerekamemotong tali-
tali jangkar danmembiarkan jangkar itu tenggelamkedalam laut. Padawaktu itu juga,
merekamelepaskan tali-tali yangmengikat alat kemudi kapal, lalumerekamenaikkan
layar supaya angin meniup kapal itu menuju ke pantai. 41 Tetapi di suatu tempat di
† 27:27 Laut Adria Bagian Laut Tengah di antara negeri Yunani dan Italia. ‡ 27:28 tiga puluh tujuhmeter … dua
puluh tujuhmeter Secara harfiah, “dua puluh orgula … lima belas orgula.”
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mana dasar laut tidak dalam, kapal itu menabrak 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 lebih duluan terjun ke laut dan berenang ke
daratan. 44Dan penumpang lain yang tidak bisa berenang disuruh untuk berpegangan
padapapan-papanataupecahan-pecahan lainkapal itu. Dengancaraseperti 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 danmenolong kami dengan sangat baik. Merekamenyalakan api untuk
menghangatkan badan kami, karena hujanmasih turun dan cuaca sangat dingin.

3 Tetapi ketika Paulus sudah mengumpulkan cabang-cabang kayu dan meletakkan-
nya di atas api, seekor ular beracun yang bersembunyi di dalam kayu itu keluar
karena panasnya api, lalu menggigit dan tergantung di tangan Paulus. 4 Ketika
para penduduk melihat kejadian itu, mereka berkata 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 situ menyangka bahwa tangan Paulus akan menjadi bengkak
atau tiba-tiba putus napasnya dan terjatuh. Tetapi sesudah cukup lamamenunggu dan
tidak melihat 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 dan menerima 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
meletakkankedua tangannyakeatasdia, orang itupun langsungsembuh. 9Sesudahhal
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, kamiberangkat lagi dengansebuahkapal yangberasal dariAleksandria,

yang selama musim dingin berada di pulau itu. Di bagian depan kapal itu diukir
lambang DewaKembar.† 12Lalu 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
* 28:4 dewi Keadilan Pada waktu itu, banyak orang percaya bahwa ada dewi yang bernama Keadilan, yang
membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. † 28:10-11 DewaKembarMaksudnya kedua patung
berhala yang bernama Kastor dan Poluks— yaitu dewa kembar yang disembah oleh sebagian suku bangsa yang
bukan Yahudi.
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bertemu dengan beberapa orang saudara seiman, dan mereka meminta kami meng-
inap 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 sanamemberi izin kepada Paulus untuk

tinggal sendiri, dan seorang tentara disuruh untukmenjaga 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 moyang kita, orang Yahudi menangkap saya di
Yerusalem dan menyerahkan 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. 19 Tetapi orang Yahudi sangat menentang 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 keyakinan saya akan semua janji Allah kepada nenek
moyang kita orang Yahudi, saya diikat dengan rantai besi ini.”

21Lalumerekamenjawab, “Kamibelummenerima 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 berbicaramenentang aliranmu itu.”

23Lalumerekamenentukanwaktuuntukbertemu lagi denganPaulus. Danpadahari
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
menggunakanayat-ayatHukumMusadan tulisanparanabi. 24Adadari antaramereka
yang menjadi percaya karena ajaran Paulus itu. Tetapi ada juga yang tidak percaya.
25 Maka 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,
danmatamereka 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.

‡ 28:15 dua kampung … Pasar Apius tujuh puluh satu kilometer ke arah selatan Roma. Tiga Tempat Penginapan
lima puluh lima kilometer dari Roma.
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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
sudah mengirim berita itu kepada orang yang bukan Yahudi. Dan mereka pun sedang
menerima berita itu.”§

30Lalu 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 29Beberapa salinankunomenambahkata-kata ini—yangkemudiandihitung
sebagai ayat 29: “Sesudah Paulus berkata demikian, orang-orang Yahudi itu pun pergi sambilmasih saling berdebat
karena sangat berbeda pendapat.” * 28:31 Kristus Lihat 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 untukmemberitakanKabar Baik dari Allah kepada semua
orang.

2Pada zaman dulu, melalui nubuatan para nabi yang tertulis dalamKitab Suci, Allah
sudah berjanji untuk menyampaikan Kabar Baik itu kepada kita. 3-4 Kabar Baik itu
menjelaskan tentang Anak Allah dan Penguasa kita, 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.

5Melalui kebaikanhati Kristus, saya sudahmenerimapelayanan istimewadari Allah
untuk menjadi rasul Kristus. Saya— seperti para rasul yang lain, bertugas menuntun
orang-orang dari segala bangsa supaya percaya dan taat kepada Kristus. 6Dan kalian
yang di Roma juga termasuk di antara mereka yang dipanggil untuk menjadi milik
Kristus Yesus.

7Sayamenulis surat ini kepada kalian Saudara-saudari di Roma, yang dikasihi Allah,
yang dipanggil menjadi orang-orang kudus-Nya.
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.

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. 11 Saya
ingin bertemudengan kalian untukmembagikan berkat rohani yang bisamenguatkan
kalian. 12Maksudsaya,waktu sayabersamakalian, kitabisa salingmenguatkansupaya
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.
Sayamaudatang supayanantidi antarakalianpekerjaanpelayanansaya terusberhasil
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
yangmempunyaibahasadanbudayayang tinggimaupunorangyang terbelakang, baik
orang yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. 15Karena itulah saya
jugamaumemberitakan 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 untukmenyelamatkan setiap orang yang percaya penuh kepadanya—

* 1:3-4 keturunan Daud Raja-raja Israel semua disebut ‘anak-anak Daud’. 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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baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi.† 17 Karena kabar itu menyatakan
bagaimana Allah membenarkan manusia di hadapan-Nya— yaitu hanya karena per-
caya saja.‡ Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam Firman Allah, “Orang yang
dianggapbenar olehTUHANakanhidupuntuk selama-lamanyakarenapercayapenuh
kepada-Nya.”✡

Semuamanusia layak dihukum oleh Allah
18 Kabar Baik itu penting karena kemarahan Allah terhadap semua dosa dan ke-

jahatan manusia sudah mulai dinyatakan dari surga. Karena dosa dan kejahatan
itu menjadi penghalang bagi manusia untuk mengenal ajaran yang benar dari Allah.
19 Apa yang harus diketahui manusia tentang Allah sudah jelas sekali, karena Dia
sendiri yang sudahmenyatakan hal itu kepadamanusia.

20Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat-Nya sebagai Allah sudah terlihat dengan
jelas melalui segala sesuatu yang sudah diciptakan-Nya. Dan oleh karena itu kita
mengerti hal-hal yang tidak bisa dilihat denganmata 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. 22 Mereka berkata
bahwa mereka bijaksana, tetapi ternyata mereka bodoh. 23 Mereka menolak untuk
memuliakan Allah— seperti yang seharusnya kita lakukan terhadap Dia yang hidup
selama-lamanya. Mereka malah menyembah patung-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 diperbudak oleh
keinginan-keinginan mereka yang jahat. Dan akibatnya, mereka saling menajiskan
tubuhmereka denganmelakukan hal-hal yangmemalukan. 25Meskipunmereka 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 untuk menyembah kepada ciptaan-Nya. Padahal hanya Dialah yang
layak dipuji untuk selama-lamanya! Amin.

26 Karena manusia seperti itu, maka Allah membiarkan mereka diperbudak oleh
keinginan-keinginan mereka yang memalukan. Salah satu contohnya, beberapa
perempuan melakukan hubungan seks dengan sesama perempuan, padahal perbu-
atan yang seperti itu tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dilakukan. 27Begitu juga
dengan laki-laki. Mereka mulai merasa bosan berhubungan seks yang wajar dengan
perempuan, dan inginmelakukan hal-hal yangmemalukan dengan berhubungan seks
† 1:16 baik orang Yahudi maupun … Secara harfiah, “pertama-tama kepada orang Yahudi maupun orang Yunani.”
Frasa yang samadigunakan dua kali lagi di 2:9 dan 10. Dengan kata ‘pertama-tama’, Paulus tidak bermaksud bahwa
orang-orang dari bangsa Yahudi mempunyai 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 denganRoma 3:9 dan 10:12.) Ternyata Paulusmenggunakan frasa ini untukmenunjukkan
bahwa hal-hal yang dibicarakan dalam ketiga ayat tersebut seharusnya lebih cepat diakui oleh orang-orang Yahudi
karena sejarahdankebudayaanmereka, dankarenamereka sudahmengenal FirmanAllahdalamPerjanjianLama.
Dalam ketiga ayat tersebut, Paulusmenggunakan kata ‘Yunani’ dengan arti ‘semua bangsa lain yang bukan Yahudi’,
karena pada waktu Paulus menulis surat ini, kebudayaan dan bahasa 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 dalambahasa 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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dengan sesama laki-laki. Karena itu, mereka menerima hukuman Allah di dalam diri
mereka sesuai dengan cara hidupmereka yangmemalukan itu.

28 Ternyata manusia merasa tidak perlu lagi mengenal Allah. Oleh karena itu Allah
lepas tangan lagi dan membiarkan mereka diperbudak oleh pikiran mereka yang sia-
sia, sehingga manusia semakin melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka
lakukan. 29 Jadi hati mereka dikuasai oleh segalamacam 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. Mereka pintar
memikirkan cara-cara baru untuk melakukan kejahatan, dan tidak taat kepada orang
tua. 31Mereka bodoh, tidak menepati janji-janji mereka, dan tidak tahumenunjukkan
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 hidupdalamkejahatan, danmemuji orang lain yang jugamelakukan
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 menjatuhkan hukuman bagi dirimu sendiri. 2Kita semua tahu bahwa
Allah adil waktu Dia menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak jujur seperti itu.
3 Kalau kamu menunjukkan kesalahan orang yang melakukan kejahatan, sedangkan
kamu sendiri melakukan kejahatan yang sama seperti dia, apakah kamumenganggap
bahwa kamu bisamelarikan diri dari hukumanAllah? 4Padahal Allah sangat baik dan
sabar kepadamu. Allah sudah menunggumu untuk bertobat, tetapi kamu tidak peduli
akan semua kebaikan-Nya. Kamu harus mengerti bahwa kebaikan hati-Nya yang
ditunjukkan-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 Allah 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 sehingga membawa pujian dan hormat kepada Allah, akan diberi-Nya hidup
yang selama-lamanya. 8Tetapi kepada orang-orang yangmencari 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. 10 Tetapi setiap orang yang berbuat baik
akan diberkati-Nya supaya mereka dipuji, dihormati, dan merasa tenang— baik itu
orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, 11 karena Allah tidak membeda-
bedakan orang.

12 Jadi, orang-orang yang sudahmengetahui HukumTaurat danmelanggarnya sama
saja dengan orang yang belum pernah mendengar tentang hukum itu dan melakukan
dosa. Orang yang berdosa yang belum mengetahui Hukum Taurat akan dibinasakan.
Begitu juga, orang yang sudah mengetahui Hukum Taurat dan melakukan dosa akan
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diadili menurut hukum itu. 13 Karena bukan orang yang hanya mengetahui Hukum
Taurat yang dianggap benar di mata Allah. Tetapi yang akan dinyatakan benar di
hadapan-Nya adalahorang-orang yangmelakukanaturan-aturanyang terdapat dalam
HukumTaurat itu. 14Memang orang yang bukanYahudi tidakmewarisi HukumTaurat
dari pendahulu mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai dengan Hukum Taurat,
maka mereka sudah menunjukkan bahwa aturan-aturan Allah sudah ada dalam hati
mereka. 15 Mereka menunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk
manusia sudah ada dalamhatimereka. Dan setiap saat hati nuranimerekamembantu
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
yangadil itu akan terjadimelaluiKristusYesus. Hal itulahyang sayaberitakandidalam
Kabar Baik yang Allah berikan kepada saya.

Orang Yahudi dan aturan-aturanHukumTaurat
17Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan Yahudi?— termasuk saya sendiri.

Kita merasa bangga karena kita keturunan Yahudi, dan merasa bahwa kita sendirilah
yang paling dekat dengan Allah karenamewarisi Hukum Taurat. 18Kita tahu apa yang
dikehendaki Allah untuk kita lakukan dan kita bisa mengerti apa yang terbaik dalam
setiap situasi karena kita sudahmendalami HukumTaurat. 19Kita berpikir bahwa kita
layak menjadi guru bagi orang yang bukan Yahudi yang tidak mengetahui jalan yang
benar. Dan kita pikir bahwa kita seperti terang yang menerangi mereka yang berada
di dalam kegelapan. 20Kita merasa diri kita sudah pantas untuk menjadi guru kepada
orang-orang yang kurang bijaksana dan yang baru mulai menerima ajaran benar.
Karena sudahmemiliki HukumTaurat, kita pikir bahwa kita sudahmenguasai 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 kamumembenci
penyembahan berhala, tetapi kamu sendiri mencuri harta benda dari rumah berhala
milik orang lain. 23 Jadi, walaupun kita bangga karena memiliki Hukum Taurat, tetapi
lewat perbuatan kita, kita melanggar hukum itu. Dan oleh karena itu nama Allah
sering dihina oleh orang lain! 24Maka terjadilah seperti yang tertulis dalamKitab Suci,
“Karena kesalahan yang dilakukan oleh kita (orang Yahudi), orang-orang dari bangsa
lainmenghina nama Allah.”✡

25 Nah, 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 sudahdisunat. 27Seharusnyakita orangYahudimalu terhadapmereka!
Kita disunat danmemiliki Hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih terusmelanggar
hukum itu. Mereka yang menaati maksud Hukum Taurat walaupun tidak mewarisi
adat sunat dari pendahulumereka akanmenunjukkan bahwa kita bersalah.

28Di hadapanAllah, orangYahudi yang sejati bukan saja karena lahir dari keturunan
Yahudi. Dan inti dari sunat itu bukanlah hanya tanda yang dibuat pada tubuh.

* 2:15 Dan setiap … atau yang benar Kalimat ini bisa diterjemahkan, “Dan waktu mereka berdiskusi tentang
perbuatan orang, mereka memuji perbuatan yang benar dan menyalahkan orang yang berbuat jahat.” ✡ 2:24
Yes. 52:5; Yeh. 36:20-23
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29Tetapi orang yang layak disebut Yahudi sejati adalah orang yang sungguh-sungguh
Yahudi di dalam hatinya. Dan di hadapan Allah orang yang sungguh-sungguh disunat
adalah orang yang hatinya sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Sunat yang sedemikian
bukan hanya sekedar memenuhi aturan hukum yang tertulis. Orang-orang seperti
itulah yangmenerima 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? Apakah
Allah menganggap kita lebih baik karena kita sudah disunat?” 2 Tentu saja kita
orang Yahudi— termasuk saya sendiri, memiliki banyak kebiasaan yang bisamenolong
kita taat kepada Allah. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa Allah sudah
mempercayakan janji-janji-Nya kepada kita. 3 Apakah menjadi masalah kalau ada
orang Yahudi yang tidak setia kepada Allah? Apakah hal itu membuat Allah juga tidak
menepati janji-Nya? 4Tidak! Allah akan tetapmelakukanapa 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 itumasihmemuliakanAllah?— karena dosa kita itumenunjukkan
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 sama sekali salah! Kalau Allah tidak adil kepada semua manusia,
maka Dia tidak bisa menghakimi dunia ini.

7Tetapi orangbisa sajaberkata, “Misalnya, kalau sayaberdosadenganmenipuorang,
hal itu hanya akan membuat lebih jelas bahwa Allah selalu benar. Bukankah hal itu
masihmemuliakanAllah? Jadi, Allah tidakmemperlakukan sayadenganadil kalauDia
menjatuhkan hukuman atas saya karena dosa itu.” 8 Tetapi hal itu sama saja dengan
berkata, “Biarlah kita melakukan kejahatan supaya terjadi kebaikan.” Ada orang yang
menyebarkan cerita palsu bahwa kami mengajarkan yang seperti itu. Orang yang
berkata seperti itu sudah sepantasnyamenerima hukuman Allah!

Semuamanusia berdosa
9 Apakah kita orang Yahudi lebih baik daripada orang yang bukan Yahudi? 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 untukmenyenangkan 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 lainmati karena kata-kata jahat yang keluar dari mulut mereka.

Merekamenggunakan lidahmereka hanya untuk berbohong.”✡

✡ 3:4 Mzm. 51:6 * 3:5 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.” ✡ 3:12 Mzm. 14:1-3 ✡ 3:13
Mzm. 5:10
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“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.”✡

19 Semua kutipan dari kitab Hukum Taurat itu tidak menuduh orang yang bukan
Yahudi saja, melainkan menuduh orang Yahudi juga— yaitu bangsa yang mewarisi
HukumTaurat itu! Ayat-ayat itumenunjukkanbahwasetiaporangdari sukumanapun
tidak punya alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah, dan pantas dihukum
oleh Allah. 20 Karena 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 dibenarkan di

hadapan-Nya. Cara untuk dibenarkan ini bukan berdasarkan Hukum Taurat, tetapi
HukumTaurat danperkataanparanabi sudahmenyaksikan tentanghal itu. 22Caranya
adalah Allahmembenarkan setiap orang hanyamelalui percaya penuh kepada Kristus
Yesus. Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus,
karena semua bangsa mempunyai kebutuhan rohani yang sama. 23 Karena semua
orang 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 membe-
baskankita dari hukumandosakitamasing-masing. 25Allah sudahmengutusYesusun-
tukmembuka jalan itu, supaya setiaporangyangpercayapenuhkepadaYesus, dosanya
diampunidanAllah tidakmarah lagi kepadanya. Pengampunan ituberdasarkandarah
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
karenamereka percaya kepada Yesus.

27 Jadi tidak ada lagi alasanbagi salah satu bangsauntukmembanggakandiri dengan
berkata bahwa Allah lebih berkenan kepada mereka daripada bangsa lain. Kenapa?
Karena kita dibenarkanhanya karenapercaya penuhkepada apa yangYesus perbuat—
bukan karena hasil usaha kita dalammenaati HukumTaurat! 28 Jadi kita boleh berkata
begini: Kita dibenarkanAllah bukan karena kitamenaati HukumTaurat, 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
karenamerekapercayakepadaYesus. 31Tentuorang-orangakanbertanya, “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!
✡ 3:13 Mzm. 140:4 ✡ 3:14 Mzm. 10:7 ✡ 3:17 Yes. 59:7-8 ✡ 3:18 Mzm. 36:2 † 3:30 orang Yahudi Secara
harfiah, “orang yang bersunat.” Dan dalam ayat ini, “orang yang bukan Yahudi,” secara harfiah, “orang yang tidak
bersunat.”
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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 hadapan Allah
karena hal-hal baik yang dia perbuat, dia mempunyai alasan untuk membanggakan
diri bahwadia lebihbaikdari orang lain. Tetapi di hadapanAllah, Abrahamtidakboleh
membanggakan diri seperti itu. 3Karena inilah yang dikatakan Kitab Suci tentang dia:
“Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah Allah menerima 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 kita masing-masing
tanpa syarat, laluAllahmenerimakita sebagai orang yanghidupnyabenar. 6RajaDaud
punmerasakanberkat seperti itu danmenuliskan tentang berkat Allah yang seseorang
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 diampuni!

8 Sungguh diberkati Allah orang yang dosa-dosanya tidak lagi dihitung-hitung!”✡
9 Apakah berkat itu hanya untuk orang Yahudi saja?— yaitu bangsa yang bersunat.

Atau apakah termasuk juga orang dari bangsa lain? Sudah jelas bahwa Abraham
percayapenuhkepada janji Allah, dankarena itulahAllahmenerimadia 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. 12 Dan Abraham juga bapak dari orang yang
disunat. Tetapi bukan karena sunat itu Abrahammenjadi bapak mereka. Dia menjadi
bapak mereka hanya kalau mereka percaya seperti Abraham percaya sebelum dia
disunat.

Kitamenerima janji Allahmelalui percaya
13Allah berjanji untuk memberikan dunia ini kepada Abraham dan keturunannya.

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. 14 Kalau hanya orang yang
melakukan Hukum Taurat 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
kemarahan Allah waktu kita melanggarnya. Tetapi kalau pada zaman Abraham 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 hanya untuk keturunannya yang hidup sesuai dengan Hukum Taurat,
tetapi juga untuk keturunan yang percaya penuh seperti dia. Jadi di hadapan Allah,
✡ 4:3 Kej. 15:6 ✡ 4:8 Mzm. 32:1-2
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secara rohaniAbrahamadalahnenekmoyangkita semua. 17Hal itu sesuaidenganyang
tertulis dalam Kitab Suci tentang Abraham, “Aku akanmenjadikan engkau bapak dari
banyak bangsa.”✡ Abrahammempercayai perkataan Allah itu karena dia tahu bahwa
Allah yangmenghidupkan orangmati. Dan dia percaya bahwamelalui perkataan-Nya
saja, Allahmenciptakan hal-hal yang belum pernah ada, menjadi ada.

18 Pada waktu itu, tidak ada pengharapan bagi Abraham untuk mempunyai anak,
tetapi Abraham terus berharap kepada Allah dan percaya kepada janji itu. Hal itulah
yang membuatnya menjadi bapak bagi banyak bangsa, sama seperti yang dikatakan
Allah kepadanya, “Keturunanmu akan menjadi banyak sekali.”✡ 19 Saat itu Abraham
sudah menyadari bahwa dia sudah berumur hampir seratus tahun dan sudah terlalu
tua untuk 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 untuk
menghormati Allah, jadi dia semakin percaya, 21 sampai dia yakin penuh bahwa Allah
mampu melakukan apa yang sudah Dia janjikan. 22 Jadi karena itulah, Abraham
“diterima Allah sebagai orang yang hidupnya benar.”✡ 23Kata-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. 25 Yesus sudah diserahkan
sampai mati 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 pengharapan 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.
4 Kesabaran itu membuat kita tahan uji. Dan tahan uji memberikan pengharapan
kepada kita. 5Dan pengharapan tidak pernahmengecewakan kita karena Allah sudah
mencurahkan kasih-Nya untukmengisi hati kita. Allahmemberikan kasih-Nya kepada
kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita.

6 Sebelumnyamanusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untukmenjadi 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 men-
gurbankan dirinya sendiri untukmenyelamatkan orang lain— sekalipun diamengenal
orang itu sebagai orang jujur. Tetapi bisa saja seseorang mengurbankan dirinya dan
mati demi menyelamatkan sahabatnya. 8 Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita
masih hidup sebagai orang berdosa yangmemusuhi Allah. Dengan begitu, Allah sudah
menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita.

9 Oleh karena itu, sudah menjadi sangat jelas: Karena kita sudah dijadikan 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
✡ 4:17 Kej. 17:5 ✡ 4:18 Kej. 15:5 ✡ 4:22 Kej. 5:6
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mati untuk kita waktu kita masih memusuhi Allah, sudah lebih pasti lagi Yesus akan
menyelamatkan kita yang sekarang berdamai dengan Allah dari hukuman terakhir—
yaitu waktu Allah membinasakan semua orang jahat. Dan keselamatan kita itu lebih
pasti lagi karena Yesus— yang dulu mati untuk kita, sudah hidup kembali dan terus
menjaga kita! 11 Bukan hanya keselamatan yang membuat kita sangat bersukacita
sekarang. Tetapi kita juga bersukacita dan bangga atas apa yang sudah dilakukan
oleh Tuhan kita— Kristus Yesus, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik
kembali.

Adammewarisi kematian, tetapi Yesusmewarisi kehidupan
12 Jadi inilah yang sudah terjadi: Waktu manusia pertama— Adam, jatuh ke dalam

dosa,makakuasadosamasuk seperti penyakit keturunanyangmenular 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. 14 Meskipun dosa tidak
diperhitungkan pada zaman dahulu itu, tetapi akibat dari dosa Adam, maka semua
manusia dari zamannya sampai pada zaman Musa mengalami 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 kema-
tian.
AdammenggambarkanKristusyangAllah janjikanuntukdatangkemudian. 15Tetapi

apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat sungguh sangat jauh
berbeda! Akibat dari pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Tetapi
akibat dari pengurbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan
Allah danmenerima hidup yang selama-lamanya! Hal itumembuktikan kebaikan hati
Allah yang teramat luar biasa! 16Akibat dosa Adam, semua manusia pantas dihukum.
Karena sesudah Adam berbuat dosa, manusia pun semakin banyak berbuat dosa.
Tetapi apa yang Allah perbuat sekarang sangat jauh berbeda dan mengherankan. Dia
memberikan hadiahmelalui Kristus supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa bisa
dibenarkan di hadapan-Nya! 17Karena pelanggaran satu orang, kematian menguasai
semua orang seperti seorang raja yang kejammenguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih
luarbiasa lagi akibat dari apayangdiperbuat bagi kita oleh satuOrangyang 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 sudah membuat semua orang menjadi layak
dibinasakan. Tetapi akibat perbuatanKristus saja, jalanmenjadi 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. 20Ternyata Allahmemberikan Hukum Taurat kepadamanusia supaya
pelanggarandandosamenjadi semakinnyata. Tetapi ketikamanusia semakinberdosa,
kebaikan hati Allah semakin luar biasa supaya semua orang bisa diampuni. 21 Jadi,
dulumanusiahidupdi bawahkuasadosa, hal itu jugamembawakita kepadakematian.
Tetapi sekarangkebaikanhatiAllahberkuasaataskita. Olehkarena itukitadibenarkan
di hadapan-Nya dan diberikan hidup yang selama-lamanya melalui apa yang sudah
diperbuat oleh Tuhan kita Kristus Yesus.
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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 semakin bertambah
kepada kita? 2 Janganlah kita berpikir seperti itu! Secara rohani, kita sudah mati
bersama Kristus. 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. 4 Maksud 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 bersama Dia. 6 Kita
tahu bahwa hidup kita yang lama sudah mati disalibkan bersama Kristus. Hal itu
masuk dalam rencana Allah, supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa.
7Kelepasan itu terjadi karena kitamenjadi seperti orangmati— yang tidak lagi tergoda
dan sudah dibebaskan dari kuasa dosa.

8Kalaukita sudahmati bersamaKristus, sudah jelas kita akanhidupbersamadengan
Dia. 9Karena kalau Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, tentu Dia tidak
akan pernahmati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. 10Artinya, waktu Kristus
mati 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, tidak mungkin Dia bisa mati lagi. 11 Demikian juga dengan kita: Kita sendiri
menganggapdiri kitamati terhadapdosadanbersatudenganKristus Yesus supayakita
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, janganlah
kitamenuruti keinginanbadanikitayang jahat. 13Dan janganlahsampaimenyerahkan
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 gunakanmenjadi alat untukmelakukankehendakAllah! 14Sebabkuasadosa tidak
berkuasa lagi atashidupkita, karenakita sudahmati terhadapsemuakewajiban 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, kalau kamu menyerahkan diri
untuk melakukan kemauan orang lain, kamu sudah menjadi hamba orang itu. Begitu
juga kalau kamu berbuat dosa kamu menjadi budak dosa— yang menjeratmu kepada
kematian. Atau, kalau kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba Allah— hasilnya
kamumenaati danmemiliki hubungan yang baik denganDia. 17Puji TUHAN, kita tidak
lagi menjadi budak dosa! Tetapi dengan segenap hati, kita sudah taat kepada 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.
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Dahulu, kita memberikan anggota tubuh kita menjadi budak dosa dan kejahatan,
sehingga kita hidup hanya untuk kejahatan. Tetapi sebaliknya sekarang, kita harus
memberikan diri kita menjadi hamba Allah yang selalu berusaha melakukan yang
benar sesuai dengan kemauan-Nya. Sekarang kita hidup hanya bagi Allah saja.

20 Dahulu 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 sudah dibebaskan dari
kuasa dosa supayamenjadi hamba Allah. Berarti kita hidup sebagai orang yang sudah
Dia sucikan, dan hal itu akanmenghasilkan hidup yang selama-lamanya. 23Sebab 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 yangmenunjukkan bagaimana orang percaya dibebaskan dari HukumTaurat

1 Saudara-saudari— khususnya kalian orang Yahudi yang ada di kota Roma, saya
maumengingatkan sesuatumengenai 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 suaminyamati, dia menjadi bebas dari peraturan pernikahan itu. Jadi,
kalau perempuan itu menikah dengan laki-laki lain sesudah suaminya meninggal, dia
tidak berzina.

4Demikian juga, Saudara-saudari, karena kita bersatu dengan tubuh Kristus, maka
kita menganggap bahwa diri kita yang lama sudah mati bersama Dia. 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. 5Dahulu, kita adalahmanusia lemah karena dikuasai oleh keinginan-keinginan
badani kita yang jahat. MemangHukumTauratmengingatkankitauntuk tidakberbuat
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
ikatanHukumTaurat itu yangmengatur kita! Melainkan sekarang kitamelayani Allah
dengan cara baru menurut Roh Kudus— bukan dengan cara lamamenurut peraturan-
peraturan yang tertulis.

Perlawanan kita terhadap dosa
7 Mungkin ada di antara kalian yang menganggap bahwa saya bermaksud men-

gatakan, “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 tidak menuliskan, “Kamu tidak
boleh menginginkan milik orang lain,”✡ saya tidak mengetahui bahwa saya bersalah
waktu melakukan itu. 8 Dan kuasa dosa di dalam tubuh saya justru menggunakan
larangan itu untuk membujuk saya semakin menginginkan segala macam hal yang
tidak baik. Tetapi kalau larangan dari Hukum Taurat tidak pernah ada, kuasa dosa di
✡ 7:7 Kel. 20:17; Ul. 5:21
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dalam diri saya itu tidak bisa menggunakan larangan-larangan itu sebagai alat untuk
membujuk saya. 9Dulu sebelum sayamengenal peraturanHukumTaurat, sayamerasa
bahwasayahidupdenganbaik. Tetapi ketika sayabelajar tentangperaturan-peraturan
Hukum itu, keinginan dosa semakin menguasai hidup saya, 10 dan saya merasa diri
saya seperti mati dan terpisah dari Allah. Sebenarnya Hukum Taurat dimaksudkan
untuk memimpin saya kepada hidup yang selama-lamanya, tetapi bagi saya malah
mendatangkan kematian rohani. 11 Kuasa dosa dalam diri saya menggunakan perat-
uran 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 baikmendatangkan kematian rohani bagi saya? Tidak!
Tetapi kuasa dosa menggunakan sesuatu yang baik sehingga saya mati secara rohani.
Hal itu terjadi supaya saya bisamenyadari betapa jahatnya kuasa dosa itu di dalamdiri
saya, danbahwakuasadosamenggunakanperaturanyangbaik sebagai alat kejahatan.

Paulus berbicara sebagai orang yang belummengenal Kristus
14 Jadi, kita tahu bahwa Hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan untuk

memimpinkita kepadakehidupanrohani. Tetapi saya inimanusia yang lemah. Karena
keinginan-keinginan badani saya yang jahat, saya menjadi budak dosa. 15Malah saya
sendiri tidakmengerti kelakuan saya. Saya tidakmelakukanhal-hal yangbaik, 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. 16Dan 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 Hukum Taurat di dalam diri saya. Maksudnya, saya
tidak mampu hidup baik 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 itubukan sayayangmelakukannya, tetapi kuasadosayangadadi dalam
diri saya!

21 Jadi inilah kesimpulannya: Walaupun saya mau melakukan hal-hal yang baik
menurut Hukum Taurat, tetapi saya terlalu gampangmelakukan yang jahat! 22Hatiku
senang sekali dengan semua peraturan dalam Hukum Allah. 23 Tetapi ternyata
ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja di dalam diri saya. Peraturan itu
berlawanan dengan peraturan Allah yang saya sukai dalam pikiran saya. Peraturan
lain yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa
dosa itu yangmengikat saya supaya sayamenjadi budak dosa. 24-25 Jadi dahulu begini-
lah 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

dalamtubuhsayadanyangmenjerat sayakepadakematian rohani? Karena itulah saya
sangat bersyukur kepadaAllahkarena semuayang sudahDiaperbuat bagi kitamelalui
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
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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 untukmengalahkan keinginan-
keinginanbadani kita yang jahat. Tetapi Allah sendiri yang sudahmengatasi persoalan
ini dengan mengutus Anak-Nya sendiri ke dalam dunia ini dalam bentuk tubuh
manusia yang lemah. DanAnak-Nya itulah yangmenjadi kurbanuntukmembebaskan
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 Taurat 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.

5Setiap orang yangmasih hidupmengikuti 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. 6Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan
badani kita sendiri, berarti kita terjerat dalam kematian roh dan jiwa. Tetapi kalau
hidup kita dikuasai oleh RohAllah, berarti kita akanmendapatkan hidup yang selama-
selamanya dan akan merasa tenang dalam perlindungan TUHAN. 7 Kalau tujuan
hidupseseoranghanyauntukmemuaskankeinginanbadaninya, berarti diamemusuhi
Allah. Dia tidak mau menaati peraturan Hukum Allah dan sama sekali tidak mampu
menjalankannya. 8 Karena orang yang hidup menurut keinginan badaninya sendiri
tidakmungkin berkenan kepada Allah.

9Tetapi setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, tidak lagi dikuasai oleh keinginan
badanimu! Melainkan kamu dikuasai oleh Roh Allah, karena Roh 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 jiwamu karena hidup sesuai dengan pimpinan Roh-Nya dan
dibenarkan-Nya di hadapan Allah. Dan oleh karena Roh Allah tinggal di dalam diri
kita— yaituDia yangmenghidupkanKristus kembali dari kematian, Dia juga yang akan
menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru.

12 Jadi Saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan Roh Allah.
Jangan lagi keinginan badani kita yang menjerat danmenguasai hidup kita! 13Karena
kalau kita hidup menuruti keinginan badani kita, roh dan jiwa kita tetap mati. Seba-
liknya, 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 untuk memperbudak kita, sehingga
kita menjadi takut menghadap Allah. Tetapi Roh-Nya menjadikan kita anak angkat-
Nya.† Dan sebagai bukti, Roh-Nyalah yangmemimpin kita untuk berseru kepadaAllah,
“Abba,‡ ya Bapa!” 16 Jadi Roh-Nya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah
anggota keluarga-Nya. 17Dankalau kita adalah anggota keluarga-Nya, kita juga berhak

* 8:9 RohAllah…RohKristusTidakadaperbedaanantaraRohAllah—yang jugadisebutRohKudus, danRohKristus.
† 8:15 anak angkat-Nya Secara harfiah, dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang berarti ‘pengangkatan
anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalam hukumRomawi yangmenunjukkan bahwa ‘pengangkatan’
kita sudah sah secara hukum dan kita semua diumpamakan sebagai laki-laki, karena dalam kebudayaan Romawi
hanya anak laki-laki saja yang berhakmendapatwarisan. Kata yang sama digunakan dalamRom. 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’ jugamudah
diucapkan oleh anak-anak kecil.
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menikmati semuahartayangdijanjikanuntukkeluarga-Nya. Sebagaianggotakeluarga
Allah, kitamemiliki 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 semuamakhluk ciptaan-Nya dibebaskan dari kematian dan
segala sesuatu yang ingin menghancurkan mereka, dan mereka juga akan menikmati
kemuliaan bersama keluarga besar Allah.

22 Karena kita tahu bahwa seluruh alam semesta seperti bersusah hati dan san-
gat menderita sampai sekarang— seperti semua ciptaan sama-sama sakit berat dan
menangis.† 23 Dan bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang merasakan ke-
susahan ini, tetapi kita yang sudah menerima Roh Allah pun merasa bersusah hati.
Akan tetapi, Roh-Nyamerupakan jaminan bagi kita bahwa kita akanmenerima semua
yang dijanjikan Allah. Karena itulah, dengan yakin dan sukacita kita menantikan
saatnya Allah menyatakan segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak
angkat-Nya. Pada saat itu jugalah tubuhkita dibebaskandari kuasadosadankematian.
24 Hal itulah yang sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus.
Dan kita masih tetap mengharapkan hal yang seperti itu sampai sekarang. Akan tiba
saatnya nanti di mana kita tidak perlu lagi mengharapkan sesuatu, 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.

28Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yangmengasihi 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 menjadi anggota
keluarga-Nya, dan melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan dalam pandangan-Nya,
dan akhirnya kita akanmenikmati kemuliaan-Nya.
§ 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 19 Ketika Paulus menulis
bagian ini, setiap raja agung dalam kerajaan Roma mengatakan 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 dipromosikan oleh kerajaan Roma. † 8:22 sakit berat dan menangis
Menerjemahkan satu kata yang berarti “mengalami sakit bersalin bersama.”
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Semua yangmemusuhi kita tidak bisamenghentikan Allah untukmengasihi kita
31 Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah berpihak kepada kita,

semua yang memusuhi kita tidak akan bisa mengalahkan kita! 32 Yang menjadi bukti
akan hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri supaya tidak
mengalami 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 berani menuduh kita?! Karena kita sudah dipilih Allah dan
Dialah yang sudah melakukan 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 kematian
dan sekarang duduk di tempat yang paling 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 lagi mengasihi kita? Tidak! Atau kalau yang memusuhi Kristus
membuat kita sebagai pengikut-Nya tidak bisa membeli makanan, atau pakaian, atau
punmembunuh kita, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak!

36Karena memang hal-hal itu masih tetap terjadi kepada kita, seperti tertulis dalam
Kitab Suci,
“Demi Engkau, Allah, kami berada dalam bahayamaut tiap-tiap hari.

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 yangmenyakiti kita selamamasih hidup, maupun yangmembunuh
kita. Baik para malaikat— maupun semua roh jahat, tidak mampu mencegah Allah
supaya tidak mengasihi kita lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan
atauancaman—baik tuduhanatauancamanpadazamansekarang,maupunyangakan
datang, ataudari semuapenguasagelap. KarenasemuaciptaanAllah—baikkuasayang
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 karena Roh Kudus yang
memberi keyakinan bahwa hal ini benar dalam pandangan Allah. 2 Yang saya mau
katakan adalah hati saya sangat sedih karena orang Israel. 3 Karena mereka adalah
saudara-saudari saya sebangsa, danmereka seperti darah daging saya sendiri di dunia
ini. Jadi saya ingin sekalimenolongmereka—bahkan saya rela dikutuk dandipisahkan
dari Kristus demi mereka, asalkan hal itu bisa menyelamatkan mereka! 4 Karena
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 denganmereka, sertamemberikanHukumTaurat kepadamereka. Hal
ini termasuk aturan-aturan bagaimana harus menyembah Allah di Rumah-Nya, dan
juga memberikan janji-janji tentang masa depan mereka. 5Mereka adalah keturunan
✡ 8:36 Mzm. 44:23
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nenek moyang orang Yahudi. Dan mereka adalah keluarga Kristus secara jasmani di
bumi ini— biarpun sebenarnya Kristus adalahAllah atas segala sesuatu. TerpujilahDia
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. Hendaklah 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, ketika TUHAN memberikan
janji-janji-Nya kepada Abraham tentang keluarganya, Dia tidak bermaksud bahwa
semua anak kandung Abraham adalah keturunannya. Tetapi Allah bermaksud bahwa
janji-janji-Nya itu hanya kepada keturunan Abraham yang dipilih Allah sebagai ketu-
runan Abraham yang sesungguhnya. Hanya mereka yang terpilih sebagai keturunan
Abraham itu yang dianggap sebagai keluarga Allah.* 9 Karena Allah berjanji kepada
Abraham, “Tahun depan pada bulan yang sama seperti ini, Aku akan kembali dan Sara
sudahmempunyai seorang anak laki-laki.”✡

10Ada 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 memberitahukan kepada Ribka, “Keturunan anak
yang lebih tua akanmelayani keturunan anak yang lebihmuda.”✡ Dan Allahmenyam-
paikan hal itu sebelum kedua anak itu melakukan apa yang baik atau pun yang jahat.
Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalamKitab Suci, “Aku akanmencintai Yakub tetapi
membenci Esau.”✡ Denganbegitu jelaslahbahwaAllah yangmenentukandanmemilih
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 dengan maksud ini: Supaya semua orang di dunia ini
mengenal Aku lewat kuasa besar yang Aku nyatakan 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 yang
mengatur siapa-siapa yang menjadi keras kepala atau tidak, lalu kenapa Dia masih
menyalahkan kita kalau kita keras kepala?” 20 Tetapi kita tidak boleh berkata seperti
itu! Kita hanyalah manusia. Dan manusia tidak berhak untuk berkata kepada Allah
bahwaDiabersalah. Bejanakeramik tidakberhakuntukmenyalahkan tukangkeramik
yang sudahmembuatnya! Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, “Kenapa
engkau membentuk saya seperti ini?!” 21 Si pembuat bejana berhak membuat bejana

✡ 9:7 Kej. 21:12; Ibr. 11:18 * 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 menyelamatkan mereka dan memilih 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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yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan tanah liat yang
samauntukmembuat 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— baik untuk
menunjukkankuasa-Nyamaupunkemarahan-Nya atas dosamanusia. 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 kepada orang–orang yang sudah dipilih dan disiapkan-Nya untuk menerima
belas kasihan-Nya— yaitu kita yang akan melihat betapa berlimpah dan 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. 25Hal 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.
28Karena Allah akan segeramenjatuhkan hukuman kepada semua penduduk bumi.”✡
29Dan dalam ayat lain Yesaya bernubuat lagi tentang orang Yahudi,
“TUHAN YangMahakuasa

hanyamengizinkan beberapa orang dari bangsa kita untuk diselamatkan.
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 sebagai berikut:
Dahulu, orang yang bukan Yahudi memang tidak mencari Allah dan tidak berusaha
untuk menjadi benar dalam pandangan-Nya. Tetapi sekarang melalui percaya penuh
kepadaKristus,maka terbukalahkesempatanbagimerekauntukmenjadi benardalam
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 hadapan
Allah berdasarkan perbuatan mereka 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.”✡

✡ 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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10
1 Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan saya yang sungguh-sungguh

kepada Allah adalah supaya semua orang Yahudi bisa diselamatkan. 2Saya tahu benar
bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah,
tetapi usahanya tidak berdasarkan pengertian yang benar. 3 Karena mereka tidak
mengerti 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
bahwaKristus sudahmemenuhi semuaperaturandalamHukumTaurat bagi kita. Jadi,
setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah— tanpa
perlu bergantung lagi kepada peraturan-peraturan itu.

5 Tentang cara untuk dibenarkan melalui taat kepada peraturan Taurat, Musa
menulis, “Orang yang dianggap benar di hadapan Allah harus mengikuti semua
peraturanHukumTaurat 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 yangdikatakandalamKitabSuci, “PesanyangbenardariAllah sudahdekat
kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.”✡ 9 Dan inilah pesan Allah itu:
Kalau kamumengaku denganmulutmu 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
denganmulut kita terus terangmengakui bahwa kitamengikut 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
YahudidanorangyangbukanYahudi. KarenahanyaadasatuAllahuntuksemuaorang,
dan dengan berlimpahDiamemberkati setiap orang yangmemohon pertolongan-Nya.
13 Karena Firman TUHAN juga berkata, “Setiap orang yang berseru kepada TUHAN
untukmeminta pertolongan-Nya akan diselamatkan.”✡

14Tetapi bagaimana orang bisaminta pertolongan-Nya kalaumereka belumpercaya
kepada-Nya? Dan bagaimana orang bisa percaya kepada Dia kalau mereka belum
mendengar tentang Dia? Dan bagaimana orang bisa mendengar tentang Dia kalau
tidak ada orang yangmemberitakan tentang Dia? 15Dan bagaimana kita bisamember-
itakan tentang Dia kepadamereka kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis dalam
Kitab Suci,
“Betapa indahnya kedatangan† orang-orang yang diutus untuk menyampaikan Kabar

Baik.”✡

✡ 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. MemangYesus adalah ilahi, tetapi arti κύριον yangditekankanolehPauls di ayat ini adalahbahwaYesus adalah
Penguasa setiap kita. Tim penerjemah TSI juga mau 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
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16-17 Jadi, orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita yang dis-
ampaikan kepada mereka. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang
memberitakan tentang Kristus. Tetapi tidak semua orang siap menerima Kabar Baik
dari Allah— khususnya orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh
mengenai bangsa itu kepada 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 Akumemberkati bangsa-bangsa lain yang kalian anggap tidak berguna.
Dan sebagai alat untukmembuat kalianmarah,

Aku akanmemakai bangsa yang dulu tidakmengenal Aku.”✡
20Kemudian 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 tetapmengeraskan hatinya dan tidakmau taat kepada-Ku.”✡

11
Allahmasih berencana untukmemberkati umat pilihan-Nya

1Apakah 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 kalian mengingat apa yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Elia. Dia
berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah denganmeminta 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 tujuh ribu orang Israel bagi diri-Ku
sendiri— yaitu mereka yang tidak pernahmenyembah Baal.”✡

5 Demikian juga pada zaman sekarang ini: Masih ada sejumlah kecil bangsa Israel
yang Allah pilih sebagai umat-Nya hanya karena kebaikan hati-Nya. 6 Allah memilih
sejumlah orang ini hanya karena kebaikan hati-Nya, dan bukan karena hal-hal baik
✡ 10:16-17 Yes. 53:1 ‡ 10:18 MaksudPaulusAyat iniditerjemahkansesuai tafsiranbahwaPaulusmasihberbicara
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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yang pernah mereka buat untuk Allah. Seandainya Allah memilih mereka atas dasar
perbuatanmereka, maka pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-Nya.

7 Jadi, beginilah yang terjadi: Pada umumnya orang Israel tidak mendapatkan apa
yang mereka cari dengan usaha mereka sendiri— yaitu bagaimana caranya menjadi
benar dalam pandangan Allah. Dan hanya sejumlah kecil yang mendapatkannya—
yaitu orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Tetapi yang lain dikeraskan hatinya.
8 Seperti 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, biarlahmerekamerasa puas denganmakanan dan kekayaan yang berlebihan

supayamerekamelupakan Engkau.
Dan biar kemakmuranmereka itu menjadi perangkap

yangmenjerat mereka sendiri.
10Biarlahmatamereka tetap tertutup

supayamereka tidak sadar akan apa yang sedang terjadi kepadamereka.
Dan biarlahmereka dihukum supayamereka tetap hidup dalam kesusahan

danmemikul beban berat— sampai bungkuk selamanya.”✡
11Olehkarena itu, tentu adadari antara kalian yang akanbertanya, “Kalaubangsa Is-

rael sudah tersandung demikian, apakah itu artinyamereka tidak akan pernah disela-
matkan?” Sekali-kali tidak! Tetapi akibat dari kesalahanmereka itu, jalan keselamatan
bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi menjadi terbuka. Hal itu termasuk dalam
rencana Allah, supaya kalau bangsa Yahudi melihat berkat-berkat yang diberikan
kepada bangsa yang bukan Yahudi, mereka akan merasa iri hati. 12 Bangsa Yahudi
bersalahkarenakekerasanhatimereka, sehinggakesempatanmenjadi terbukakepada
bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untuk menerima berkat yang luar biasa. Tetapi
coba pikirkan betapa lebih luar biasa lagi berkat kepada seluruh dunia ketika Allah
memanggil bangsa Yahudi kembali, danmereka jugamengikuti jalan keselamatan.

13 Sekarang saya berbicara kepada kalian yang bukan bangsa Yahudi. 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
mengharapkanbeberapaorangdari antaramerekabisa tertolonguntukdiselamatkan.
15 Ya, 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
seluruh dunia akan ikut bersukacita. 16Hal itu pasti akan terjadi! Karena kalau nenek
moyang mereka diterima dan dibenarkan oleh 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.

✡ 11:8 Yes. 29:10 ✡ 11:8 Ul. 29:4 ✡ 11:10 Mzm. 69:23-24 * 11:16 nenekmoyang … turut dibenarkan Secara
harfiah, bagianpertamaayat ini adalah, “Kalaubagianpertama (dari adonan)adalahkudus, seluruhadonankudus.”
Supaya jelas, gambaranadonan roti tidakdipertahankan. Arti gambaranadonan ini adalah samadengangambaran
pohon zaitun dalam bagian kedua ayat ini.
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17 Nah, keadaan sekarang dapat digambarkan seperti Allah memotong dan mem-
buangbeberapa cabangdari pohon zaitun-Nya. Sebagian orangYahudi 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
menggambarkankalian— orang-orang yangbukanYahudi! Sekarang kalianmenerima
hidupdankekuatandari akar pohon zaitun itu yangditanamolehAllah. 18 Jadi kalian—
cabang-cabang baru yang disambungkan itu, tidak bolehmenganggap diri kalian lebih
besardaripada cabang-cabangasli yang sudahdipotongdandibuang itu! Dan ingatlah:
Bukan kalian yangmemberikan hidup pada akarnya, tetapi akarlah yangmemberikan
hidup kepada kalian. 19Tetapi 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 pohonAllah itu.” 20Benar 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
kalianmenjadi sombong. Lebih baik kalian takut untuk dipotong juga! 21Karena 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 menjatuhkan hukuman
berat kepadaorang-orangyang tidakmaumengikut jalankeselamatanyangdiberikan-
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 orang Yahudi tidak keras kepala lagi lalu percaya kepada berita
keselamatan dari Allah, makamereka akan ditempelkan kembali pada pohon itu. Dan
tentu Allah sanggupmelakukan hal itu! 24Bukanlah hal yang biasa yang sudah terjadi
kepada kalian yang bukan dari bangsa Yahudi! 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 ladang Allah itu. Jadi, cabang asli akan
lebihmudah ditempelkan kembali pada pohon asalnya.

25 Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya mau membukakan rahasia ini
kepada kalian supaya kalian tidak menjadi sombong dan membanggakan diri: Se-
mentara 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,†

dan Dia akanmenjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub.
27Dan Aku akanmemenuhi perjanjian-Ku denganmereka

ketika Akumenghapuskan dosa-dosamereka.”✡
28 Karena orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik dari Allah, maka mereka

menjadimusuh-Nya. Hal itu terjadi supayakesempatanmenjadi terbukakepadakalian
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. 30 Dahulu, 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. 31 Boleh juga
† 11:26 kota suci … Yerusalem Secara harfiah, “Sion.” ✡ 11:27 Yes. 59:20-21; 27:9
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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
kemudianharimereka jugamendapatkesempatan lagiuntukmenerimabelaskasihan-
Nya. 32TernyataAllah sudahmengatur supayasemuabangsamengalamimasadimana
mereka diperbudak oleh dosa dan tidakmau taat kepada Allah! Dengan demikian, Dia
membuka kesempatan bagi semua orang untukmenerima belas kasihan-Nya!

Pujian bagi Allah
33 Oh benar sekali, Allah kita sangat baik kepada kita semua! Kebijaksanaan dan

pengetahuan-Nya tidak bisa dipahami olehmanusia. Dan tidakmungkin kitamengerti
keputusan-keputusan-Nya dan bagaimana Dia mengatur semua. 34 Seperti yang ter-
tulis 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 kemuliaan kepada-Nya
sampai selama-lamanya. Amin.

12
Serahkanlah hidupmu kepada Allah

1-2Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara
Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnyalah kita membalas kebaikan
hati-Nya! Janganlahkitamengikuti lagi carahidupyang tidakbaik 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 danmenyenangkan hati TUHAN. Lalu Dia akanmemperbarui
pikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya bagi
kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan
mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang
menyenangkan hati TUHAN.

3 Jadi Saudara-saudari, oleh karena Allah begitu baik hati kepada saya sehingga
Dia memilih saya sebagai rasul-Nya, saya mau memberikan nasihat ini kepada
kalian masing-masing: Janganlah kamu menganggap dirimu lebih tinggi dari yang
sebenarnya. Tetapi pikirkanlah tentang pengetahuan dan kemampuan khusus yang
diberikan Tuhan kepadamu dengan jujur dan rendah hati— sesuai dengan keyaki-
nanmu tentang pemberian Tuhan itu.* 4-5 Karena setiap kita yang bersatu dengan
Kristus merupakan 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, setiapkita salingberkaitan satu sama lain. 6Dansetiapkitadiberi kemam-
puan khusus yang berbeda-beda— menurut kebaikan hati Allah kepada kita masing-
masing. Jadi, kalauSaudara sudahdiberi kemampuanuntukbernubuat, sampaikanlah
setiap nubuatan sesuai dengan apa yang kamu yakini. 7 Kalau Saudara sudah diberi
kemampuan untuk melayani, hendaklah Saudara melayani. Kalau Saudara diberi
kemampuan untuk mengajar, hendaklah Saudara mengajar. 8 Kalau Saudara diberi

✡ 11:34 Yes. 40:13 ✡ 11:35 Ayb. 41:11 * 12:3 sesuai keyakinanmu … Secara harfiah, “menurut ukuran iman.”
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kemampuan untuk menghibur orang lain, hiburlah orang lain. Atau kalau Saudara
diberi kemampuan untuk menolong orang lain, tolonglah orang lain dengan murah
hati. Kalau Saudara diberi kemampuan untuk menjadi pemimpin, pimpinlah orang
lain dengan sepenuh hati. Dan kalau Saudara diberi kemampuan untuk berbelas
kasihan, berbelas kasihanlah kepada orang lain dengan senang hati.

9 Janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain. Tetapi hendaklah
kita mengasihi dengan tulus, dan melakukan yang baik saja, serta membenci se-
mua jenis kejahatan. 10 Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu den-
gan 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 kita melayani Tuhan dengan penuh semangat.
12 Bersukacitalah, karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Kalau
menghadapi kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh. Dan dalam keadaan apa pun,
tetaplah berdoa! 13 Ketika saudara-saudari kita seiman perlu bantuan, tolonglah
mereka. Dan kalau mereka membutuhkan tumpangan, hendaklah pintu rumahmu
terbuka sebagai tempat menumpang untukmereka.

14 Kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah kepada Allah supaya Dia mem-
berkati orang itu. Ya, mintalah berkat-Nya untuk dia, dan jangan minta kepada Allah
untuk mengutuk dia! 15Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menang-
islah dengan orang yang menangis. 16 Hendaklah kita sehati sepikiran. Janganlah
ada yang merasa dirinya lebih penting dari orang lain, tetapi selalu bersedia bergaul
dengan orang biasa. Dan janganlahmenganggap dirimu pandai.

17 Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu membalasnya
dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik, supaya apa yang mau kamu buat
terhadaporang itudianggapbaik oleh semuaorang. 18Sedapatmungkindari pihakmu,
berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. 19 Saudara-saudari yang saya
kasihi, janganlahbalasdendamkepadaorangyangberbuat jahatkepadamu. BiarAllah
saja— sesuai dengan 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 membalasnya!”✡ 20Tetapi
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

1 Hendaklah kita semua taat kepada pemerintah, karena tidak ada pejabat yang
duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat yang memerintah
sekarang ditetapkan oleh Allah. 2 Jadi, setiap orang yang melawan pemerintah sebe-
narnya melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan
hal yang seperti itu akanmendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. 3Karena orang
yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Jadi kalau kamu ingin bebas
dari rasa takut kepada pemerintah, lakukanlah yang baik, maka kamu akanmendapat
pujian dari mereka yangmemerintah.
✡ 12:19 Ul. 32:35 ✡ 12:20 Ams. 25:21-22
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4 Karena setiap pejabat pemerintah adalah hamba Allah yang bekerja untuk
melayani kepentinganmu. Tetapi kalau kamu berbuat jahat, tentu kamu takut kepada
mereka! Dan jangan kamu sangka bahwa kamubisa 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 dihukumkalau kita tidak taat, tetapi kita
taat karena kita tahu bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah.

6Karena alasan itu jugalah, kita membayar pajak kepada pemerintah. Karena para
pejabat pemerintah bekerja untuk Allah dan menghabiskan sebagian besar waktu
merekauntukmemerintah. 7 Jadi, berikanlahkepada setiappetugaspemerintah sesuai
dengan apa yang pantas diberikan. Kalau kamu mempunyai utang pajak, bayarlah.
Dan berikanlah cukai kepada pihak yang berhakmenerima 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.
9Karena di dalamHukum Taurat tertulis, “Jangan berzina, janganmembunuh, jangan
mencuri, jangan mengingini milik orang lain.”✡ Hukum Taurat itu memang terdiri
dari banyak perintah, tetapi arti dari semua perintah itu sebenarnya adalah satu—
yaitu, “Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡ 10Karena
denganmengasihi, tentu kita tidakmenyakiti orang lain. Jadi denganmengasihi, sama
saja kita menaati semua Hukum Taurat.

11Sayamemberi nasihat seperti itu karena hal itu sangat pantas bagi kita yang hidup
pada zaman ini. Karena sekarang sudah tiba saatnya kita bangun dari tidur. Karena
waktunya untuk kita diselamatkan sudah lebih dekat sekarang daripada ketika kita
baru mulai percaya. 12 Malam sudah hampir berlalu, dan siang akan segera tiba.
Karena itu, hendaklah kita berhenti melakukan segala perbuatan yang berasal dari
kegelapan. Dan marilah kita menyiapkan diri kita dengan perlengkapan senjata yang
berasal dari terang untuk melawan semua penguasa gelap. 13Hendaklah kita hidup
dengan benar seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora
danmabuk-mabukan, juga janganmelakukanpercabulanataudosa laindengan tubuh
kita. Janganlah saling bertengkar, dan jangan saling iri hati satu sama lain. 14 Tetapi
marilah kitamenjadi seperti TuhankitaKristus Yesus, supayawaktu orangmelihat apa
yangkita lakukan,merekasepertimelihatKristusdidalamdirikita. Dan janganpernah
berpikir lagi untukmemuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri.

14
Jangan salingmenyalahkan saudara seiman

1 Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh tentang kebe-
basan kita yang bersatu dengan Kristus. Janganlah buang-buang waktu untuk debat
pendapat dengan mereka. 2 Karena ada saudara-saudari kita yang sangat percaya
penuh kepada Kristus, yang merasa bahwamereka diizinkan oleh Allah untuk makan
semua jenis makanan. Tetapi ada juga saudara-saudari lain yang ragu-ragu, yang
merasa bahwa mereka diperbolehkan oleh Allah hanya untuk makan sayur-sayuran.
3Orang yang yakin bolehmakan semua jenismakanan janganlahmenganggap dirinya
lebih baik dari orang yang hanya makan sayur-sayuran. Begitu juga orang yang
keyakinannya hanya makan sayur-sayuran, janganlah menganggap bersalah orang
✡ 13:9 Kel. 20:13-15, 17 ✡ 13:9 Im. 19:18
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yang makan semua jenis makanan. Karena Allah sudah menerima saudara-saudari
seiman itu, tanpa mempersoalkan keyakinannya tentang makanan. 4 Sebagai contoh,
kamu tidak berhakmenghakimi hambaorang lain. Hanyamajikannyalah yangberhak
menentukanhamba itubenar atau salah. Pikirkanlah ini: Kita adalahmilik kepunyaan
Tuhan! Dia pasti sanggupmenopang kita supaya tidak jatuh!

5Atau, 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 mengam-
bil keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan keyakinannya. 6 Bagi saudara-
saudari yangmemperingati hari-hari tertentu,merekamelakukannyademikemuliaan
Tuhan.* Dan saudara-saudari yang merasa bahwa mereka boleh makan semua jenis
makanan, mereka jugamakan untukmemuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah
untuk makanan itu. Dan mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan, mereka
juga melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan mereka juga bersyukur kepada
Allah karena hal itu.

7Di antara kita, tidak ada yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. 8 Kalau kita
hidup, kita hidup untukmemuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita jugamati untuk
memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu
untuk memuliakan 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, janganlahkita salingmenyalahkan sesamasaudara seiman! Kita tidakberhak
melakukan itu. Dan janganlah kita menganggap diri kita lebih baik dari saudara-
saudari seimanyang lain. Karenakita semuaakanberdiri di hadapanAllah, danDialah
yang akanmenghakimi kita. 11Karena di dalam Kitab Suci tertulis,
“Tuhan berkata,

‘Atas diri-Ku sendiri sebagai Allah yang hidup
Aku bersumpah bahwa semua orang akan sujudmenyembah 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 lagimelakukanperbuatanyangmembuat saudarakitamenjadi lemahatau
jatuh ke dalam dosa. 14 Biarlah saya membagikan pendapat saya sebagai orang yang
bersatu dengan Tuhan Yesus: Saya yakin bahwa bagi kita tidak ada makanan yang
haram. Tetapi bagi seseorang yang meyakini suatu jenis makanan haram— kalau dia
makanmakanan haram itu, berarti dia bersalah.

15 Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap suatu makanan haram, tetapi
kamumasih dilihatnyamakanmakanan tersebut, maka kamu sedangmerusak keyak-
inan saudaramu itu dan kamu sungguh-sungguh tidak melakukan kasih. Jadi, jangan-
lah mematahkan keyakinan saudara seimanmu itu hanya karena soal makanan. In-
gatlah bahwa Kristus juga sudahmati untuk saudaramu itu. 16 Janganlahmembiarkan
sesuatu yang kamu anggap hal baik yang diperbolehkan menjadi hal yang dianggap
jahat oleh saudara kita yang lain. 17Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan
dan minuman bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting adalah hidup benar di
hadapan Allah, berdamai, dan bersukacita dalam Roh Kudus. 18 Karena setiap orang

* 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.”
✡ 14:11 Yes. 45:23
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yang melayani Kristus dengan cara seperti itu pasti menyenangkan hati Allah. Dan
mereka itu akan diterima oleh orang lain dengan baik juga.

19 Jadi,marilahkita berusahadengangiat untukmelakukanapayangmendatangkan
damai di antara kita, dan apa yang bisa membangun rohani 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. 21Lebih 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
diyakininyabenardihadapanAllah sehinggadia tidakmerasa tertuduh. 23Tetapikalau
kamumakan sesuatu dan tidak yakinmakanan itu halal, maka kamu bersalah, karena
kamu tidakmengikuti apa yang kamu yakini. Karena orang yangmenentang apa yang
diyakininya benar di hadapan Allah, berarti dia berbuat dosa.

15
1 Bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebebasan kita yang bersatu

dengan Kristus, kita harus sabar danmenolong anggota yangmasih ragu-ragu tentang
hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya menyenangkan diri kita sendiri.
2Melainkanusahakanlah supaya satu sama lain hidup salingmenyenangkan, 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
dalamKitab Suci terpenuhi dalamdiri-Nya— seperti ketika si penulismengeluh 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 tabah dan kuat, sehingga kita
terus berharap kepada Allah sebagai Penolong kita. 5 Dialah sumber kesabaran dan
kekuatanbagi kita. Dan sayaberdoa supayaAllahmenolong kalian semuauntukhidup
rukun— seperti yang dikehendaki oleh Kristus Yesus, 6 sehingga kalian semua akan
bersatu dan sehati. Dengan demikian kalian akan seia sekatamemuji danmemuliakan
Allah— yang adalah Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus.

7Oleh karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umat-Nya, hendaklah 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 Allah menepati semua janji-Nya kepada mereka.
Dan Kristus membuktikan bahwa semua perjanjian Allah kepada nenek moyang
orang Yahudi adalah benar. 9 Kristus juga melakukan hal itu supaya bangsa-bangsa
yang bukan Yahudi juga turut memuliakan Allah karena kebaikan hati-Nya yang Dia
nyatakan kepada mereka. Hal itu seperti apa yang dikatakan 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,

✡ 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.
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“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.”✡

13 Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus: Saya
berharapAllah— sumberpengharapankita itu, akan sangatmemberkati kaliandengan
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 semua pengetahuan yang
diperlukan sehingga kalian bisa saling menasihati. 15 Walaupun begitu, saya mem-
beranikan diri menulis surat ini untuk memperingatkan kalian dengan tegas tentang
beberapa hal— sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada saya karena kebaikan
hati-Nya. 16Dialah 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 memberikan
hidup mereka kepada Allah seperti kurban persembahan yang hidup. Dan Allah akan
menerimamereka karenamereka sudah disucikan oleh Roh-Nya.

17Karena itu saya senang sekali atas semua yangKristus Yesus kerjakanmelalui saya
demi kemuliaan Allah. 18 Tentang pelayanan saya, saya tidak mau membanggakan
diri. Tetapi saya hanya akan membicarakan apa yang sudah Kristus lakukan melalui
saya, sehingga sayabisamemimpinorangyangbukanYahudi taatkepadaAllahmelalui
apa yang saya katakan dan lakukan. 19Dan 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. 20Keinginan saya adalah untuk selalu
menceritakan Kabar Baik ke mana saja ke tempat-tempat di mana orang-orang belum
pernah mendengar tentang Kristus, karena saya tidak mau membangun pekerjaan
pelayanan saya di atas fondasi yang sudah dibangun oleh orang lain. 21Hal 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

22Karena sebelumnya saya selalu sibuk di daerah lain, hal itulah yang sering meng-
halangi saya untukmengunjungi kalian. 23Tetapi sekarang saya sudahmenyelesaikan
pekerjaan saya di daerah-daerah lain. Dan sudah bertahun-tahun lamanya saya ingin
mengunjungi kalian, jadi sayamerasa senang sekali kalau hal itu segera terjadi. 24Saya
berencanamengunjungi kalian sebelum saya pergi ke Spanyol. Ya, saya berharap bisa
✡ 15:10 Ul. 32:43 ✡ 15:11 Mzm. 117:1 ✡ 15:12 Yes. 11:10 ✡ 15:21 Yes. 52:15
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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 memberikan
bantuan kepada umat Allah. 26 Umat-Nya yang sangat miskin cukup banyak di
Yerusalem. Dan beberapa jemaat di Makedonia dan Akaya sudah memutuskan untuk
menyumbangkandanauntukmenolongmereka. 27Saudara-saudari kita diMakedonia
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 turutmenerima 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 untuk menjamin bahwa bantuan ini
diberikan kepada anggota-anggota yangmiskin di Yerusalem. Sesudahmenyelesaikan
tugas itu, saya akan berangkat ke Spanyol. Tetapi dalam perjalanan itu, saya akan
mengunjungi kaliandulu. 29Danwaktu saya sudah sampaidi kotaRomadankita 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
percayakepadaKristus di Yudea, dan supayabantuanyang sayabawakeYerusalem itu
akan berkenan bagi umat Allah di sana. 32Dengan demikian, kalauAllahmengizinkan,
saya akan datang kepada kalian dengan senang hati! Dan waktu kita sudah bertemu,
kita akanmempunyai banyak kesempatan untuk salingmenguatkan. 33Saya berharap
supaya Allah— yaitu Dia yang selalu menjaga 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 sudahditugaskansebagaipelayankhususdidalamjemaatdiKengkrea. 2Terimalah
diakarenadia jugasudahbersatudidalamTuhan— seperti yangsepantasnyabagiumat
Allah. Tolong bantu dia dalamhal 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 sudah
mempertaruhkan nyawamereka demimenyelamatkan hidup saya. Saya sangat
berterima kasih kepadamereka, dan bukanhanya 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 rumahmereka.
Sampaikan salam saya kepada sahabat saya Epenetus yang terkasih. Dialah orang

pertama di Asia yangmenjadi pengikut Kristus. 6Sampaikan 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 men-
jadi pengikut Kristus sebelum saya, danmereka berdua terkenal sebagai utusan
Kristus untukmelakukan pekerjaan-Nya.*

8 Sampaikan salam saya kepada Ampliatus yang saya kasihi di dalam Tuhan.
9 Sampaikan salam saya kepada Urbanus, teman sepelayanan kita di dalam Kristus.
* 16:7 utusan … Secara harfiah, “rasul.” Lihat catatan di Luk. 6:13.
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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.
12 Sampaikan 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.
13SampaikansalamsayakepadaRufus. Diaadalahorangyang istimewadimataTuhan.
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 ada bersamamereka.
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 terhadap orang
yang suka membuat perpecahan. Hati-hatilah dengan orang yang suka merusak
keyakinan orang lain. Mereka melawan ajaran benar yang sudah kalian terima.
Jauhilahmereka, 18karena orang seperti itu tidakmelayani Kristus— Tuhan kita. Yang
mereka inginkan hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka memakai
kata-kata yang indah untukmembohongi orang-orang yang tulus hati.

19 Tetapi semua saudara seiman sudah mendengar tentang kalian— jemaat Roma,
bahwa kalian sangat taat kepada Tuhan Yesus. Jadi, saya sangat bersukacita karena
kalian! Tetapi saya minta kalian supaya terus bijaksana terhadap semua hal yang
baik, dan tetap merasa bahwa tidak perlu mengetahui apa pun tentang yang jahat.
20Allah— yaitu Dia yang selalumenjaga 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 untukmenuliskan 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 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—
† 16:16 disucikan … salam … dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.” ‡ 16:23-24 perbedaan salinan
Ada beberapa salinan dalam bahasa Yunani yangmenambah kata-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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yangditulis sesuaiperintahAllah. Sekarangkitamengabarkanberita itukepadasemua
bangsa supayamerekapercayapenuhkepadaKristusdan taatkepadaAllahyanghidup
selama-lamanya. 27Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Untuk selamanya
berikanlah kemuliaan kepada Allah kita melalui Kristus Yesus! Amin.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus
1-2 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman jemaat Allah di Korintus—

yaitukepadakalianyangdikuduskankarenabersatudenganKristusYesus: Kalian juga
sudahdipanggil untukmenjadi umatAllah, bersamadengan semuaorangdimana 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
4 Saya selalu bersyukur kepada Allah karena saya sudah menyaksikan betapa be-

sar kebaikan hati-Nya yang sudah diberikan kepada kalian melalui Kristus Yesus.
5 Buktinya, kalian sudah diperkaya dalam segala hal, baik dalam segala perkataan
maupun pengetahuan. Hal ini terjadi karena kalian bersatu dengan Yesus. 6Dan hal
itu membuktikan bahwa kesaksian yang saya berikan tentang Kristus kepada kalian
adalah benar. 7 Dan akibatnya kalian mempunyai semua kemampuan khusus yang
diberikan oleh Roh Allah sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kita Kristus
Yesus. 8Yesus juga akan selalu menguatkan kalian supaya bisa bertahan sampai pada
akhirnya, sehinggakalian tidakbercelapadahari kedatanganTuhankitaKristusYesus.
9 Allah 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
10 Saudara-saudari, saya sungguh-sungguh memohon dalam nama Tuhan kita Kris-

tus Yesus supaya kalian seia sekata, dan supaya tidak ada perpecahan di antara kalian.
Biarlah kalian sungguh-sungguh bersatu, sehati dan sepikir.

11 Saudara-saudari, saya mendorong begitu karena beberapa orang dari keluarga
Kloe sudah memberitahukan kepada saya bahwa ada pertengkaran yang terjadi di
antara kalian. 12 Maksud saya: Di antara kalian ada yang berkata, “Saya pengikut
Paulus,” sedangkan yang lain berkata, “Saya pengikut Apolos.” Yang lain berkata,
“Saya pengikut Petrus,”* dan yang lain lagi berkata, “Saya pengikut Kristus.” 13 Coba
pikir: Kristus tidak bisa dibagi-bagi! Dan bukan Paulus yang sudah disalibkan untuk
kalian! Kalian juga tidak dibaptis dalam nama Paulus! 14 Karena itu saya bersyukur
kepada Allah bahwa saya tidak membaptis kalian, kecuali Krispus dan Gayus. 15 Saya
bersyukur karena sekarang tidak ada orang yang bisa berkata bahwa kalian dibaptis
dalam nama saya. 16 (Saya memang sudah membaptis keluarga Stefanus, tetapi saya
tidak mengingat kalau saya membaptis orang lain.) 17 Karena Kristus tidak mem-
berikan tugas kepada saya untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan
Kabar Baik. Dan Dia tidak mau saya memberitakan dengan memakai kepandaian
berbicara secara manusia duniawi, supaya kuasa rohani yang berada dalam berita
tentang salib† Kristus tidak sia-sia.

Kuasa danHikmat Allah dalamKristus Yesus
* 1:12 Petrus Secaraharfiah, “Kefas,” yaitunamanyadalambahasa Ibrani. KeduanamaPetrus berarti “batubesar.”
† 1:17 salibPaulusmemakaiperkataan ‘salib’ sebagai gambardari beritakeselamatan, khususnyakematianKristus
menebusmanusia dari hukuman Allah atas dosamerekamasing-masing.
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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 mem-
buat hikmat dunia menjadi kebodohan. 21 Karena inilah yang diinginkan oleh Allah
denganhikmat-Nya: Dunia tidakakanmengenalAllahmelalui hikmatnya sendiri. Jadi,
Allah berkenan menggunakan pemberitaan Kabar Baik yang merupakan hal bodoh
untukmenyelamatkan 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. 24Tetapi Kristus
adalah kuasa dan hikmat Allah bagi semua orang yang sudah dipanggil Allah— baik
bagi orang Yahudi maupun bagi orang bukan Yahudi. 25 Karena ajaran Allah yang
dianggap bodoh itu lebih berhikmat dari hikmat manusia. Dan sifat-sifat Allah yang
dianggap lemah adalah lebih kuat dari kekuatanmanusia.

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

2
Berita tentang Yesus yang disalibkan

1 Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya pertama kali menyampaikan berita
keselamatan di antara kalian— yaitu ajaran Allah yang dulu dirahasiakan kepada
manusia, saya tidak menggunakan kata-kata yang indah-indah ataupun hikmat duni-
awi untukmengajar. 2Karenapadawaktu itu saya sudahmengambil keputusanbahwa
selamabersamadengankalian, sayaakanmelupakansemuaajaran lainkecualiKristus
Yesus dankematian-Nyadi kayu salib. 3Danketika saya datang, saya sedang lemahdan
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
✡ 1:19 Yes. 29:14 ✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17
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Kudus. 5 Dan hal itu baik, karena dengan demikian kepercayaan kalian atas dasar
kuasa Allah saja— bukan atas dasar hikmat manusia.

Hikmat Allah
6 Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-orang yang dewasa secara rohani, kami

mengajarkan hikmat. Tetapi hikmat kami tidak berasal dari dunia ini, dan tidak
berasal dari penguasa-penguasa dunia yang akan segera dibinasakan. 7 Yang kami
ajarkan adalah hikmat Allah yang dulu tersembunyi bagi manusia sejak penciptaan
dunia. Tetapi sekarang hikmat itu sudah Allah nyatakan kepada kita, supaya kita
ikut menikmati kemuliaan-Nya. 8 Sebelumnya, para penguasa dan raja-raja dunia ini
tidak pernah mengerti hikmat itu. Kalau mereka mengerti, maka mereka tidak akan
menyalibkanYesus—Tuhankita yangmulia. 9Tetapi hal itulah yang dimaksudkan ayat
Kitab Suci ini:
“Tidak adamanusia yang pernahmelihat,

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

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

13 Jadiwaktu kamimengajarkan hal-hal rohani tersebut, kami tidakmenyampaikan-
nya 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 untukmenjelaskan hal-hal rohani.
14Tetapi seorang yang tidakhidupbersamaRohAllah tidak bisamenerima 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. 15Oleh karena itu, kita yang
bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani yang dalam. Sedangkan
orang-orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai hal
apa pun tentang kita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berkata,
16 “Manusia tidakmungkinmengetahui pikiran TUHAN!

Siapa pun tidakmampumemberikan nasihat kepada-Nya.”✡
Oleh karena 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
berbicarakepadaorangyang sudahbersatudenganRohAllah. Saya terpaksaberbicara
kepada kalian sebagai orang yang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan diri
sendiri— yaitu seperti bayi rohani dalam hal mengikut Kristus. 2 Ajaran yang saya
sampaikanseperti susu—bukansepertimakanankeras. Sayamelakukanhal itukarena
kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian
belum siap untuk makan makanan rohani yang seperti itu. 3 Karena kalian masih
dikuasai oleh keinginan-keinginan badani. Dengan keadaan kalian yang masih saling
✡ 2:9 Yes. 64:4 ✡ 2:16 Yes. 40:13
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iri hati danbertengkar, hal itumembuktikanbahwakalianbelum lepas dari keinginan-
keinginan itu. Berarti kalian masih hidup sama seperti orang duniawi. 4 Hal 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 itupelayanyangmenanamataupunyangmenyiram tidakpenting.
Hanya Allah yang penting karena Dialah yang membuat supaya bibit itu bisa tumbuh.
8 Jadi sebenarnya pelayan yang menanam dan pelayan yang menyiram mempunyai
tujuan dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akan mendapat upah sesuai
dengan pekerjaan pelayanannya. 9Karena 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 yangmengajarkan 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 diamembangun 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 yangmembangun 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 yangmembangun itu akan
menerima upah. 15 Kalau ruangannya itu terbakar, dia akan mengalami kerugian.
Biarpun begitu, dia akan diselamatkan, tetapi dia akan seperti orang yang melarikan
diri waktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua merupakan Rumah Allah dan Roh
Allahhidupdidalamkita. 17KalauadaorangyangmenghancurkanRumahAllah,maka
Allah juga akan menghancurkan dia. Karena Rumah Allah adalah suci, dan secara
rohani kita umat Allah adalah Rumah-Nya.

18 Janganlah kalian masing-masing menipu dirimu sendiri. Siapa di antara kamu
yang merasa bahwa dia bijak menurut ukuran dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh
menurut ukuran dunia ini supaya dia benar-benar bijak menurut ukuran TUHAN.
19 Karena hikmat dunia ini merupakan kebodohan bagi Allah. Seperti yang tertulis
dalamKitabSuci, “Allahmenggunakankecerdikanorangberhikmat seperti jerat untuk
menangkapnya.”✡ 20Dan juga tertulis, “TUHAN tahu bahwa pikiran orang-orang yang
berhikmat adalah sia-sia.”✡ 21Oleh karena itu, jangan lagimembanggakan diri sebagai
pengikut saya, Apolos, atau guru lain. Karena bagi kita yang bersatu dengan Kristus,
semuanyamenjadi milik kita: 22Paulus, Apolos, Petrus,† dunia ini, kehidupan ataupun
kematian, baik hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang— semuanya

* 3:12-13 Hari Pengadilan Secara harfiah, “hari itu.” ✡ 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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milik kita. 23Hal itu benar karena kita adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik
Allah.

4
Hubungan para rasul Kristus dengan jemaat

1 Dengan demikian kalian seharusnya menganggap 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 menun-
jukkan 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 sebelum
Dia sendiri datang. Dialah yang akanmenyatakan segala hal yang dirahasiakan dalam
kegelapan, termasuk alasan dan pikiran manusia. Kemudian Allah akan memberikan
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 bela-
jar prinsip ini, “Taatlah hanya kepada yang tertulis dalam Kitab Suci.” Jadi, saya
berharap jangan ada lagi di antara kalian yang menganggap bahwa pelayan Tuhan
yang satu lebih baik dari pada yang lain. 7 Kalau 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
kamumenyombongkan diri— seolah-olah kamumendapatkan itu karena kekuatanmu
sendiri!

8Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus sudah menganggap diri kalian mempun-
yai semua yang kalian butuhkan! Kalian sudah kaya. Kalian sudah menjadi seperti
raja. Anggapan itu muncul sesudah kami tidak lagi bertugas di antara kalian. Wah,
bagus benar kalau kalianmenjadi raja! Dengan begitu, kami sebagai rasul yangmeng-
injili kalian juga bisa dianggap menjadi orang besar! 9 Tetapi sebenarnya menurut
saya, Allah sudah memberikan 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
maupundi hadapanparamalaikat. 10Gara-gara kamimelayani Kristus, kami dianggap
orang bodoh, tetapi kalian masih dianggap orang berhikmat. Kami pelayan Kristus
selalu dianggap lemah, tetapi kalian merasa diri kalian kuat. Di mana-mana kami
dihina, tetapi kalian dihormati. 11Bahkan sampai saat ini, kami sering tidakmendapat
makanan dan minuman yang cukup, dan juga tidak mempunyai pakaian yang cukup.
Kami sering dipukuli dan tidak mempunyai tempat tinggal. 12Kami terpaksa bekerja
keras dengan tangan kami sendiri. Dan kami sering dihina, tetapi kami membalas
mereka 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 kamimasih diperlakukan seperti sampahdunia— sama seperti kotoran
yang dibuang.

14Sayamenulis hal-hal ini bukan untukmempermalukan kalian, tetapi untukmene-
gur kalian sebagai anak-anak saya yang saya kasihi! 15 Karena biarpun kalian boleh
mempunyai ribuan guru yang bisamengajar kalian tentang Kristus, tetapi kalian tidak
mempunyai banyak bapak. Hanya sayalah yang menjadi bapak rohani kalian, karena
saya yang memberitakan Kabar Baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. 16 Oleh
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karena itu, saya mendorong kalian untuk ikut teladan saya. 17 Karena 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 akanmengingatkan kalian tentang cara hidup saya, dan tentang
cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus— seperti yang saya
ajarkan kepada setiap jemaat.

18 Ternyata ada orang-orang di antara kalian yang sudah menjadi sombong dan
menganggap diri sebagai pemimpin. Tentu hal itu terjadi 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 yang memimpin
dengan kuasa dari Tuhan, dan siapa saja yang menyombongkan diri. 20 Karena
pekerjaankerajaanAllahbukanlah soal perkataanmanusia saja, tetapi soal kuasayang
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 sangat
memalukan 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 yang melakukan dosa itu harus dikeluarkan dari antara kalian.
3Biarpun secara jasmani saya tidakbersamakalian, tetapi sayamerasa seperti roh saya
ada bersama kalian. Dan saya sudah menghakimi orang yang sudah berbuat dosa itu,
seperti saya ada bersama kalian. 4 Jadi waktu kalian sudah berkumpul dalam nama
Penguasa kita Yesus, dan roh saya dengan kuasa Penguasa kita Yesus sudah bersama
kalian, 5 serahkanlah orang itu kepada iblis. Hendaklah itu dibuat supaya— melalui
hukuman yang diberikan oleh iblis, keinginan-keinginan badaninya bisa dihancurkan
supaya rohnya bisa diselamatkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus.

6 Memang sekarang tidak pantas untuk kalian membanggakan diri sebagai umat
Allah yang baik. Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit saja ragi akanmembuat seluruh ado-
nan mengembang.” 7 Seperti yang selalu dilakukan sebelum orang Yahudi merayakan
Paskah, buanglah semua ragi yang lama— yaitu dosa, sehingga kalian menjadi seperti
adonan yang baru. Karena sesungguhnya kita bagaikan roti yang tidak beragi. Kurban
domba Paskah kita adalah Kristus— yang sudah dikurbankan untukmenyucikan kita.*
8 Oleh karena itu, marilah kita hidup seperti orang-orang yang merayakan Paskah.
Tidak cocok bagi kita untuk makan roti yang dibuat dengan ragi yang lama. (Berarti
kita tidakboleh terlibat dalamdosadankejahatanyang lama, seperti yangkita 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.

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

12-13Bukanurusan kita untukmenghakimi orang-orang yang bukan saudara seiman.
ItuurusanAllah. Tetapikalianharusmengaturdansiapmenghakimiorang-orangyang
sudah menjadi anggota jemaat. Seperti tertulis dalam Firman TUHAN, “Usirlah orang
jahat dari antara kalian!”✡

6
Mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman

1Saya 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
tidakmeminta salah satu saudara seiman untukmenyelesaikan perkara-perkara yang
terjadi di antara kalian? Hal itu akan lebih baik karena saudara seiman itu sudah
disucikan oleh Kristus, sedangkan hakim-hakim dari luar jemaat belum. 2 Apakah
kamu tidak tahu bahwa umat Allah-lah yang akan menghakimi dunia ini? Jadi, kalau
kamu yang akanmenghakimi dunia ini, tentu kamu juga bisa menyelesaikan perkara-
perkara yang kecil. 3 Bahkan kita akan mengadili malaikat-malaikat! Kalau begitu
tentulah kita bisa menyelesaikan perkara-perkara biasa dalam hidup ini. 4 Jadi, kalau
kamumempunyai perkara seperti itu yang harus diadili, kenapa kamumembawa 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?! 6Tetapi sekarang, ada saudara seiman yangmembawa saudara seiman yang
lainkepengadilan—bahkanpengadilan itudilaksanakandihadapanorang-orangyang
tidak percaya kepada Kristus!

7Dengan 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. 8 Tetapi malah kamu
sendiri terlibat dalam hal yang tidak adil dan merugikan orang— bahkan saudara-
saudari seiman!

9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang jahat tidak akan menjadi warga kera-
jaan Allah! Janganlah tertipu! Yang tidak akanmasuk ke dalam kerajaan Allah adalah
orang-orang yangmelakukan percabulan, penyembah berhala,
orang yang berbuat zina, yangmelakukan segala macam perbuatan homoseks,
orang rakus, pencuri,
pemabuk, pemfitnah, dan penipu.
11 Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu! Tetapi sekarang
kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapanAllah karena bersatu
dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan dengan Roh dari Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
12Nah, tentu akan ada yang berkata, “Kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat

apa saja danmakan apa saja!” Tetapi sayamenjawab bahwa tidak semua hal berguna.
Dansaya tidakmaumembiarkanhal apapundalamhidupsayamenjadi alat iblisuntuk
menguasai saya. 13Contohnya, adayangberkata, “MakanandiberikanolehAllahuntuk
✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24 ✡ 6:11 Kej. 2:24
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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
melakukanpercabulan, tetapi diciptakanuntukmemuliakanTUHAN.DanTUHAN juga
peduli atas apa yang kita lakukan terhadap tubuhkita. 14DanAllah yangmenunjukkan
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 tubuhKristus—yaitu tubuhnyasendiri, danmempersatukannyadengan tubuh
pelacur? Tentu tidak! 16 Karena Firman TUHAN berkata, “Dalam pernikahan seo-
rang laki-laki dipersatukan dengan seorang calon istrinya— sehingga mereka berdua
menjadi satu.”✡ Jadi kamu harus tahu bahwa siapa yang bersetubuh dengan pelacur,
berarti dia menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. 17 Sebaliknya, orang yang menyer-
ahkan dirinya kepada Penguasa kita Yesus sudah bersatu dengan Dia di dalam roh.

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

7
Tentang pernikahan

1 Sekarang saya akan membicarakan mengenai hal-hal yang sudah kalian tulis
kepada saya: Ya, saya setuju bahwa bisa “berkenan kepada Allah kalau seorang
laki-laki tidak mempunyai istri dan tidak berhubungan seks dengan perempuan.”*
2Tetapi karena bahaya percabulan, sebaiknya setiap laki-lakimempunyai istri sendiri.
Demikian juga dengan setiap perempuan sebaiknyamempunyai suami sendiri.† 3Dan
suami harus memenuhi kebutuhan 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 tidak
mempunyai 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 sayamenyadari 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 untuk
mempunyai istri.

✡ 6:16 Kej. 2:24 * 7:1 mempunyai istri … dengan perempuan Secara harfiah, “sentuh perempuan.” Paulus
mengutip dari surat dari jemaat Korintus. † 7:2 mempunyai istri sendiri … mempunyai suami sendiri adalah
ungkapan halus yang berarti hubungan seks suami-istri. ‡ 7:7 berkat Kata yang sama dalam bahasa Yunani juga
diterjemahkan ‘karunia’ dan ‘kemampuan’.
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8 Tetapi untuk orang yang belum mempunyai suami atau istri, dan juga para janda
danduda, sayaanjurkan: Lebihbaikkamuhidup tidak terikatdengan istri atau suami—
seperti saya juga. 9 Tetapi kalau kamu tidak bisa menguasai diri, lebih baik kamu
mempunyai suami atau istri. Karena lebih baik menikah daripada terbakar oleh
keinginan nafsu seks.

10Dansekarang sayamemberi perintahkepadaorangyang sudahmenikah: 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. Ataudiabisaberdamai kembali dengan suaminya. Juga seorang suami tidakboleh
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
yang mempunyai istri yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau istrinya
itu masih bersedia hidup dengan dia, maka suami itu tidak boleh menceraikan dia.
13Dan sebaliknya, kalau seorang perempuan mempunyai suami yang belum percaya
kepada Tuhan dan suaminya itumasih bersedia hidup dengan dia, maka istrinya tidak
boleh menceraikan suaminya. 14Karena suami yang belum percaya sudah disahkan§
di mata Allah karena bersatu dengan istrinya yang sudah percaya kepada Yesus. Dan
istri yang belum percaya sudah disahkan karena bersatu dengan suami yang sudah
percaya. Kalau tidak begitu, anak-anak mereka dianggap oleh TUHAN sebagai anak-
anak yang haram. Tetapi sekarangmereka sudah diterima oleh TUHAN.

15 Tetapi kalau suami atau istri yang belum percaya kepada Kristus memutuskan
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
kehendakAllahbagi kitaadalah supayahidupdengan tenangdandamaidengansemua
orang. 16 Inilah alasan dari nasihat saya itu: Kita selalu berharap bahwa suamimu
atau istrimuyang tidakpercaya itunanti akanmenjadi percayakarena teladanmu, dan
akhirnya diselamatkan.

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

17 Sayamenasihatkan setiap kita untuk hidup sesuai dengan peraturan ini: Teruslah
hidup dalam keadaan yang sama seperti waktu Allahmemanggil kamu untukmenjadi
pengikut Kristus— yaitu keadaan hidup yang Allah sudah berikan kepadamu pada
waktu itu. Inilah prinsip yang saya ajarkan di semua jemaat. 18Misalnya, kalau kamu
adalah laki-laki yang sudah disunat padawaktuAllahmemanggil kamuuntukmenjadi
pengikut Kristus, kamu tidak perlu menutupi tanda sunatmu itu. Dan kalau kamu
adalah laki-laki belum disunat pada waktu kamu mengikut Kristus, kamu tidak perlu
disunat. 19 Bersunat atau tidak bersunat, itu tidak penting. Yang penting adalah taat
kepada perintah-perintah Allah.

20 Setiap orang hendaklah terus hidup seperti keadaan pada waktu Allah memang-
gilnya untukmenjadi pengikut Kristus. 21Sebagai contoh, kalau kamu sudah dijual un-
tukbekerja sebagaibudakwaktuAllahmemanggilmuuntukmengikutKristus, 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 sudah menjadi seperti bebas karena bersatu dengan
Kristus. Demikian juga, kalau kamu adalah orang yang bebas dari perbudakan pada
waktu TUHAN memanggil kamu, sebenarnya kamu adalah budak Kristus. 23 Kita
semua sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal! Jadi, janganlah kita menjadi
§ 7:14 disahkan Secara harfiah, “disucikan.”
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hamba manusia! 24 Jadi, peraturannya, Saudara-saudari, biarlah kita masing-masing
hidup tenang di mata Allah dalam keadaan sama seperti pada waktu Dia memanggil
kita untukmenjadi pengikut Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan
25Dan sekarang sayamenulis tentang para perempuanmuda yang belummenikah.*

Saya tidak mendapat perintah dari Tuhan Yesus tentang hal ini, tetapi saya menyam-
paikan pendapat saya. Namun karena Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan-Nya
yang begitu besar kepada saya,maka sayamerasa nasihat ini bisa dipercaya. 26Karena
kita sedang hidup dalammasa yang sukar, jadi saya pikir lebih baik setiap kalian terus
hidup tenangdalamkeadaanmuyang sekarang. 27Contohnya, kalaukamumempunyai
istri, janganlah berusahamenceraikan dia. Dan kalau kamu tidak terikat dengan istri,
janganlah berusaha mencari istri. 28Tetapi kalau kamumemutuskan 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 nasihat saya itu supaya terhindar dari masalah yang
seperti itu.

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

32 Nasihat saya adalah supaya kamu tidak 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 menye-
nangkan 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 menye-
nangkan TUHAN. Begitu juga, kalau kamu adalah seorang perempuan yang tidak
mempunyai suami, kamubolehmemberidirimusepenuhnyauntukpekerjaanTUHAN.
JadikamuhanyaberusahauntukmenyenangkanTUHAN—baikdengan tubuhmaupun
rohmu. Sedangkankalaukamusudahmenikah, kamuakansibukdenganhal-haldunia
ini, karena kamu berusaha untuk menyenangkan 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.

36Tetapi kalau kamu adalah seorang laki-laki yang berpikir bahwa tidakmelakukan
hal yang terbaik terhadap tunanganmu kalau tunanganmu itu semakin tua, dan kamu
sendiri sudah merasa cocok untuk menikah, maka hendaklah kamu melakukannya.
Kalau kalian menikah, kalian tidak berdosa. 37Tetapi kalau kamu sudahmemutuskan
dalam hatimu bahwa kamu tidak perlu menikah, dan kamu juga merasa mampu
menguasai diri, kamu bebas untuk tetap hidup tanpa menikah. Kalau kamu benar-
benar yakin dalamhatimu seperti itu, kamumelakukan yang baik— yaitu dengan tidak
menikahi tunanganmu. 38 Jadi, orang yang menikahi tunangannya, melakukan yang
baik. DanorangyangbisamelayaniTUHANtanpamenikah,melakukanyang lebihbaik
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 itu bebas untuk
menikah dengan laki-laki yang disukainya. Tetapi dia hanya boleh menikah dengan
laki-laki yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. 40 Tetapi pendapat saya adalah
bahwa janda itu akan lebih bahagia kalau dia tidak menikah lagi. Dan saya merasa
bahwa saya dipimpin oleh Roh Allah dalam nasihat ini.

8
Pelajaran tentang daging yang 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 semua mem-
punyai pengetahuan. Tetapi perlu kita ingat bahwa pengetahuan 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 tahubahwaberhalamenggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada
dan tidakberkuasa. Karena tidak adaallah lain selainAllah yangEsa. 5Karenabiarpun
orang-orang lainmenganggap bahwa ada banyak allah atau banyak tuhan— baik yang
ada di surga maupun yang ada di bumi, 6 tetapi bagi kita hanya ada satu Allah— yaitu
yang kita sebut Bapa. Segala sesuatu berasal dari Dia, dan kita hidup untuk Dia. Dan
Penguasa kita juga hanya satu— yaitu Kristus Yesus. Segala sesuatu dijadikan dengan
perantaraan Yesus, dan kita hidup karena Dia.

7 Tetapi, 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 terlibat dalam
penyembahan berhala. Hati mereka gampang merasa bersalah karena mengingat
agama mereka yang dulu. 8 Tetapi sebenarnya makanan tidak mengubah kedudukan
kita di hadapan Allah. Menolak makan tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah.
Dan kalau kita makan sesuatu, itu juga tidak membuat kita menjadi lebih baik di
hadapan Allah.

9Biarpun begitu, kita harus hati-hati supaya kebebasan kita tidakmembuat saudara
kita yang lemah jatuh ke dalam dosa, karena dia gampang merasa bersalah. 10 Coba
pikirkan, apa yang terjadi kalau kamu yangmerasa bisamakan 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 itu, walaupun dia juga—
sama seperti kamu, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus melalui kematian-Nya.
12Dengan demikian kamu sudah berdosa terhadap saudara seimanmu. Waktu kamu
memberi teladan yang membuat saudara yang lemah itu untuk melakukan apa yang

* 8:10 rumah makan … Secara harfiah Paulus menulis 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-rumah makan
yang terdekat tempat penyembahan berhala itu— di mana tidak semua orang yang mau makan di situ terlibat
langsung dalam penyembahan berhala. Tetapi makanan yang dijual di situ adalah sisa dari kurban berhala itu.
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dia anggap dosa, kamu juga berdosa di hadapanKristus. 13 Jadi, kalau daging yang saya
makanbisamembuat saudara saya jatuh ke dalamdosa, saya tidak akanmakandaging
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. 2Mungkin ada orang lain yang tidak menerima
saya sebagai rasul, tetapi pasti kalian terima! Karena kalian semua merupakan bukti
bahwa saya bekerja dengan kuasa TUHAN.

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

7Cobapikirkan contoh-contoh ini: Tidakada tentarayangmembayar gajinya sendiri.
Begitu juga dengan orang yang menanam anggur di kebun, dia berhak makan buah
dari kebunnya itu. Seorang gembala berhak minum 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— baik orang yang membajak
tanah maupun yang membersihkan hasil panen, merasa berhak untuk menikmati
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. Kenapa 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 mener-
ima bantuan daripada orang-orang lain. Tetapi kami tidak pernah menuntut hak itu!
Melainkan kamimenanggung segala keperluan kami dan juga relamenghadapi segala
macam kesusahan supaya tidak ada yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk
menerima Kabar Baik tentang Kristus.

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.

* 9:4 menjadi tamu… Secara harfiah, “makandanminum.” † 9:9 menginjak-injak gandumGandumdiirik 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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15 Tetapi satu pun dari hak-hak yang biasa diterima setiap rasul, saya tidak per-
nah 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 yangmemilih saya sebagai hamba-Nyadanmempercayakan tugas
ini kepada saya. 18 Jadi, apa yang menjadi upah saya dalam pekerjaan pelayanan ini?
Inilah upah saya: Saya senang memberitakan Kabar Baik tanpa dibayar dan tanpa
menuntut upah apa pun secara jasmani sebagai hak saya yang wajar atas pekerjaan
rohani yang saya kerjakan.

19 Jadi pekerjaan pelayanan saya bebas dari segala macam pikiran tentang upah
jasmani dan tidak berkewajiban kepada siapa pun. Biarpun begitu, saya menjadikan
diri saya sebagai hamba yangmelayani semua orang, supaya saya bisa memenangkan
sebanyak mungkin orang bagi Kristus. 20 Jadi, waktu saya bersama orang Yahudi,
saya hidup seperti orang Yahudi. Saya melakukan itu untuk memenangkan mereka.
Danwalaupun saya sendiri sudah dibebaskan dari ikatan HukumTaurat, tetapi waktu
bersama dengan orang-orang yang masih terikat dengan Hukum Taurat, saya juga
hidup sepertimereka. Sayamelakukanhal itu supaya saya bisamemenangkanmereka
yang hidupnya terikat dengan Hukum Taurat. 21 Tetapi waktu saya bersama orang-
orang yang hidup tanpamemikirkan 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
saya berusaha menyesuaikan diri dengan bermacam-macam orang, dengan harapan
supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan melalui cara hidup saya. 23 Dan saya
melakukan semua itu supaya Kabar Baik semakin tersebar, sehingga pada suatu hari
nanti saya turut diberkati bersama kalian semua lewat berita keselamatan itu.

24 Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta ikut berlari,
tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu, mari kita berlari
dalamperlombaan rohani ini sedemikian rupa, supayakita pantasmenjadi 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 mahkota‡ penghargaan. Dan mahkota 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. 27 Sebaliknya
saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan keras— supaya bisa
menguasai tubuhdanpikirannya. Sayamelakukan itu supayasaya jangansampai tidak
menerimahadiah kemenangan sesudah sayamengajak orang lain untukmasuk dalam
perlombaan rohani ini.

‡ 9:25 mahkota Dalam pertandingan olah raga, mahkota pada zaman itu dibuat dari lingkaran daun.
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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. Allah melindungi
dan membimbing mereka dengan awan yang bergerak 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 yang menyertai mereka† dan yang mempunyai arti rohani. Batu besar itu
melambangkan Kristus. 5Tetapi akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian besar
dari mereka, makamayat mereka tertinggal di sepanjang jalan di padang gurun.

6Hal yang terjadi itumerupakan contoh bagi kita, supaya kita janganmenginginkan
hal-hal yang jahat seperti yang diinginkan dan dilakukan oleh mereka itu. 7 Dan
kita tidak boleh menyembah berhala seperti yang dilakukan 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
sebagiandarimereka itu. Laludalamsatuhari saja 23.000orangmati karenahukuman
yang Allah jatuhkan atas mereka. 9 Juga tidak boleh mencobai Kristus‡ seperti yang
dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga mereka mati digigit ular. 10 Dan
tidak boleh juga bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka,
sehingga Allahmengutus malaikat yangmembawa 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
menjagadiri baik-baik! Janganlahkamumerasadirimu terlalukuatdan tidakmungkin
jatuh seperti nenek moyang kita itu. 13 Ketahuilah: Setiap pencobaan yang kalian
masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah 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.

14Karena itu Saudara-saudari yang saya kasihi, jauhkanlah dirimu dari penyemba-
han berhala! 15 Saya mengajak kalian dengan penuh kesadaran bahwa kalian adalah
orang bijak. Jadi kalian mampu memutuskan sendiri apakah ajaran saya ini benar.
16 Waktu kita merayakan Perjamuan Kudus, sudah jelas bahwa air anggur kudus§
yang kita syukuri itumerupakan gambaranbahwakita turutmengambil bagian dalam
darah Kristus. Demikian juga roti yang kita sobek-sobek itu merupakan gambaran
bahwa kita turut mengambil bagian dalam tubuh Kristus. 17Walaupun 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 mereka makan daging binatang
itu, semua yang ikut makan dianggap sudahmenerima berkat yang sama.
* 10:1 Awan Ada awan yang menunjukkan jalan kepada orang Israel pada siang hari keluar dari Mesir dan
menyeberangi LautMerah. LihatKel. 13:20-22; 14:19-20. † 10:4 batu…menyertaimerekaCerita ini adadalamKel.
17 danBil. 20. Tidak diketahui kalau padang gurun Sin adalah tempat berbeda atau samadengan padang gurun Zin.
Paulusmenafsirkan sebagai dua tempat dan berkata bahwa batu besarmenyertai mereka karena diamemberi arti
simbolis kepada batu itu. ✡ 10:7 Kel. 32:6 ‡ 10:9 Kristus Dalam beberapa salinan Yunani: TUHAN. § 10:16
air anggur kudus Secara harfiah, “cawan berkat.” Kata cawan menjadi lambang air anggur yang dipakai dalam
perayaan Perjamuan Kudus. Dan air anggur itu melambangkan pengurbanan darah Kristus.



1 Korintus 10:19 525 1 Korintus 11:4

19Maksud sayamemberikan contoh-contoh tersebut adalah untukmengajar 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 persemba-
hankepada roh-roh jahat—bukankepadaAllah. Dan saya tidakmaukalianmengambil
bagian dalam penyembahan roh-roh jahat! 21 Setiap kamu tidak boleh minum 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.
22 Ataukah kamu sengaja membuat TUHAN cemburu?!* Ataukah kamu merasa 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 mencari 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.

25 Kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar, dan tidak perlu bertanya
dari mana asalnya, supaya tidak menjadi kesempatan untuk kamu merasa bersalah.
26Karena kita tahu bahwa “bumi dan semua isinya adalahmilik TUHAN.”✡

27 Dan juga, kalau orang yang belum percaya penuh kepada Kristus mengundang
kamumakan di rumahnya, dan kalau kamumau, silakanmakan semua yang dihidan-
gkan untuk kamu. Jangan bertanya dari mana asalnya daging itu supaya hal itu tidak
membuatmu merasa bersalah. 28 Tetapi kalau ada saudara seiman di rumah itu yang
memberitahukan kepadamu, “Awas, daging itu adalah sisa dari persembahan kepada
berhala,” maka janganlah makan itu, untuk menghormati pendapat dan menjaga hati
saudara yang memberitahukan itu. 29Walaupun makan daging itu tidak menjadi soal
untuk kamu sendiri, tetapi sudah jelas bahwa saudara itu menganggap hal itu salah.
Nah, kalau begitu, pasti ada di antara kalian yang akan berkata, “Wah, kenapa saya
sendiri harus dibatasi oleh pendapat dan hati orang lain? 30 Kalau saya mengucap
syukur kepada Allah sebelummenikmati makanan itu, tidak adil orang lain mengang-
gap saya orang berdosa!”

31 Sayamenjawab, apa saja yang kita lakukan— baik itu makan atauminum atau hal
yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah! 32Dan janganlah kita melakukan
sesuatu yangdianggap salah—baik itu dimata orangYahudi, orang yangbukanYahudi,
maupun saudara seiman di dalam jemaat Allah. 33Karena itulah saya selalu berusaha
dengan cara apa pun untuk menyenangkan hati semua orang. Artinya saya berusaha
mendahulukan kepentingan orang-orang lain di atas kepentingan pribadi saya. Saya
melakukan itu supayamerekamenjadi pengikut Kristus dan diselamatkan.

11
1 Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya jugamengikuti 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
semua ajaran yang sudah saya sampaikan kepada kalian! 3 Tetapi sekarang saya mau
menyampaikan hal ini: Kepala dari Kristus adalah Allah. Dan kepala dari setiap laki-
laki adalah Kristus, dan kepala dari setiap istri adalah suaminya.

4 Jadi, kalau laki-laki menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah* atau
* 10:22 membuat TUHAN cemburu BacaUl. 32:16, 17. ✡ 10:26 Mzm. 24:1; 50:12; 89:11 * 11:4 menyampaikan
pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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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 harus memakai kain
penutup kepala. Kalau tidak, berarti dia tidak hormat dan tidak taat kepada suaminya
sebagai kepalanya. Karena tidakpantasbagi seorangperempuankalaudiaberdoaatau
menyampaikan pesan dari Roh Allah tanpa penutup kepala. Hal itu memalukan sama
seperti perempuan yang kepalanya dicukur sampai botak. 6Kalau seorang perempuan
tidakmaumemakai penutup kepala, biarlah diamemotong rambutnya supaya pendek
seperti rambut laki-laki! Tetapi kalau dia merasa malu dilihat dengan rambut pendek
seperti laki-laki ataupun dicukur, maka biarlah dia memakai penutup kepala.

7 Tetapi seorang laki-laki memang tidak perlu memakai kain penutup kepala waktu
berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh Allah, karena laki-laki diciptakan supaya
mencerminkan sifat-sifat Allah dan kemuliaan-Nya. Sedangkan perempuan menun-
jukkan kemuliaan laki-laki. 8 Karena laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi
perempuanlah yang berasal dari laki-laki. 9 Dan juga laki-laki yang pertama— yaitu
Adam, tidak diciptakan untuk menjadi pendamping perempuan, tetapi perempuan
yangpertama—yaituHawa, diciptakanuntukmenjadi pendamping laki-laki. 10Karena
itu, perempuanperlumemakaipenutupkepalauntukmenunjukkanbahwadiahormat
dan taat kepadakepalanya— yaitu suaminya. Danhal itu juga dibuat karenamengingat
bahwamalaikat-malaikat selalu hadir dalam ibadah kita.

11-12Tetapi perlu kita ingat—biarpunpadaawalnyaperempuanberasal dari laki-laki,
tetapi kemudian setiap laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Baik laki-laki maupun
perempuan berasal dari Allah. Dan setiap kita yang bersatu dengan Tuhan Yesus
menyadari bahwa laki-laki dan perempuan salingmembutuhkan.

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

Perjamuan Tuhan
17 Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa memuji kalian. Karena pertemuan-

pertemuan kalian tidakmenghasilkan hal-hal yang baik, melainkan hal-hal yang tidak
baik. 18 Karena pertama-tama, saya mendengar bahwa waktu kalian berkumpul, di
antarakalianmasihadaperpecahan. Dansayapikirberita ituadabenarnya. 19Kasihan
sekali! Mungkin ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di antara kalian
supayamenjadi jelas kelompokmana di antara kalian yang benar! 20 Jadi, saya dengar
bahwawaktukalianberkumpul, ternyata perjamuanyangkalian rayakan tidakpantas
disebut “Perjamuan Tuhan.” 21 Karena ketika kalian makan bersama sebelum Perja-
muanTuhan, setiaporangmengambilmakanannya sendiri tanpamenungguyang lain.
Akhirnyaadaanggotayang tidakmendapatbagiandankelaparan, sedangkanyang lain
† 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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kekenyangan laluminumsampaimabuk. 22Kalianyangrakusmakanandanminuman,
janganlah melakukan hal seperti itu di dalam pertemuan jemaat! Makanlah dulu di
rumah kalianmasing-masing. Karena dengan kelakuanmu itu kamumenghina jemaat
Allah dan mempermalukan anggota-anggota kita yang miskin! Jadi apa lagi yang bisa
saya katakan kepada kalian?! Tentu saya tidak bisa memuji kalian untuk hal itu!

23 Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama seperti ajaran yang
sudah saya terima dari Tuhan sendiri: Yaitu, pada malam ketika Tuhan Yesus diser-
ahkan kepada yangmemusuhi-Nya, Diamengambil roti 24dan bersyukur kepadaAllah
atas roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobek roti itu dan berkata, “Inilah tubuh-Ku yang
dikurbankan demi kalian. Lakukanlah seperti ini untuk mengenang Aku.” 25 Dan
dengan cara yang sama, sesudahmakan, Diamengambil 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
kalianminumair anggur seperti ini.” 26 Jadi, sesuai denganperkataanTuhan itu, setiap
kali kita makan roti danminum air anggur seperti ini sebelum Dia datang kembali, itu
berarti kita memberitakan kembali tentang kematian Tuhan.

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. 28-29 Karena itu biarlah setiap orang memeriksa
dirinya sendiri sebelum dia makan roti dan minum air anggur perjamuan untuk
memastikan bahwa dia menyadari apa itu arti dari roti dan air anggur itu. Karena
kalau seseorang makan roti dan minum anggur itu dengan tidak sadar akan artinya,
diamendatangkanhukumanatasdirinya sendiri. 30Danolehkarena itulahadabanyak
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,makakita tidakperlu lagi takutakanhukumanTuhan. 32SekalipunTuhanmemberi
hukuman kepada kita, hal itu untuk mendidik kita— supaya kita tidak dibinasakan
bersama orang-orang jahat yang ada di dunia ini.

33 Oleh karena itu, Saudara-saudari, apabila kalian berkumpul untuk Perjamuan
Tuhan, sabarlah menunggu dan saling bergiliran sehingga kalian merayakannya
secara tertib dan teratur. 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 tentang
kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah. 2 Kalian sendiri
ingat bahwa sebelum kalian menjadi orang percaya, kalian membiarkan dirimu
dipengaruhi dan dibawa untuk menyembah berhala-berhala yang tidak hidup dan
tidak bersuara. 3 Jadi karena itu saya mau kalian menyadari bahwa tidak mungkin
seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah berkata, “Terkutuklah Yesus.” Dan tidak
mungkin seseorangmengatakan, “YesusadalahPenguasahidupku,” tanpapertolongan
Roh Allah.

4Ada bermacam-macam kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah sebagai
tanda kebaikan hati Allah,* tetapi semua itu berasal dari Roh Allah saja. 5 Dan
* 12:4 kemampuan khusus … kebaikan hati Allah Secara harfiahmenerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani.
Kata dasarnya juga diterjemahkan dengan ‘kebaikan hati’, dan juga mempunyai arti khusus sebagai istilah untuk
kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Roh Allah.
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biarpun ada bermacam-macam cara pelayanan, semua itu berasal dari TUHAN yang
sama. 6Demikianlah Allah bekerja dengan bermacam-macam cara di dalamdiri setiap
saudara seiman, tetapi hanya Allah yang Esa saja yangmengerjakan semuanya itu.

7 Setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda nyata dari Roh
Allah, dan hendaklah digunakan untuk saling menguatkan. 8 Misalnya kepada se-
bagian 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. 9Kepada yang lain lagi Roh yang
sama itu memberi keyakinan yang luar biasa.† Dan Roh yang satu itu juga memberi
kemampuan untukmenyembuhkan orang sakit. 10Dan kepada yang lain lagi di antara
kita, Roh itu memberi kemampuan untuk melakukan 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
berasaldariRohAllahatauroh jahat. Yang laindi antarakitamasing-masingmenerima
kemampuanuntukberbicaradalamsalah satubahasabaru— sesuai pimpinandariRoh
Allah. Sedangkan ada yang lain yang menerima kemampuan untuk menerjemahkan
apa yang disampaikan dalam bahasa baru itu. 11Roh Allah yang sama dan satu itulah
yangmengerjakan semuanya itu! DanDialah yangmenentukan kemampuan apa yang
diberikan kepada setiap saudara atau saudari seiman kita.

Semua orang percaya sebagai tubuh Kristus
12 Jadi, sama seperti tubuh seorang manusia hanya satu tetapi mempunyai banyak

anggota, begitu juga kita yang banyak ini merupakan satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.
13 Jadi tidak adamasalah kalau anggota kita berasal dari orang Yahudi atau orang yang
bukanYahudi,maupunbudakatauyangbukanbudak. Karenasetiapkita seperti sudah
dibaptis dalamRohAllah yang satu itu— atau seperti kitamasing-masing sudahminum
air murni dari cawan yang sama. Artinya Roh yang satu itu membuat kita semua
menjadi seperti satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.§

14Karena memang, tubuh manusia tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi mem-
punyai 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 tidak mengubah keadaan, dan kaki itu tetap saja anggota dari tubuh itu. 16 Begitu
juga, telinga bisa berkata, “Aku bukanmata. Jadi aku bukan bagian dari anggota tubuh
ini.” Tetapi perkataan telinga itu juga tidak mengubah keadaan. Telinga itu tetap saja
anggota dari tubuh itu. 17Kalau 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.
† 12:9 keyakinan yang luar biasa Kata ini dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan ‘iman’ atau ‘percaya penuh’.
‡ 12:10 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1. § 12:13 secara rohani … membaptis … Ayat ini
diterjemahkan sesuai dengan tafsiran bahwa Paulus menggunakan kata ‘dibaptis’ dengan arti rohani di mana
Roh Allah digambarkan dua kali seperti air— yaitu seperti air baptisan dan seperti air murni yang sudah kita
minum. (Yoh. 1:33; Kis. 1:5) Tetapi menurut tafsiran lain, Paulus menggunakan kata ‘dibaptis’ di sini bukan
sebagai gambaran sesuatu yang terjadi secara rohani tetapi dengan arti baptisan tubuh jasmani dalamair. 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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21 Karena itu mata tidak bisa berkata kepada tangan, “Aku tidak membutuhkan
kamu.” Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, “Aku tidak membutuhkan kamu.”
22-23 Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah atau dianggap kurang
terhormat sebenarnya sangat penting dan selalu diberi perhatian yang khusus. Con-
tohnya, 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
lebih terhormat tidak memerlukan perhatian khusus. Dengan begitu Allah sudah
mempersatukan tubuh, supaya anggota-anggota yang dianggap lemah dan kurang
terhormat diberikan perhatian dan penghargaan khusus, 25 sehingga tubuh tidak
terpecah-pecah, tetapi setiap anggota saling memperhatikan dan saling peduli satu
sama lain. 26 Kalau satu anggota tubuh menderita, maka semua anggota tubuh yang
lain ikut menderita. Atau kalau 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 sudah
menetapkan 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 yang Allah pilih untukmelakukan keajaiban,
dan ada yangmenerima kemampuan khusus untukmenyembuhkan orang sakit,
atau untukmenolong orang lain,
ataumenjadi pemimpin,
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah.
29 Jadi tidak semua anggota dipilih untukmenjadi rasul, atau untukmenyampaikan pe-
san dari Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak semua kita bisa melakukan keajaiban.
30Tidak semua kita mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, atau
untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah. Dan tidak semua bisa
menerjemahkan apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu. 31 Tetapi hendaklah
kalian semua rindu untukmenerima kemampuan-kemampuan yang lebih penting.

Mengasihi lebih penting dari pada semua kemampuan khusus
Namunbiarlah sayamenunjukkansatuhal yang lebihhebatdari semuakemampuan

khusus tersebut!

13
1 Sebagai contoh, kalau saya diberikan kemampuan khusus untuk berbicara dalam

semua bahasa manusia bahkan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para malaikat,
tetapikalausaya tidakmengasihi orang lain, kemampuansaya itu samasekali tidakada
artinya— sama seperti lonceng atau gong yang hanya berbunyi saja. 2Dan kalau saya
memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan yang diterima dari Allah,
danmempunyai kemampuanpengetahuan sampai saya bisamengerti 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! 3Atau dengan bangganya saya memberikan semua harta saya kepada orang
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miskin dan bahkanmenyerahkan 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 membesarkan diri, dan
tidak sombong. 5 Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mencari kepentingan sendiri,
tidak gampang marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan yang pernah dibuat oleh
orang lain. 6 Kasih itu tidak bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang
jahat, tetapi bersukacitawaktumelihatmerekahidup sesuai ajaran yangbenar. 7Kasih
itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk
percaya dan berharap hal-hal yang baik mengenai orang lain. Dan kasih selalu sabar
dalam setiap situasi.

8Kasihakanbertahanuntuk selama-lamanya! Tetapi akandatangwaktunyadimana
berbagai kemampuan khusus tersebut tidak diperlukan lagi— termasuk kemampuan
menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikan pengetahuan, atau berbicara dalam
suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. 9Kemampuan khusus untuk menyam-
paikan pesan dari Roh Allah atau menyampaikan pengetahuan, sekarang memang
berguna, tetapi tidakbisamenyampaikanhal-hal itu dengan lengkap. 10Tetapi sesudah
Yesus kembali nanti, pengetahuankita akanmenjadi lengkap, dankemampuankhusus
yang sekarang kurang lengkap ini akan dihapuskan karena tidak diperlukan lagi.

11Waktu saya masih kecil, saya berbicara, berpikir, dan membuat rencana seperti
anak kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa, saya berhenti berbuat hal-hal
yang bersifat seperti anak-anak. 12Demikian juga dengan kita. Sekarang kita seperti
melihat ke kaca cermin yang kabur, tetapi ada waktunya nanti kita akan melihat
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,
danmengasihi. Tetapi yang paling penting dari ketiga hal itu adalahmengasihi!

14
Tentang kemampuan-kemampuan yang Roh Allah berikan untukmenguatkan 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 pesan yang diterima dari Roh
Allah.* 2 Saya berkata seperti itu karena orang-orang yang mempunyai kemampuan
khusus untuk berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan RohKudus 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 dorongan, 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 menguatkan 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 bisa menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah.
* 13:3 dengan bangganya … Dalam salinan kuno ada perubahan kecil dalam pengejaan kata— sehingga kata
itu juga pernah diterjemahkan “untuk dibakar.” Salinan yang paling kuno menggunakan pengejaan “dengan
bangganya.” * 14:1 menyampaikan pesan yang diterima dari Allah Secara harfiah, ‘profeteuete’ yang sering
diterjemahkan dengan ‘bernubuat’. TSI menerjemahkan dengan arti yang lebih luas, karena ternyata dalam pasal
ini dan bagian-bagian lain di PB bahwa kemampuan khusus tersebut bukan sekedar berbicara tentang hal-hal yang
akan terjadi. Lihat Kis. 15:32.
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Orang yangmenyampaikan pesan seperti itu lebih dibutuhkan dalam jemaat daripada
orang yang berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh. Tetapi kemampuan
untuk berbicara dalambahasa lain itu bisa dinilai samadengan kemampuanmenyam-
paikan 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 meng-
gunakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu bahasa asing yang kalian
tidak mengerti! Saya hanya bisa menolong kalian kalau saya menyampaikan peny-
ingkapan atau pengetahuan dari Allah, atau menyampaikan pesan yang diterima dari
Roh Allah, atau mengajar kalian dalam bahasa yang kalian mengerti. 7 Hal itu bisa
digambarkan dengan alat musik— seperti suling atau gitar. Biarpun alat musik itu
bukan manusia yang hidup, tetapi kalau dimainkan asal-asalan, maka orang yang
mendengar tidak bisa menangkap lagu apa yang sedang dimainkan. 8 Demikian
juga seorang tentara yang bertugas sebagai pemain terompet, kalau dia tidak tahu
cara meniup dengan jelas, maka tentara yang lain tidak akan mengerti kalau bunyi
terompetnya itu merupakan perintah supaya siap siaga untuk berperang. 9Demikian
juga halnya dengan kamu yang berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan
Roh. Kalau kata-katamu tidak bisa dimengerti, bagaimana kata-katamu itu bisa
berguna bagi para pendengar? Kamu seperti berbicara kepada angin saja.

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

13 Jadi, orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk berbicara dalam bahasa
lain sesuai pimpinan Roh, hendaklah dia berdoa supaya diberikan juga kemampuan
untuk menerjemahkan apa yang dia sampaikan dalam bahasa lain itu. 14 Kalau saya
berdoa dalambahasa lain sesuai pimpinan RohKudus, yang berdoa hanyalah roh saya
saja, sedangkan pikiran saya diam. 15 Jadi, saya putuskan untukmelakukan ini: Waktu
sayaberdoa, sayaakanmelibatkanrohdanpikiran saya. Danwaktu sayamenyanyikan
pujian, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya. 16 Karena kalau kamu memuji
Allah dengan rohmu denganmenggunakan kemampuan berbicara dalam bahasa lain,
bagaimanapendengaryang tidakmengerti bisa turutmemujiAllahataumengucapkan
“Amin” atas ucapan syukurmu itu? 17Sekalipun kamu bersyukur kepada Allah dengan
cara yang 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 saya
mengucapkan ribuan kata-kata dalam bahasa lain itu, lebih baik saya mengucapkan
lima kata yang bisa dimengerti— supaya para pendengar dikuatkan oleh ajaran saya.

20 Saudara-saudari, tentang hal ini janganlah berpikir seperti anak-anak. Tetapi
tentang kejahatan— yah, jadilah seperti bayi! Tetapi dalam pemikiranmu tentang hal
ini, hendaklahkamumenjadi dewasa! 21Tentangkemampuankhususberbicaradalam
bahasa lain, bisa dibaca di dalam Firman TUHAN,†

† 14:21 Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum Taurat.” Dalam bahasa Yunani, kata itu juga dipakai dengan arti
luas untuk seluruh Perjanjian Lama.
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“Denganmemakai orang-orang yangmemusuhimereka 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 untuk mereka yang belum percaya. 23 Walaupun begitu, kalau ada beberapa
orang yang baru masuk ke dalam pertemuan jemaat ketika kalian semua berbicara
dalam berbagai bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, pastilah mereka berpikir
kalian gila. 24 Tetapi seandainya kalian semua sedang menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah dan orang yang belum percaya atau belummengerti masuk ke
dalampertemuankalian itu,makahal-hal yangkalian sampaikan ituakanmenyatakan
dosa-dosanya, dan dia akanmerasa diadili oleh semua yang kalian katakan. 25Danhal-
hal rahasia yang ada di dalam hatinya akan dinyatakan. Akhirnya dia akan berlutut
danmenyembah Allah serta mengaku, “Allah benar-benar bersama kalian.”

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya salingmenguatkan
26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulandari semuanya: Waktu kalian berkumpul,

hendaklah kalianmasing-masing terlibat sesuai dengan kemampuan khususmu— baik
untuk membawa nyanyian, atau mengajar, atau menyampaikan penyingkapan dari
Allah, atau berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau mener-
jemahkan apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu. Tujuan dari semuanya itu
haruslah untuk saling menguatkan. 27Kalau ada yang ingin berbicara kepada jemaat
denganmenggunakankemampuanrohani berbahasa lain,makahanyadiperbolehkan
dua atau paling banyak tiga orang saja. Hendaklah mereka berbicara satu persatu,
dan di antara orang yang hadir harus ada yang bisamenerjemahkan apa yangmereka
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 perte-
muan itu. Biarlah dia hanyamemakai kemampuan itu untuk berbicara kepada dirinya
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 berbicara dalam satu
pertemuan. Dan hendaklah saudara-saudari yang lain juga menilai apa yang mereka
katakan. 30Tetapi kalauAllahmenyatakan sesuatu kepada salah satudarimereka yang
hadir, maka orang yang sedang bicara harus diam— supaya pesan Allah disampaikan
dengan teratur. 31 Dengan demikian kamu semua yang mempunyai kemampuan
menyampaikan pesan dari Allah mendapat kesempatan satu-persatu, supaya semua
yang hadir bisa mendapatkan pengajaran dan dikuatkan. 32Karena setiap orang yang
mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Allah sanggup mengenda-
likan dirinya dan sabar menunggu kapan mereka menyampaikan berita dari Allah.
33KarenaAllah tidakmenginginkankekacauan, tetapi segala sesuatuyangkita lakukan
berdasarkan pimpinan-Nya akan selalu berlangsung dengan tenang.

✡ 14:21 Yes. 28:11-12
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Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam semua ibadah umat Allah, 34 perempuan-
perempuan sebaiknya berdiam diri dalam ibadah. Perempuan-perempuan tidak di-
izinkan langsung berbicara, karenamereka harus terus hormat dan taat kepada pimp-
inan suami masing-masing— seperti yang dikatakan dalam Hukum Taurat. 35 Kalau
seorang perempuan ingin bertanya sesuatu, hendaklah dia bertanya kepada suaminya
di rumah, karena perempuan sebaiknya tidak berbicara di dalam ibadah.

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. 37Kalau ada di antara kalian yang merasa
bahwa dia mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari Allah
atau dipenuhi oleh RohAllah, biarlah diamengakui juga bahwa apa yang saya tuliskan
ini adalah perintah dari TUHAN. 38 Dan kalau orang itu tidak mengakui ajaran ini,
berarti dia tidak mempunyai kemampuan menyampaikan pesan dari Allah— bahkan
tidak dipenuhi oleh Roh Allah!

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

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1Dan sekarang Saudara-saudari, saya inginmengingatkan kalian tentangKabar 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
kamumenjadi 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 dalam Kitab Suci. 5 Saya juga menyampaikan bahwa Yesus
sudah menampakkan diri-Nya kepada Petrus, lalu kepada kedua belas rasul-Nya.*
6 Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada lima ratus orang lebih saudara-saudari
seiman kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai
sekarang, tetapi beberapa orang dari mereka sudah meninggal. 7 Sesudah itu Yesus
menampakkan diri kepada adik-Nya yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul.
8 Dan yang terakhir, Dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi caranya saya
menjadi rasul bisa digambarkan seperti bayi yang lahir terlambat— sesudah sepuluh
bulan.

9 Jadi saya memikirkan diri saya sebagai yang paling hina dari semua rasul. Bahkan
saya tidak layakdisebut rasul, karena saya sudahmenganiayaumatAllah sebelumsaya
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

* 15:5 kedua belas rasul-Nya Paulus menulis “si Dua Belas”— yang sudah menjadi istilah untuk rasul-rasul Yesus.
Dia masihmenggunakan istilah itu walaupun Yesus tidakmenampakkan diri kepada Yudas dari desa Kariot.
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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 selalumemberitakan bahwaKristus sudah dihidupkan

kembali dari kematian, kenapa ada beberapa orang di antara kalian yang berkata
bahwakitaorang-orangpercaya tidakakandihidupkandarikematian? 13Karenakalau
kita tidak dihidupkan kembali dari kematian, itu berarti Kristus juga tidak pernah
hidup kembali dari kematian. 14 Dan 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-orangmati tidak
pernah dihidupkan kembali, maka Allah pun tidak pernah menghidupkan Kristus!
16Karenakalaubenarorang-orangmati tidakakanpernahdihidupkankembali, berarti
Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. 17Dan 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 dengan Kristus dan
yang sudah mati. Mereka tidak diselamatkan melainkan sudah binasa! 19 Dan kalau
pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk kehidupan di dalam dunia ini saja,
kitalah yang palingmalang di antara semuamanusia!

20 Tetapi sebenarnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang-orang
mati! Hal itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang lain yang sudahmati pasti
akan dihidupkan kembali.† 21 Jadi perhatikanlah hal ini: Kuasa kematian menular
kepada manusia karena perbuatan satu orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh
karena Satu Orang jugalah— yaitu Yesus, manusia 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: PertamaKristus sudah dihidup-
kan kembali dari kematian sebagai jaminan buat kita. Kemudian pada kedatangan-
Nya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik Kristus dihidupkan kembali dari
kematian. 24 Kemudian terjadilah hal yang terakhir dari semuanya— yaitu waktu
Kristus akan membinasakan setiap pemerintahan, kerajaan, dan penguasa yang lain.
Sesudah itu Dia akan menyerahkan segala 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, “Akuakanmengalahkansemuayangmemusuhi-Mudanmembuatmereka
menjadi budak-Mu.”✡ 26 Musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kuasa ke-
matian. 27 Karena Kitab Suci menuliskan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu
di bawah kuasa-Nya.”✡ Dengan tulisan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu di
bawah kuasa-Nya,” jelaslah bahwa Allah Bapa sendiri tidak ikut di dalamnya. 28Tetapi
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—

† 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 pertama merupakan jaminan bahwa pasti masih ada banyak lagi
hasil yang akan dipanen. ✡ 15:25 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; Kis. 2:34-35; Ibr. 1:13 ✡ 15:27 Mzm. 8:6
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yaitu Dia yang sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Anak-Nya. Dengan
demikian nyatalah bahwa Allah adalah YangMahakuasa danMahatinggi.

29 Dan lagi tentang kebangkitan kita orang-orang percaya dari kematian: Kalau
memang benar orang-orang mati tidak dihidupkan kembali dari kematian, kenapa
pernahadadari saudara-saudari kita seimanyangminta dibaptis denganair sekali lagi
untukmewakili bapak atau ibunya yang sudahmati?‡ Sudah jelas saudara-saudari kita
itu berpikir bahwa kita sebagai pengikut Kristus juga akan dihidupkan kembali dari
kematian. Kalau tidakbegitu, kenapamerekamemohonuntukmelakukanyang 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? 31Benar Saudara-saudari, setiap saat saya siap mati! Saya bersumpah bahwa
itu benar, dan rasa bangga saya terhadap kalian juga adalah benar! Saya bangga
terhadap kalian karena kalianlah bukti pelayanan saya dalam pimpinan Tuhan kita
Kristus Yesus. 32Buat apa saya rela berjuang melawan orang-orang yang sangat ganas
di kota Efesus?! Kalau kita manusia hanya mati saja dan tidak pernah dihidupkan
kembali, maka akan terjadilah seperti ini, “Marilah kita memuaskan diri 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 tidak
mengenal Allah.

Waktu kita dihidupkan kembali, bagaimana dengan tubuh kita
35 Tetapi sering ada pertanyaan, “Bagaimana orang mati akan dihidupkan kembali?

Waktu kita dihidupkan, seperti apakah tubuh kita nanti?” 36 Pertanyaan itu adalah
pertanyaan bodoh. Bibit tanaman yang ditanampertamamengalami kematian supaya
bisa tumbuh dan hidup kembali. 37 Dan 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 tubuhkepadabibit itu sesuaidenganyangditetapkan-
Nya untuk setiap jenis bibit. 39 Ada bermacam-macam tanaman, begitu juga ada
perbedaan antara badan manusia dengan badan makhluk hidup yang lain— seperti
binatang, burung, dan ikan. 40 Begitu juga benda-benda yang ada di bumi berbeda
denganbenda-benda yang adadi langit. Dankeindahanbenda-bendadi 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 hancur 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! 44 Tubuh yang digambarkan seperti bibit
‡ 15:29 dibaptis … yang sudah mati Secara harfiah, “dibaptis untuk pihak orang mati.” Kemungkinan besar
maksudnya adalah dibaptis untuk anggota keluarganya yang sudahmeninggal sebelummereka sempatmendengar
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 orang Kristen yang pertama sebagai bukti bahwa orang Kristen
itumemang percaya akan dihidupkan kembali dari kematian. Tetapi Paulus tidak bermaksud supaya orang Kristen
zaman sekarangmelakukan baptisan seperti itu. ✡ 15:32 Yes. 22:13; 56:12
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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 dalamKitabSuci, “Manusia yangpertama—yaituAdam,menjadimakhluk
yang hidup.” Tetapi Orang yang seperti Adam yang terakhir§— yaitu Kristus, adalah
Roh yang memberi hidup.✡ 46 Dari contoh itu kita bisa lihat bahwa yang pertama
datang adalahmakhluk jasmani, kemudian barulahmakhluk rohani. 47Manusia 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 bisa menjadi warga kerajaan Allah. Tubuh kita ini yang
menuju kematian tidak bisamasuk ke tempat yang selama-lamanya. 51Perhatikanlah!
Karena sekarang sayamau bukakan suatu rahasia kepada kalian: Kita tidak akanmati
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 yang baru— yaitu
tubuh yang tidak bisa mengalami kematian lagi, dan setiap kita yang masih hidup
pada waktu kejadian itu langsung diubahkan menjadi seperti mereka. 53 Perubahan
yang kita alami nanti bisa digambarkan seperti pada waktu kita mengganti pakaian.
Karena tubuhyangbisamati ituakandiganti dengan tubuhyang tidakbisamati. 54 Jadi,
waktu tubuhkita yangbisamati itu diganti dengan tubuhyang tidakbisamati, 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!”✡
56Kuasa maut untuk menyakiti berasal dari dosa. Dan Hukum Taurat sering menjadi
pendorong sehinggamanusiamenjadi budakdari kuasadosa.* 57Tetapi kita bersyukur
kepada Allah, karenamelalui 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 peker-
jaanpelayananTuhanYesus, karenakita tahu—denganpimpinanTuhan, apa saja yang
kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia.

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

1Dan sekarang sayamaumemberi petunjuk tentang dana yang sedang dikumpulkan
untuk umat Allah yang berada di provinsi Yudea. Saya mau memberi nasihat yang
sama seperti yang sayaberikankepada jemaat-jemaat diGalatia: 2SetiaphariMinggu,*
hendaklah kalian masing-masing memisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang
TUHAN berikan kepadamu. Kumpulkanlah uangmu itu lalu simpanlah dengan aman,
§ 15:45 Adam Nama Adam artinya ‘manusia’. Di sini “Adam yang terakhir” menunjuk kepada Kristus sebagai
‘Manusia Surgawi’. ✡ 15:45 Kej. 2:7 ✡ 15:54 Yes. 25:8 ✡ 15:55 Hos. 13:14 * 15:56 Hukum Taurat …
kuasa dosa Paulusmenjelaskanmaksud kalimat ini dalamRom. 5:13 dan Rom. 7:7-25. * 16:2 hariMinggu Secara
harfiah, “hari pertama setiapminggu.”
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sehingga 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 akanmembawa surat pengantar.
4Atau 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 tidakmau sebentar sajamengunjungi kalian. Saya
berharap saya bisa tinggal lebih lama bersama kalian— kalau TUHAN menghendaki.
8 Tetapi 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 bekerja untuk TUHAN— sama
seperti saya. 11 Jadi jangan sampai ada yangmerendahkan dia. Tetapi kalian tolonglah
dia dalam perjalanannya dengan berkat yang ada pada kalian, sehingga dia bisa
kembali kepada saya dengan 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 mendesak dia
supaya dia bersama saudara-saudara yang lain itu datang mengunjungi kalian. Tetapi
dia menolak untuk datang sekarang. Dia akan mencari kesempatan yang baik untuk
mengunjungi kalian.

Paulusmengakhiri suratnya
13Waspadalah. Teruslah percaya penuh kepada Kristus. Berjuanglah dengan berani

demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepadaDia. 14Hendaklah kamumelakukan segala
sesuatu denganmengasihi sesamamu.

15Kalian tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama percaya
kepada Yesus di Akaya. Danmereka sudahmerelakan diri untukmelayani 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
saya merasa kesepian karena kalian semua tidak bersama saya. Tetapi sekarang,
dengan mereka ada di sini, saya merasa seperti bersama kalian lagi. 18Mereka sudah
menghiburkan dan menguatkan hati saya— sebagaimana mereka sering lakukan di
antara kalian. Biarlah kalian selalu menghargai orang-orang seperti mereka.

19 Jemaat-jemaat yang di sini di Asia menyampaikan salam kepada kalian. Akwila
dan Priskila menyampaikan salam penuh kasih dalam Tuhan Yesus kepada kalian.
Juga jemaat yang selalu berkumpul di rumah mereka menyampaikan salam kepada
kalian. 20 Semua saudara-saudari seiman di sini menyampaikan salam kepada kalian.
Dan sesudah kalianmembaca 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.
22Biarlah semua orang yang tidakmengasihi Tuhan Yesusmenerima hukuman yang

berat dari Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡

† 16:20 disucikan … salam dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.” ‡ 16:22 Datanglah, ya Tuhan
Yesus Secara harfiah Paulus menggunakan satu kata dalam bahasa Ibrani/Aram— yaitu “maranatha.”
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23Doa saya, Tuhan Yesus akan selalu baik hati kepada kalian.
24 Saya jugamengasihi kalian semua yang bersatu dengan Kristus Yesus.
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Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman jemaat Allah di Korintus dan

semua umat Allah di seluruh daerah Akaya:
Salam dari Paulus, yang menjadi seorang rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah,

dan dari Timotius— saudara kita dalam Kristus.
2Doa 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! 4Dialah yangmenguatkan* kami
sehingga kami sanggupmenghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena den-
gan kami kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-macam
penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana
Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. 5 Karena 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 jugamemberikan kekuatan kepada kalian, sehingga
kalian bertahan dengan sabarwaktu kalianmengalami penderitaan seperti yang kami
alami. 7 Besar harapan kami terhadap kalian, karena kami tahu bahwa kalian juga
menderita— samaseperti kamimenderita. Makakalian jugapasti akandikuatkanoleh-
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. 9 Bahkan waktu itu kami berpikir,
“Kami akan segera dibunuh!”— sepertinya kami sudah dihukum mati. Hal itu terjadi
supaya kami tidak mengandalkan 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-Nyauntuk terusmenyelamatkankami. 11Pertolongan itu terjadi karena kalian
masing-masing terus menopang kami di dalam doa-doamu. Dan Allah akan terus
menolong 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, kami melakukannya
dengan hati nurani yang jujur dan murni yang berasal dari Allah. Dan hal itu
semakin nyata dalam pekerjaan yang kami lakukan bersama dengan kalian. Kami
melakukannya berdasarkan kebaikan hati 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 juga akanmengerti lebih dalam tentang kami. Dengan demikian pada
* 1:4 menguatkan menerjemahkan kata ‘parakaleo’ dalam bahasa Yunani. Kata ini sering dipakai dalam surat
ini. TSI biasanya menerjemahkan kata ini dengan ‘menguatkan’, tetapi artinya bisa juga menghibur, mendorong,
mengajak, danmengajar.



2 Korintus 1:15-16 540 2 Korintus 2:4

hari TuhankitaKristusYesusdatangkembali, sayaberharapkalian jugabanggakarena
kami yang sudah mengerjakan pelayanan di antara kalian— seperti kami juga bangga
terhadap kalian!

15-16 Maka dengan harapan penuh untuk bisa datang dan melayani kalian, saya
sudahmerencanakanuntukmengunjungi kalian dalamperjalanan keMakedonia, dan
juga dalam perjalanan pulang. Saya merencanakan seperti itu supaya kalian men-
dapat berkat dua kali lipat dan untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk
mengutus saya ke Yudea. 17 Tetapi saya harus 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 denganberita keselamatan tentangAnakAllah 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! 20 Karena bagi kita yang sudah bersatu dengan Dia, Kristus sendiri
yang sudah membuktikan bahwa Allah akan selalu setia menepati janji-Nya kepada
umat-Nya. Dan karena itulah di dalam Kristus kita juga bersyukur serta memuliakan
Allah dan berkata “Amin!” 21 Allah sendirilah yang menambah bukti atas kesetiaan-
Nya. Dia menguatkan kalian dan menguatkan kami supaya kita tetap berdiri teguh
sebagaipengikutKristus, danDiayangsudahmengurapikitadenganRoh-Nyasehingga
kita sanggup melayani Dia. 22 Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing
menjadi seperti cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi
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 pada waktu itu karena
saya tidak mau kunjungan saya membuat 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 menjalankan keyakinanmu. Kami yakin bahwa setiap kalian akan
terus berdiri teguh dalam keyakinanmu. Kami hanyamau bekerjasama dengan kamu
supaya 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. 2 Karena kalau saya datang dan
membuat hati kalian sedih maka saya pun akan lebih sedih, jadi siapa lagi yang akan
menghibur saya selain kalian yang sudah saya buat sedih?! 3 Karena itulah saya
menuliskan tentang perkara itu di dalam 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 saya menulis surat saya yang dulu kepada kalian. Saya tidak bermaksud
membuat kalian sedih, tetapi supaya kalian tahu betapa besarnya kasih saya kepada
kalian!
† 1:19 Silas Secara harfiah, “Silwanus.”
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Maafkanlah orang yang bersalah
5 Saudara kita yang saya bicarakan dalam surat saya itu, kesalahannya lebih menge-

cewakan kalian daripada saya. Supaya tidak melebih-lebihkan keadaannya, ada di
antara kalian yang hanya sedikit merasa kecewa, tetapi ada yang sangat dikecewakan.
6Sesuai dengannasihat 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.
8Oleh karena itu, sekarang sayamohon kalianmenunjukkan kepadanya bahwa kalian
masih mengasihi dia. 9Dalam surat yang dulu itu kepada kalian, alasan saya menulis
tentang perkara itu adalah untukmenguji hati kalian. Sayamaumelihat apakah kalian
tetap taat biarpun kalian mengalami perkara yang sulit. 10Waktu 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
12Ketika saya tiba di Troas dalam rangkamemberitakan Kabar Baik tentang Kristus,

TUHAN membuka kesempatan baik bagi saya. 13 Tetapi saya tidak bisa tenang di situ,
karena saya tidak bertemu dengan saudara kita Titus. Jadi sayamengucapkan 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 persembahan yang harum baunya, karena kami memper-
taruhkan hidup kami demi mengabarkan berita tentang Anak-Nya. Dan bagi orang-
orang yang sedang ikut jalan keselamatan, pelayanan kami juga seperti bau yang
harum. Tetapi tanggapan orang-orang yang ikut jalan menuju kebinasaan sangat
berbeda. 16Bagi mereka, pelayanan kami seperti bau bangkai busuk yang sangat men-
jijikkan. 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
kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Kristus dalam memberitakan berita
keselamatan yang dari Allah.

3
Sifat-sifat para hamba Allah

1 Mengenai 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 untukmemperkenalkanpelayananmereka kepada
jemaat baru. 2-3 Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami! Waktu
orang-orang memperhatikan cara hidup kalian, kalian menjadi seperti surat Kristus
yang bisa diketahui dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan
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tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Dan surat itu tidak diukir pada batu,*
tetapi di dalam hati kalian. Tetapi karena kami yangmemperkenalkan Kristus kepada
kalian, TUHAN juga mengukir nama kalian di dalam hati kami. 4Kami bisa berbicara
seperti itu karenaKristuslah yangmemberikan keyakinan itu kepada kami di hadapan
Allah. 5 Maksud saya bukan untuk mengatakan bahwa kami bisa melayani Allah
karena kemampuan kami sendiri. Bukan! Tetapi Allahlah yang memampukan kami
untuk melayani Dia. 6Karena Dialah yang memampukan kami sebagai hamba untuk
menyampaikan berita tentang sebuah perjanjian yang baru dengan-Nya— yang tidak
didasarkan 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 Allahmembawa kita kepada kehidu-
pan!

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 kemuliaan terpancar dari muka Musa,
sehingga orang Israel tidak bisa terus memandang wajahnya. Tetapi sinar kemuliaan
ituhanyasementara saja. 8 Jadi, kalauperjanjianyang lamadisertaidengankemuliaan,
tentu lebih mulia lagi kemuliaan perjanjian yang baru yang berasal dari Roh Allah!
9Maksud saya adalah: Kalau perjanjian yang lama— yangmembawa hukuman 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. 11 Karena 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. 13 Kami 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
membacabukuPerjanjianLama, sepertinya kain selubung itumasihmenutupi pikiran
mereka sehingga mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya. Karena kain selubung
itu hanya bisa disingkirkan ketika seseorang percaya kepadaKristus. 15Tetapi kasihan,
sampai hari ini ketika mereka membaca Hukum Musa, seperti masih ada kain yang
menutupi pikiran mereka. 16 Akan tetapi ketika seseorang bertobat dan mengikut
Tuhan Yesus, maka kain itu akan Allah singkirkan dari pikirannya. 17Dan sinar kemu-
liaan yang memancar dari Tuhan Yesus kepada kita menggambarkan Roh Kudus. Dan
di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama
itu. 18 Jadi, denganmuka yang tidak lagi berselubung, kita semuamemandang kepada
Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Nya. Kita menjadi seperti cermin! Dengan
demikian Tuhan Yesus— yaitu oleh Roh-Nya, mengubahkan kita sehingga kita menjadi
semakin sempurnamemancarkan kemuliaan-Nya.

4
Harta rohani dalam bejana tanah liat

* 3:2-3 batu Paulusmembandingkan dengan hukumTaurat yang diberikan Allah kepadaMusa, 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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1 Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya oleh karena kebaikan
hati-Nya. Oleh karena itulah kami tidak pernah putus asa! 2 Kami sama sekali tidak
mau terlibat dalam gerakan agama yang dilakukan secara diam-diam, dan semua sifat
hidupyangmemalukan. Kami tidakmenggunakan cara yang licik dan tidakmengubah
ajaran Allah untuk menyenangkan manusia. Sebaliknya kami tetap mengajarkan
hal-hal yang benar dengan terus terang. Dan secara terus terang pula kami mau
menunjukkan 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 tersebut, nyatalah bahwa mereka itu
adalah orang yangmenuju kebinasaan. 4Karena penguasa* dunia ini sudahmembuat
buta mata hati mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat sinar kemuliaan yang ada
di dalam Kabar Baik tentang Kristus— yang mencerminkan semua sifat Allah! Karena
itu mereka tidak percaya kepada Kabar Baik dari Allah itu.

5 Karena 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. 6 Karena
Allah yang sudah berkata, “Dari dalam kegelapan hendaklah terang memancarkan
sinarnya.” Dialah yang sudahmemancarkan terang-Nya di dalam hati kita supaya kita
bisamengerti danmelihat kemuliaanAllah yang terpancar dari wajah Kristus. 7Tetapi
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,
kami menunjukkan bahwa kami bersatu dengan Yesus dalam kematian-Nya. Dengan
demikian kuasa kehidupan Yesus juga terlihat dalam tubuh kami. 11Ya, memang kami
masih hidup! Tetapi karena melayani Yesus, hidup kami selalu terancam. Hal itu
terjadi kepadakami supayakuasakehidupanYesus jugabisa terlihat dalamtubuhkami
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 pun mem-
punyai keyakinan yang sama:† Kami percaya, maka kami bersaksi. 14 Kami berani
bersaksi karena kami tahu bahwa Allah yang sudah menghidupkan kembali Tuhan
Yesus dari kematian juga akan menghidupkan kami kembali dari kematian, supaya
kamibisahidupbersamaYesus. Danakhirnyakamidankalianakanberdiri dihadapan
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 dimuliakan.

Hidup berdasarkan keyakinan
16 Karena itu kami tidak putus asa! Biarpun secara badani kami semakin lemah,

tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari! 17 Karena semua kesusahan
* 4:4 Penguasa dunia ini Secara harfiah, “dewa dunia ini,” maksudnya iblis. ✡ 4:13 Mzm. 116:10 † 4:13
keyakinan yang sama Secara harfiah, “roh keyakinan.” Kata ‘roh’ di sini bukan menunjukkan Roh Kudus, tetapi
menunjukkan sifat pikiran.
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yangkamialami sekaranghanyalahsementaradansebenarnyabolehdianggapringan.
Tetapi justru kesusahan itu sedang menghasilkan bagi kami kemuliaan surgawi yang
akan tahan untuk 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 kamimemikirkanhal-hal yang
tidak kelihatan, danhal-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. 2Karena dalam
tenda kita yang kita diami sekarang ini, kita sering mengeluh. Karena itulah kita
sangat merindukan tubuh surgawi— yang akan kita pakai seperti memakai pakaian
baru. 3-4 Jadi selama kita masih tinggal di dalam tubuh duniawi ini, kita mengeluh
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 segeramemakai tubuh surgawi. Kalau hal itu terjadi, tepatlah FirmanAllah yang
berkata, “Kuasa kematian sudah dikalahkan”* oleh kuasa kehidupan. 5Hal itu sudah
Allah sediakan bagi kita! Dan Dia memberikan Roh-Nya kepada kita untuk menjamin
semuanya bagi kita.

6Karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa
selamakitamasihmendiami tubuhduniawi ini, kitamasih belumbisa tinggal bersama
Tuhan Yesus. 7Karena 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 untukmenye-
nangkan hati Allah— baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawi maupun ketika
kita sudah di dalam tubuh surgawi. 10Karena kita semua pasti akan berdiri di hadapan
takhta pengadilan Kristus— di mana kita akan menerima 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 bahwa manusia dengan Allah bisa
berdamai

11 Jadi, karena kami pelayan-pelayan TUHAN mengerti arti ‘takut akan TUHAN’,
kami berusaha meyakinkan setiap orang tentang berita keselamatan. Allah tahu
kesungguhan hati kami dalammelayani Dia. Dan saya harap dalamhati nurani kalian,
kalian pun akan tahu tentang kesungguhan hati kami! 12 Dengan menulis hal-hal di
atas, sekali lagimaksud sayabukanuntukmembanggakanpelayanankami,melainkan
sayamenyatakan hal-hal itu untukmemberikan alasan bagaimana kalian bisa bangga
karena kami sudah melayani di antara kalian. Dengan begitu kalian mempunyai
jawaban kepada guru-guru palsu itu yang lebihmembanggakanhal-hal yang kelihatan
daripada hati nurani yang bersih. 13Kalau orang-orang menganggap kami gila, tidak
apa-apa! Karena kami melayani Allah. Tetapi kalau kalian menganggap kami waras,
itu lebih baik, karena memang kami terus berusaha melayani kalian. 14Karena kasih
Kristus yangmenguasai hidupkami,makakamiyakinbahwaKristus sudahmati untuk

* 5:3-4 Paulus menggunakan kata-kata dalam Yesaya 25:8. Dia jugamengutip ayat itu dalam 1Kor. 15:54.
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semua orang. Artinya kita semua yang bersatu dengan Dia secara rohani juga sudah
mati terhadap cara hidup kita yang lama. 15 Dan Kristus mati untuk semua orang,
supaya kita yang masih hidup tidak hidup lagi hanya untuk diri kita sendiri, tetapi
hidup bagi Dia yang sudahmati dan hidup kembali bagi kita.

16 Oleh karena itu, sejak kami mengerti tentang semua itu, kami tidak lagi bisa
menilai seseorang menurut penilaian manusia duniawi. Dulu memang kami menilai
Kristus menurut penilaian manusia, 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!

18Dan 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 perdamaian itu. 19Yang kami beritakan
adalah bahwa Allah— lewat kematian Kristus, sudahmembuka jalan bagi setiap orang
di dunia ini untuk berdamai dengan Allah. Bagi kita yang sudah bersatu dengan
Kristus, Allah tidak lagi memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Itulah berita
perdamaian yang Allah percayakan kepada kami! 20 Artinya kami sudah menjadi
utusan-utusan Kristus Yesus— Raja kita. Melalui kami Allah mengajak dan memanggil
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 orang berdosa demimenanggung dosa
kita. Allah melakukan itu supaya kita yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di
hadapan Allah.

6
1 Jadi sebagai utusan-utusan Allah, kami mengajak setiap kalian: Janganlah 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 kami memberitakan kepada setiap kalian: Sekarang inilah ‘waktu yang tepat’ itu,
dan hari inilah ‘hari keselamatan’ yang tepat bagimu!

3 Jadi kami utusan-utusan TUHAN berusaha 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 menyerang kami. Kami terpaksa bekerja keras untuk mencari nafkah. Sering
kali hidup kami terancam sehingga kami tidak bisa tidur pada malam hari dan tidak
mempunyaimakanan. 6Biarpun begitu, kami terus berusaha untuk hidup dengan hati
yang bersih, bijaksana, sabar, dan murah hati. Kami bersandar kepada Roh Kudus,
dan berusaha mengasihi semua orang dengan hati yang tulus. 7Kami selalu mengajar
yang benar, dan mengandalkan kuasa Allah. Kami memakai semua perlengkapan
perang rohani yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya benar— baik untuk
membela diri dan untukmenyerang penguasa gelap.

8 Karena dalam pelayanan kami ada orang yang menghargai kami, tetapi ada juga
yangmenghina kami. Ada yangmemuji kami, tetapi ada juga yangmenjatuhkan nama
baikkami. Biarpunbegitukami terusmengajarkanyangbenar, namunmasih tetapada
✡ 6:2 Yes. 49:8
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yangmengata-ngatai kami sebagai pembohong. 9Walaupun kami sudah dikenal, kami
diperlakukan seperti orang yang belum pernah dikenal. Sepertinya kami sudah mati,
tetapi lihatlah, kami masih tetap hidup. Kami sering dihukum dengan cara dipukuli,
tetapi tidak mati. 10 Biarpun kami sering mengalami kesedihan, tetapi kami tetap
bersukacita. Kami sangatmiskin, tetapi sebenarnya pelayanan kamimembuat banyak
orangmenjadi kaya secara rohani. Kami tidakmempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya
kamimempunyai segala sesuatu.

11 Dengan 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 yangmenghalangi 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 bisa bersatu dengan kuasa
terang. 15Kristus tidakbisa sepahamdengan iblis!* OrangyangpercayakepadaKristus
tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepada-Nya. 16Dan sungguh
sangat tidak pantasmenaruh berhala-berhala di dalamRumahAllah. 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 akanmenjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan.”✡

7
1 Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah sudah memberikan 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 disempurnakanmenjadi 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, atau menyesatkan kalian, atau
memanfaatkan kalian untuk mendapatkan uang. 3 Saya berkata 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 sangat mempercayai dan membanggakan kalian, karena kalian
* 6:15 iblis Secara harfiah, Paulusmenggunakan salah satunamauntuk 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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adalah hasil 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 penderitaanmenyerang kami baik dari luarmaupun dari dalam
diri kami. Dari luar sering menghadapi pertengkaran, dari dalam sering ketakutan.
6Tetapi Allah yang selalumenghibur umat-Nya yang putus asa, menguatkan kami juga
dengan kedatangan Titus. 7 Kedatangan Titus bukan hanya menguatkan kami, tetapi
saya lebihbersukacita lagi ketikadiamemberitahukan tentangkerinduankalianuntuk
bisa bertemu lagi dengan saya, dan bagaimana kalian sungguh-sungguhmenyesal atas
semua kesalahan yang sudah terjadi, dan kalian sangat senang bekerjasama dengan
saya lagi. Mendengar semua itu, sukacita saya sangat melimpah.

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 mem-
buat 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 Allah membuat kita bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan.
Dankita tidakperlu lagimenyesali kesedihan itu, tetapi bersyukur karenakitamenjadi
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 berusahamembuktikan 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 kesungguhan hati kalian untuk mengikut kami. 13 Karena
itu, waktu kamimendengar berita itu dari Titus, kami sangat dikuatkan.
Dan kami bukan hanyamerasa dikuatkan, tetapi kami lebih bersukacita lagi karena

melihat Titus sangat bersukacita, karena kalian semua sudah membuat hatinya lega
dan tenang. 14 Memang, sebelum dia mengunjungi kalian, saya sudah memberi-
tahukan 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. 15Dankasihnyakepadakalian semakindalamsetiapkali diamengingat
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 kebaikan hati
Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudari kita jemaat-jemaat di provinsi
Makedonia. 2Mereka sedang diuji denganbanyakpenderitaan, tetapi karena kebaikan
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hati Allah itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana
dengan sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi
kaya dalam halmemberi. 3Saya bersaksi bahwamerekamemberi di luar kemampuan
mereka, sampai mereka semakin miskin. Dan mereka memberi dengan hati yang
rela. 4Bahkanmerekaberulang kalimemohonkepadakami supaya kamimengizinkan
mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat
Allah di Yerusalem. 5Danwaktu kamimemberi izin, mereka ikut ambil bagian dengan
cara yang tidak kami sangka-sangka— di mana sebelum mereka memberi, mereka
menyerahkan diri dulu kepada TUHAN, baru kepada kami rasul-rasul-Nya. Hal yang
luar biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah!

6 Karena itulah kami minta Titus untuk meneruskan pelayanan 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 dalam
berbagai 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, dalamkesempatan ini hendaklahkemurahanhati kalian juga semakin
luar biasa!

8 Yang saya tuliskan ini bukanlah suatu perintah. Tetapi oleh karena jemaat lain
sudahmenunjukkan semangat yang luar biasa untukmembantu saudara-saudari kita
seiman di Yerusalem, maka sudah waktunya kalian membuktikan bahwa kalian juga
sungguh-sungguhmengasihi saudara-saudari kita itu. 9Karenakalian sudahmengenal
kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus: Biarpun Dia sangat kaya, tetapi demi untuk
menyelamatkan kita, Dia pernahmenjadi miskin— bahkanmenjadi 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 sudah menjadi teladan
bagi jemaat-jemaat lain, sebaiknya selesaikanlah pelayanan yang kalian sudah mulai
itu. Biarlah kalian masing-masing melakukannya dengan hati yang rela seperti waktu
itu, dan berikanlah apa saja sesuai dengan kemampuanmu. 12Karena kalau seseorang
ingin memberikan bantuan, maka Allah akanmenerima apa yang diberikan orang itu
menurut kemampuannya. KarenaTUHAN tidakpernahmenuntut kita untukmemberi
di luarkemampuankita. 13Dankamimemang tidakmaukalianberkekurangan 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
saat nanti ada waktunya mereka berkelimpahan dan kalian berkekurangan, dan
mereka juga bisa mencukupi kekurangan kalian. Dengan demikian kebutuhan hidup
kita sama-sama tercukupi. 15 Jadi bisa terjadi lagi seperti yang tertulis dalamKitab Suci,
“Pada waktu itu, orang-orang yangmengumpulkan banyakmanna

tidakmengalami kelebihan,
danmereka yangmengumpulkan sedikit

tidakmengalami kekurangan.”✡

Tentang pelayanan Titus dan kedua temannya
✡ 8:15 Kel. 16:18
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16 Saya bersyukur kepada Allah karena Dia sudah menaruh keinginan yang kuat
di dalam hati Titus untuk menolong kalian— sama seperti yang ada di dalam hati
saya. 17 Karena waktu kami meminta dia untuk mengunjungi 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 akan membuktikan
bahwa kami sungguh-sungguh mau menolong. 20 Jadi agak banyak orang yang akan
ikut ke Yerusalem, supaya tidak ada orang yang berani mengata-ngatai bahwa kami
mengambil sebagiandari sumbanganyangsangatbesar ituuntukkepentinganpribadi.
21 Karena kami sedang berusaha melakukan yang benar— baik di hadapan TUHAN
maupunmanusia.

22Bersamamerekaberdua, kami jugamengutus seorang saudara seimanyang sudah
berkali-kalimembuktikan bahwa dia selalu bersediamembantu. Bahkan sekarang dia
sangat bersedia lagi untukmembantu karena dia sangat mempercayai kalian.

23Kalau ada orang yang bertanya tentang Titus, katakanlah bahwa dia adalah saha-
bat 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, hendaklah kalian tunjukkan kepada mereka
bahwa kalian sungguh-sungguh mengasihi semua saudara-saudari seiman. Dengan
begitu, para jemaat di sini akanmendengar 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 dalampelayanan ini kepada umat Allah di Yerusalem, 2karena saya tahu kalian
selalu siap sediamemberikan bantuan. Bahkan saya sudahmendorong jemaat-jemaat
di Makedonia dengan membanggakan kalian. Saya memberitahukan bahwa kalian
di provinsi Akaya sudah siap memberi sumbangan sejak tahun lalu. Dan semangat
kalian sudahmenggerakkan hati sebagian besar dari mereka untuk ikut ambil bagian.
3Tetapi sayamengutus ketiga saudara itu kepada kalian supaya cerita kami yangmem-
banggakan kalian jangan dianggap omong kosong saja. Saya mau supaya sumbangan
kalian benar-benar sudah siap— seperti yang sudah saya beritahukan kepadamereka.
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. 5 Karena itulah saya mendorong 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
yang menanam banyak akan menuai banyak! 7 Hendaklah setiap kalian memberi
dengan hati yang rela. Jangan memberi dengan hati yang sedih atau paksaan, karena
Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang senang. 8 Ingatlah bahwa
Allah sanggupmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepadamu dalam segala hal, sehingga
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keperluanmu selalu tercukupi— 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 seringmemberi denganmurah hati kepada orang-orangmiskin.
Perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah dilupakan oleh TUHAN.”✡
10 Jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi hari mem-
berikan 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 akan membuat 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. 13Karena
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 akanmendoakan kalian dengan penuh kasih, karena ternyata
Allah sangat luar biasa menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kalian. 15 Syukur
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

1 Saya, Paulus, sudah tahu bahwa ada orang di antara kalian yang berkata kalau
saya bersama kalian, saya selalu bersikap rendah hati. Tetapi kalau saya jauh dari
kalian, saya menjadi berani menulis surat yang isinya teguran keras kepada kalian.
Oleh karena itu saya mohon kepada kalian dengan kelembutan dan kerendahan hati
Kristus 2supayakalian tidak terpengaruhdenganorang-orangyangmenyangkabahwa
saya dan teman sekerja saya bekerja dengan cara duniawi. Karenawaktu saya datang,
saya berencana menentang mereka dengan berani. Jadi saya berharap saya tidak
perlu memakai keberanian seperti itu terhadap kalian! 3Kami berjuang bukan secara
duniawi—walaupunkamimasihhidupdidunia ini. 4Karena senjata-senjatayangkami
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 5 dan semua kesombongan manusia
yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Allah. Seperti pa-
sukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka, kami juga mengalahkan semua
pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya orang lain disiapkan untuk
taat kepada-Nya. 6 Jadi waktu kami datang, kami akan siap menghukum setiap orang
yang tidak taat kepada Kristus. Tetapi sebelumnya, sebaiknya kalianlah yangmemulai
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 yangmembang-
gakan dirinya sebagai pelayan Kristus. Seharusnya mereka menyadari bahwa kami
✡ 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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juga pelayan Kristus! 8Kalau saya dianggap terlalu bangga atas kuasa yang diberikan
Tuhan kepada kami, sayamasih tidakmerasa bersalah. Karena Tuhan benar-benar su-
dahmemberikan kuasa kepada kami untukmembangun keyakinanmu— bukan untuk
menghancurkan! 9-10Saya berkata begitu karena ada yang sudahmengatakan, “Paulus
menegur 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 lagi mengunjungi kalian— seperti yang sudah kalian baca dalam surat-surat
saya!

12Orang-orang yang menentang kami membanggakan diri dengan berkata mereka
juga utusan Kristus seperti kami. Tetapi saya sebagai utusan Kristus tidak mau mem-
bandingkan diri saya dengan mereka. Mereka senang membandingkan kemampuan
khusus mereka dengan kemampuan khusus orang lain— termasuk kami. Mereka
bangga dengan kemampuan khususmereka, tetapi kelakuanmereka itu kurang bijak-
sana.†

13-14 Saya tidak akanmembanggakan diri dengan cara yang kurang bijaksana, tetapi
saya pantas bangga karena luasnya daerah pelayanan yang diberikan Allah kepada
kami. Karena kamilah yang pertama menyampaikan Kabar Baik tentang Kristus
kepada kalian, jadi daerah kalian juga termasuk daerah pelayanan kami. Jadi kami
bukan seperti orang yang mau merampas daerah pelayanan dari orang yang sudah
membuka daerah pelayanan tertentu. 15Kalau rasul Kristus yang lain sudahmembuka
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 bisamenyampaikanKabar Baik kepada orang-orang di luar daerah kalian.
Akhirnya akan menjadi jelas bagi semua orang bahwa kami tidak perlu membang-
gakan pelayanan yang sudah dilakukan oleh utusan Kristus yang lain. 17 Karena
Kitab Suci menuliskan, “Orang yang mau bangga, berbanggalah hanya tentang apa
yang Tuhan perbuat— bukan membanggakan dirinya sendiri!”✡ 18 Karena orang
yangmembanggakan dirinya dengan berkata, “Saya diutus Kristus,” perkataannya itu
belum tentu benar. Lebih baik kita menunggu 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 untukmembaca
surat ini sampai bagian ini! 2 Sebelum saya menyampaikan hal itu,* perlu saya
beritahukan bahwaAllahmenghendaki saya untuk terusmenjaga kalian dengan ketat
supayakalian tetapsetiakepadaKristus. KarenaKristusmenganggapseluruhkesatuan
jemaat seperti calon istri-Nya. Jadi saya yang sudahmempertunangkan kalian dengan
Kristus seperti seorang perawan yang ditunangkan dengan calon suaminya. Jadi saya
seperti bapak yang menjaga anak gadisnya supaya tetap setia kepada calon suaminya
† 10:12 Ayat 12 Secara harfiah ayat ini: Tentu saja kami tidak berani membanggakan diri kami sendiri atau
membandingkan diri kami dengan orang yangmenganggap dirinya tinggi. Waktumerekamembuat ukuran untuk
dirimereka sendiri, lalu ukuran itumereka gunakan untukmengukur dirimereka sendiri dan orang lain, kelakuan
mereka itu kurang bijaksana. ✡ 10:17 Yer. 9:24; 1Kor. 1:31 * 11:2 hal itu Paulus kembali kepada pokok
pembicaraan itu pada ayat 16.
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sampai pada hari pernikahannya. 3Tetapi saya takut jangan-jangan kalian tertipu dan
pikiran kalian disesatkan, lalu meninggalkan kesetiaan kalian yang sungguh-sungguh
danmurni terhadapKristus— seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis di TamanEden.†
4 Karena ternyata kalian sangat sabar untuk mendengarkan setiap guru baru yang
datang denganmembawa 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!
6 Benar, mungkin saya bukan pengkhotbah yang hebat, tetapi saya tidak kalah dalam
bidang pengetahuan. Karena dengan segala cara, saya dan teman sekerja saya sudah
membuktikannya dengan jelas kepada kalian.

7Atau apakah sekarang saya dianggap bersalah karena sudahmemberitakan Kabar
Baik kepada kalian tanpa dibayar?! Kalau begitu, tolong maafkan saya karena saya
merendahkan diri demi kepentingan kalian! 8Padawaktu itu sayamenerima 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 pernahmenjadi beban bagi kalian, dan
saya akan terus bersikap seperti itu. 10 Bahkan saya berjanji demi ajaran benar dari
Kristus yang ada dalamdiri saya: Keputusan untuk tidakmenerima bantuan dana dari
kalian akan terus saya jalankan. Jadi tidak seorang pun di antara kalian di Akaya yang
bisamenghentikan rasabangga sayakarena tidakmenerimabantuandanadari kalian.
11Kenapa saya berkata begitu? Apakah kalian pikir itu tandanya saya tidakmengasihi
kalian? Tidak! Allah tahu bahwa sayamengasihi kalian!

12 Saya akan terus menjalankan keputusan untuk tidak menerima bantuan dari
kalian, karena saya mau menutup mulut ‘rasul-rasul baru’ itu yang ingin membang-
gakan diri mereka dengan berkata bahwa mereka bekerja seperti kami bekerja.
13Karenamereka adalah rasul palsu, yang bekerja dengan licik danmenyamar sebagai
rasul Kristus. 14Dan hal itu tidak mengherankan. Karena iblis pun sering menyamar
sepertimalaikat yangmemancarkan sinar terang supayabisamenipumanusia sebagai
pembawa pesan Allah. 15 Jadi bukan hal yang aneh kalau hamba-hamba iblis itumem-
buat diri mereka seperti hamba Allah. Pada akhirnya nanti mereka akan mendapat
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 orang yang kurang bijaksana.) 18 Sekarang ada banyak guru yang
membanggakan diri mereka secara duniawi, jadi biarlah saya juga meniru mereka,
19 karena 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, dan mereka meninggikan
diri denganmemperlakukan kalian seperti kaki-tanganmereka, kalian sabar dan ikut
saja! Bahkan kalian terlalu sabar waktu mereka menampar muka kalian! 21Memang,
† 11:3 iblis di Taman Eden Secara harfiah, “(si) ular.” ‡ 11:16 kurang bijaksana Paulus menyinggung apa yang
dia katakan dalam pasal 10:12-14 dan 11:1.
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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 mem-

banggakan diri dalam hal yang sama. (Tetapi ingatlah bahwa saya berbicara seperti
orang yang kurang bijaksana.) 22 Mereka orang Ibrani— bukan? Saya juga orang
Ibrani! Mereka orang Israel? Saya juga orang Israel! Mereka keturunan Abraham?
Saya juga keturunan Abraham! 23 Dan 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.

24Orang Yahudi sudah lima kali menghukum saya dengan cambukan sebanyak tiga
puluh sembilan kali— seperti yang diizinkan menurut Hukum 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 saya
mengalamikapal tenggelam— termasuksatukali dimanasayaberadadi laut sepanjang
malam, sampai besok sorenya. 26Dalam 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 yang
menyamar 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 pakaian. 28Dan lebih dari semua
hal itu, tiap-tiap hari saya merasa 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 mem-
banggakan 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 tentaradi seluruhgerbangkota. 33Tetapi beberapa temanmemasukkan
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 lanjutkan memberitahukan tentang banyak penglihatan dan pengetahuan
tentang hal-hal rohani yang Tuhan nyatakan 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. 3-4Dan 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

* 12:2 pengikut Kristus Paulus sangat tidak mau membanggakan diri sendiri. Oleh karena itu dalam 12:2-5 dia
menceritakan tentang pengalamannya sendiri, tetapi dia menulis itu seperti pengalaman orang lain.
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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!

6Kalausaya inginmembanggakandiri karenahal-hal luarbiasa 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 sayamembanggakan 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 kelemahan, hinaan,
kesusahan, penganiayaan atau kesengsaraan. Karena justru waktu saya lemah, saat
itulah saya benar-benar mendapat kekuatan!

Paulus kuatir mengenai jemaat di Korintus
11Sekarang 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! 12Kalian sendiri sudah
melihat buktinya bahwa saya adalah rasul ketika kalian menyaksikan segala macam
keajaiban yang saya lakukan lewat kuasa Tuhan di antara kalian. Dan tugas saya itu
saya lakukandenganpenuhkesabaran. 13Sayamelayani kaliandan jemaat-jemaat lain
dengan cara yang sama. Bedanya hanya satu: Saya tidak pernah menyusahkan kalian
untukmembiayai saya. Kalau hal itu dianggap salah, maafkanlah saya!

14Sekarang saya siapmengunjungi kalian untuk ketiga kalinya. Dan saya tidak akan
menyusahkan kalian dengan bantuan dana. Karena yang saya inginkan bukan harta
kalian, tetapi kalian sendiri— supaya menjadi 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
menyerahkan diri saya sendiri untuk kalian. Tetapi kalau kasih saya kepada kalian
semakinmelimpah, masakan kasih kalian kepada saya semakin berkurang!

16Tetapi mungkin di antara kalian ada yang berkata, “Memang Paulus tidak pernah
meminta dana dari kita untukmembiayai hidupnya, tetapi dia licik dan sudahmenipu
kita untuk mendapatkan keuntungan.” 17Hal 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 sudahmeminta Titus untukmengunjungi kalian, dan bersama dia sayamengutus

† 12:7 suatu penyakit yangmenyiksa tubuh saya Secara harfiah, “duri dalam daging.”
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saudara seiman kita. Titus tidakmemungut dana dari kalian— bukan? Kalianmemang
tahu bahwa Titus dan saya bekerja dengan tujuan‡ dan cara yang sama.

19Nah, selama kalianmembaca 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. 20 Karena saya takut bahwa waktu saya
datang, jangansampai sayamelihat kalian tidak seperti yang saya inginkan, ataukalian
melihat sikapsaya tidakseperti yangkalianharapkan. Jadi jangansampaiadadiantara
kalian yang berkelahi, iri hati, marah-marah, pihak-memihak, memfitnah, membuat
gosip, sombong, atau kelompok yang membuat kekacauan. 21 Waktu saya datang
kembali, jangan-jangan saya kecewa dan merasa malu di hadapan Allah karena di
antara kalianmasih 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 hubungan seks di luar nikah atau semua dosa
perzinaan yang lain, saya akan sangat sedih danmenangis karena ternyata pelayanan
kami di antara kalian 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 dalam Kitab Suci, “Setiap perkara harus dikuatkan oleh dua atau tiga
orang saksi mata, barulah keputusan atas perkara itu sah.”✡ 2 Sementara kita masih
berjauhan, kepada kalian semua— khususnya mereka yang pada waktu kunjungan
sayayangkedua sudahhidupdalamdosa, sayamerasaperlumemperingatkankembali
peringatanyang sudah sayaberikanpadawaktu itu: Yaitubahwapadakunjungan 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! 3Berarti
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. 4 Kristus memang kelihatan lemah ketika Dia disalibkan pada
kayu salib, tetapi sekarang Dia hidup melalui kuasa Allah. Kami utusan Kristus juga
kelihatan lemah seperti Dia. Tetapi karena kami bersatu dengan Kristus, kalian akan
menyaksikan kami bertindak dengan kuasa Allah demi kebaikan kalian.

5 Ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu sendiri apakah
kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, atau tidak! Apakah kamu yakin
bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan kamu? Jangan sampai kamu jatuh dalam
ujian ini! 6Dan saya berharap, sesudahmenguji dirimu sendiri, kamu akanmenyadari
bahwa kami juga tahan uji sebagai rasul Kristus. 7Kami mohon kepada Allah supaya
kalian tidak menjadi keras kepala dan terus melakukan kesalahan. Tidak perlu kalian
membuktikan bahwa kami bisa menggunakan kuasa Kristus. Yang penting kalian
melakukan yang benar— biarpun orang menganggap kami gagal karena tidak sempat
memperlihatkan kuasa yang kami miliki sebagai rasul Kristus. 8 Kami tidak bisa
bertindak dengan cara yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Tujuan kami
adalah untukmendorong kalian untuk hidup sesuai dengan ajaran yang benar. 9Kami
senang kalau ternyata kalian sudah berdiri teguh dalam persatuan dengan Tuhan
waktu kami tiba— biarpun kami akan dianggap lemah karena tidak ada kesempatan
‡ 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.” ✡ 13:1 Ul. 19:15



2 Korintus 13:10 556 2 Korintus 13:13

untuk bertindak keras terhadap kalian. Dan kami berdoa supaya kehidupan rohani
kalian semakin dewasa. 10 Karena itulah saya menulis surat ini sebelum saya datang
kepada kalian, supaya waktu saya tiba, saya tidak perlu menggunakan kuasa yang
diberikanTuhanuntukmenjatuhkanhukumanyangberat. Kuasa itudiberikankepada
saya untukmenguatkan keyakinan kalian— bukan untukmenghancurkan kalian.

11Akhirnya Saudara-saudari, bersukacitalah! Usahakanlahkehidupan rohani kalian
masing-masing supaya terus semakindewasa. Terimalah semuanasihat saya. Hendak-
lah 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 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.

13Doa 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

1-2Kepada 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 saya

menerima jabatan ini langsung dari Kristus Yesus dan dari Allah Bapa— yang sudah
menghidupkan Yesus kembali dari kematian.

3Doa 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. 5 Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada Allah!
Amin!

Kabar Baik dari Allah tidak berubah
6 Saya merasa heran sekali karena dalam waktu yang begitu singkat kalian sudah

berbalik dari Allah yang sudah memanggil kalian karena kebaikan hati-Nya untuk
berdamai dengan-Nya melalui 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, atau malaikat dari surga pun, dia harus dibuang ke
dalamapineraka! 9Sayaulangi dan tegaskanapayangpernahkami sampaikankepada
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!

10Apa yang baru saya tuliskan kepada kalian, jelaslah bahwa saya tidak mengubah
ajaran saya untukmenyenangkan hati manusia. Saya hanya berusahamenyenangkan
hati Allah saja! Kalau saya berusahamenyenangkan 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 beri-

takan tidak berasal dari manusia. 12Karena saya tidak menerima berita keselamatan
itu dari manusia, dan saya tidak diajari oleh siapa pun. Kristus Yesus sendirilah yang
sudahmenyatakan 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.
14Dan dibandingkan dengan kebanyakan orang Yahudi seusia saya, saya lebih banyak
mendalami agama Yahudi dan lebih giat berusaha untuk mematuhi semua peraturan
yang diberikan oleh nenekmoyang kita.

15-16Tetapi dulu saya tidakmenyadari bahwaAllah sudah lamamempunyai rencana
yang luar biasa untuk saya— bahkan sejak saya masih 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
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tidak pergi ke Yerusalem untuk meminta nasihat dari mereka yang lebih duluan
menjadi rasul Kristus. Kebetulan pada waktu itu saya pergi ke negeri Arab, dan dari
situ saya kembali ke kota Damsik.

18Lalu, tiga tahun kemudian, saya pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus.* Dan
saya sempat tinggal bersama dia selama lima belas hari. 19 Pada waktu itu saya tidak
sempat bertemu dengan rasul-rasul yang lain— kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus.
20Allah tahubahwaapa yang saya tulis ini benar! Saya tidakmenipu kalian. 21Sesudah
itu saya pergi ke beberapa daerah di provinsi Siria dan Kilikia. 22 Pada waktu itu
para anggota jemaat pengikut Kristus di Yudea belumpernahbertemu secara langsung
dengan saya. 23 Mereka hanya berulang-ulang mendengar tentang saya, “Dia yang
dulu begitu kejam menganiaya kita, sekarang sudah bertobat! Bahkan dia sedang
memberitakan Kabar Baik yang kita yakini— yaitu berita keselamatan. Padahal dulu
dia berusaha untuk melenyapkannya!” 24Lalu mereka memuji 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 langsung
memberitahukan kepada saya untuk bertemu dengan orang-orang terkemuka dari
jemaat di sana. Pada waktu itulah saya sempat menjelaskan secara pribadi kepada
mereka tentangKabarBaikyang sudahsayaberitakankepadaorang-orangyangbukan
Yahudi. Saya membuat ini karena saya tidak mau semua pekerjaan saya dianggap sia-
sia— terutama di hadapan TUHAN, dan juga di hadapanmanusia.

3TetapiwalaupunTitus— yang ikut bersama saya ke Yerusalem, bukan orangYahudi,
mereka tidak menyuruh dia untuk disunat. 4 Adapun hal itu pernah terjadi, karena
beberapa orang Yahudi yang sudahmenyamar sebagai pengikut Kristus danmasuk ke
dalam jemaat-jemaat Tuhan secara diam-diam— dengan alasan mereka maumemata-
matai kita. Merekamaumengintai kebebasan kita dari aturan-aturan agama Yahudi—
yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbudak
kita supaya terikat lagi kepada berbagai peraturan dan Hukum Taurat. 5Tetapi sedikit
pun kami tidak menyerah untuk mengikuti pengaruh mereka. Karena kami mau
mempertahankan ajaran benar yang terdapat di dalam Kabar Baik tentang Kristus,
sehingga kalian terus bisa mempercayai apa yang sudah kami ajarkan kepada kalian.

6 Lalu mereka yang dianggap terkemuka itu tidak mengusulkan tambahan apa
pun kepada Kabar Baik yang sudah saya sampaikan. (Sebenarnya saya tidak peduli
kedudukanorang, apakahmereka terkemukaatau tidak. DanmemangAllah tidakpilih
kasih kepada siapa pun.) 7Akhirnya orang-orang itu punmenyadari bahwa pelayanan
yang Allah berikan kepada saya berbeda dengan yang Allah berikan kepada Petrus—
yaitu Allah sudahmemberikan tugas khusus kepada saya untuk memberitakan Kabar
Baik kepada orang yang bukan Yahudi,* sedangkan Petrus ditugaskan untukmember-
itakan Kabar Baik kepada orang Yahudi. 8 Sebab kami semua menyadari bahwa Allah
yang sudahmemberikan kemampuan khusus kepada Petrus sebagai rasul† bagi orang
Yahudi, ternyata juga sudahmemberikan kemampuan yang sama kepada saya sebagai
rasul bagi orang yang bukan Yahudi. 9 Jadi, ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes— yang

* 1:18 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis nama lain untuk Petrus— yaitu “Kefas.” * 2:7 orang yang bukan
Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang tidak bersunat.” Dan “orang Yahudi,” secara harfiah, “orang-orang yang
bersunat.” † 2:8 rasul Arti dasar dari kata “rasul” adalah ‘pemberita’ dan ‘wakil’.
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termasuk kelompok orang terkemuka itu, menyadari bahwa atas kebaikan hati Allah-
lah tugas khusus itu diberikan kepada saya, maka mereka bersalaman dengan Barn-
abas 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 yang
miskin di daerah Yerusalem memerlukan bantuan. Dan sejak dulu saya selalu siap
menolongmereka.

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 dengan orang-orang yang
bukan Yahudi. Kemudian ketika rombongan yang diutus oleh Yakobus sudah tiba,
Petrusmemisahkan diri danmenjauhi mereka yang bukan Yahudi itu. Diamelakukan
itu karena tidak mau menyinggung perasaan rombongan orang Yahudi yang datang
tersebut, karena mereka itulah yang mewakili para pihak yang mengharuskan sunat
kepada semua saudara kita yang bukan Yahudi. 13Lalu, 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 sayamelihat bahwa sikapmereka tidak sesuai dengan ajaran benar yang
terdapat di dalamKabar Baik tentang Kristus, di depan umum saya langsungmenegur
Petrus, “Biarpun kamu orang Yahudi, tetapi baru saja kamu hidup seperti orang yang
bukan Yahudi waktu kamu masih bergabung dengan mereka. 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!”

OrangYahudimaupunorang yangbukanYahudi diselamatkanhanyamelalui percaya
penuh kepada Kristus

15Sekarangsayaberbicarakepadasaudara-saudari kita‡yangseperti sayadilahirkan
sebagai orang Yahudi: Memang kita sudah pernah mengikuti kebiasaan orang Yahudi
dengan menyebut orang yang bukan Yahudi sebagai ‘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 kepada Kristus Yesus— baik itu orang yang bukan Yahudi maupun orang
Yahudi! Jadi kita yang orang Yahudi ternyata ‘orang berdosa’ juga— tetapi sekarang
sudahpercayapenuhkepadaKristus Yesus supayadibenarkandi hadapanAllah. Siapa
pun tidakbisadibenarkandihadapanAllahmelalui taat kepadaHukumTaurat, karena
tidak ada seorang pun yang sanggupmenaati semua Hukum itu.

17 Tetapi ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus yang masih belum
mengerti cara kita dibenarkan di hadapan Allah— yaitu hanya oleh karena bersatu
dengan Kristus. Bagi mereka, kalau kita tidak lagi bergantung kepada Hukum Taurat
untuk dibenarkan di hadapan Allah, berarti kita sudah menjadi ‘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
‡ 2:15 kitaBahasaYunani tidakmembedakanantara ‘kita’dan ‘kami’, jadi adayangmenafsirkanbahwakataPaulus
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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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 dalamkeadaan putus asa itu, sayamenyadari pemberianAllahmelalui Kristus—
yaitu hidup yang 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 kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan Hukum
Taurat. Karena kalau kita berpikir bahwa manusia bisa dibenarkan dengan menaati
Hukum, maka percuma saja kematian Kristus untukmenebus kita!

3
Janji-janji Allah kita terimahanyakarenapercaya— bukankarenaperbuatan baik kita

1 Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh!? Kenapa kalian
begitu cepat tertipu?! Padahal di hadapan kalian saya sudah menerangkan dengan
sangat jelas bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita! 2 Coba saja berpikir:
Apakah kalian menerima Roh Kudus karena menaati Hukum Taurat, atau karena
kalian mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? 3 Tentu ‘ketika
kalian percaya’— bukan?! Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir
begini: “Saya tidak perlu 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 penganiayaan.
Jangan sampai kalian sia-siakan penderitaan kalian itu dengan berbalik dari percaya
menjadi tidak percaya! 5Dan juga coba pikir tentang pengalaman kalian sehari-hari:
Ketika Allahmenolong kalianmelalui Roh-Nya denganmelakukan berbagai keajaiban
diantarakalian, apakah itu terjadi sebagaiupahkarenakalianmenaatiHukumTaurat?
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,
“Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah Allah menerima dia

sebagai orang benar.”✡
7 Karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti Abraham akan
diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara rohani. 8Dan karena itu, Kitab Suci
mengungkapkanrencanaAllah jauhsebelumnyadenganbernubuatbahwaorangyang
bukan Yahudi akan dibenarkan oleh Allah atas dasar percaya penuh. Karena itulah
Allahmenyatakan Kabar Baik ini kepada Abraham,
“Denganmengikuti teladanmu seluruh bangsa akan diberkati oleh Allah.”✡
9 Jadi siapa yang percaya kepada janji-janji Allah seperti pahlawan iman kita Abraham
juga turut diberkati seperti dia.

10 Tetapi terkutuklah orang yang berusaha membenarkan dirinya di hadapan Allah
dengan caramenaati Hukum Taurat! Karena Kitab Suci berkata,

§ 2:18 Ayat 18Dalamayat ini Paulusmenggunakan gambaran pembangunanuntukmelambangkan sistemagama,
dan diumpamakandenganmenyebut ‘saya’ (dalambahasa Yunani) sebagai contoh saja. Secara lebih harfiah Paulus
menulis, “Karena kalau saya mulai membangun kembali apa yang sudah saya runtuhkan, maka saya menyatakan
diri saya pelanggar (Hukum).” ✡ 3:6 Kej. 15:6; Rom. 4:3; Yak. 2:23 ✡ 3:8 Kej. 12:3



Galatia 3:11 561 Galatia 3:19-20

“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 karenamenaati 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 terkutukmenurut Hukum tersebut. Karena
ada tertulis dalam Kitab Suci,
“Terkutuklah orang yangmati digantung di tiang kayu.”✡
14 Begitulah 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
denganKristusYesus. Danmelalui percaya itulahkita jugamenerimaRohKudus sesuai
dengan janji Allah.✡

15 Saudara-saudari, biarlah saya memberikan contoh yang sederhana: Kalau seseo-
rang sudahmembuat suatu surat perjanjian atau suratwarisandan surat itu sudahdis-
ahkan, maka siapa pun tidak boleh membatalkannya atau menambahkan ketentuan-
ketentuan lain ke dalam surat itu. 16-17 Begitu juga perjanjian yang disahkan Allah
dengan Abrahamdan keturunannya tidak bisa diubah. Juga padawaktu Allah berjanji
kepada Abraham, Dia tidak berkata, “kepadamu dan kepada semua keturunanmu.”
Tetapi Dia berkata kepadanya, “kepadamudan si keturunanmu”—maksudnya Seorang
Keturunan yang tunggal.* Dan Keturunan yang dimaksud adalah Kristus. Jadi yang
saya maksudkan adalah: Janji yang diberikan Allah kepada Abraham sudah lama dis-
ahkan 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 kitawarisi dari Abrahamkarena kita bersatu denganKristus— 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.

19-20Karena itu tentuakanadaorangyangbertanya, “Kalaumanusiabisadibenarkan
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 kedatangan Keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu. Dan
perhatikanlah bahwa Hukum Taurat tidak langsung diberikan oleh Allah kepada
manusia— seperti ketika Dia memberikan perjanjian-Nya kepada Abraham. Tetapi
✡ 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 * 3:16-17 si keturunanmu … tunggal Secara harfiah dalam bahasa Ibrani,
perjanjian Allah mengatakan “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 Lamamenggunakan jamak untukmenerjemahkan ayat-ayat seperti ini: Kej. 12:7, 13. 15;
17:7; 24:7.
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para malaikatlah yang menyampaikannya kepada Musa,† dan Musa menyampaikan-
nya 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 kitamenjadi benar di hadapanAllah bukanlahmelalui HukumTaurat.
22Melainkan, melalui apa yang tertulis dalamHukum Taurat Allahmembuat sehingga
setiap orang seperti harus dipenjarakan karena berhutang dosa kepada-Nya.✡ Jadi
satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan hanyalah melalui percaya penuh kepada
Kristus Yesus, dan melalui percaya kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan
kepada Abraham.

23 Tetapi sementara manusia menunggu kedatangan Kristus— yaitu Keturunan
Abraham itu, dan sebelum kita bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui percaya
tersebut, Allah memberikan Hukum Taurat untuk mengatur manusia. Pada waktu itu
Hukum Taurat menjadi seperti pagar yang memagari kita sampai tiba saat di mana
kita dapat dibebaskan lewat percaya kepada Kristus. 24 Atau Hukum Taurat juga
bisa digambarkan seperti pengawas yang mengawasi, mendidik, dan menuntun kita
kepada Kristus, supaya kita mendapat kesempatan untuk dibenarkan Allah melalui
percaya penuh kepada Kristus. 25-27Tetapi 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 Yesus melalui baptisan sudah men-

galami kehidupan rohani yang baru— seolah-olah sifat-sifat Kristus sendiri mem-
bungkus kita seperti pakaian baru. Dan melalui 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 antara orang Yahudi dan orang yang bukan
orang Yahudi, atau antara budak dan yang bukan budak, ataupun antara laki-laki dan
perempuan. Karena kita semua sudah menjadi 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 membuat 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. 2Karena selama anak itu belum mencapai
umur yang ditentukan oleh bapaknya di dalam surat warisan itu, dia harus taat
kepada para pengawas dan pengurus yang sudah ditentukan untuk mengurus segala
keperluannya. 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 yang memerintah di dunia ini. 4 Tetapi
tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus Anak-Nya ke dunia ini.
Dan sesuai dengan rencana Allah, Yesus dilahirkan oleh seorang gadis sepertimanusia
biasa, dan sejak kelahiran-Nya, Dia hidup menaati seluruh Hukum Taurat. 5 Dengan
demikian Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita yang dulu
† 3:19-20 malaikat yang menyampaikan … Perantaraan malaikat untuk menyampaikan Hukum Taurat kepada
Musa tidakdisebutdalamPerjanjianLama, tetapimenjadiajarandalamkebudayaanorangYahudi. Yangdisebutkan
dalamPerjanjianLama,Allahmengutusmalaikat-Nyauntukmenuntunbangsa Israel. (LihatKel. 23:20-23, Yos. 5:13)
Ajaran orang Yahudi tentang perantaraanmalaikat 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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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 berhak mewarisi
semua hal yang dijanjikan kepada anak-anak-Nya.

Paulusmerasa seperti seorang bapak yang kuatir sama anak-anaknya
8 Pada umumnya kalian yang di Galatia bukan orang Yahudi. Jadi sebelum kalian

mengenal Allah, kalian sudah menjadi budak dari bermacam-macam tuhan palsu—
yaitu berhala dan roh-roh yang disebut ilahi, padahal bukan. 9 Jadi bagaimana
mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah— bahkan yang sudah Dia akui
sebagai anak-anak-Nya, berbalik kembali menjadi seperti budak kepada hal-hal yang
lemah dan tidak berguna— bahkan kepada para penguasa gelap yang memerintah di
dunia ini! 10Buktinya, sayamendengarbahwakalian sudahmulaimelakukanberbagai
syarat agama lama tentang hari-hari tertentu, atau perayaan yang berhubungan
dengan bulan, musim, atau tahun.‡ 11Kalau begitu, saya kuatir tentang kalian! Jangan
sampai semua kerja keras saya untuk memenangkan banyak jiwa di antara kalian
menjadi sia-sia. 12-13 Jadi Saudara-saudari, saya mohon supaya kalian bebas dari
aturan-aturan agama lama itu— sebagaimana saya sudahmenyesuaikan 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 justrumenjadi kesempatan bagi saya untukmemberitakan
Kabar Baik kepada kalian. Ingatlah cara kalian menerima saya dengan baik dan
tidak pernahmengejek 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
merasadiberkati karenakehadiransaya. Tetapi sekarangmungkinkalianmenganggap
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

* 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 yangmenunjukkan
bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan kita semua diumpamakan sebagai laki-laki, karena dalam
kebudayaan Romawi hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapat warisan. Kata yang sama digunakan dalam
Rom. 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. ‡ 4:10 hari-hari … tahun
Kemungkinan besar “hari, bulan, musim, dan tahun” menunjukkan hal-hal yang termasuk dalam Hukum Taurat
atau kebiasaan orang Yahudi. Karena orang Yahudi mempunyai berbagai peraturan dan kebiasaan tentang Hari
Sabat, perayaan bulan baru, perayaan musim panen dan musim lain, dan perayaan tahun baru. Maksud Paulus
dalam ayat ini bahwa orang-orang Kristen 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.
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bersediamencabutmata sendiri untukmenggantinya denganmata saya— kalauhal itu
mungkin!§

17Guru-guru palsu itu berusaha kerasmempengaruhi 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
untukmengikutimereka saja. 18Memangsaya senangkalaukalianbersemangat, tetapi
haruslah tentang hal yang baik— baik waktu saya ada maupun tidak ada. 19 Anak-
anak sayayang sayakasihi, karenakuatir tentangkalian, perasaan saya seperti seorang
ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya pernah menjadi
bapak rohani kalian, tetapi saya merasa sangat terbeban lagi karena kalian belum
dewasadalamhalbersatudenganKristus! 20Yah, karena itu saya sangat rindubersama
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.

Hagar dan Saramenjadi gambaran tentang kedua perjanjian Allah
21Sekarangbiarlah sayaberbicarakepadakalianyangmauberbalikdanhidup lagidi

bawahHukum Taurat: Kapan kalian akanmengerti apa yang tertulis di dalamHukum
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 per-
janjian Allah— yang lama dan yang baru. Yang pertama— yaitu Hagar, juga bisa
digambarkan sepertiGunungSinai dinegeriArab—dimanaAllahmemberikanHukum
Taurat kepada Musa. Jadi semua yang masih hidup terikat kepada Hukum Taurat
menjadi seperti keturunan Hagar secara rohani— yaitu mereka yang hidup dalam
keadaan seperti budak. Dengan gambaran lain, anak-anak Hagar adalah semua
orang yang menganggap Yerusalem yang sekarang sebagai ibukota negara mereka.
Maksudnya, mereka menganggap diri belum dibebaskan dari ikatan Hukum Taurat.
26Tetapi ibukotanegarakitaadalahYerusalemsurgawi!* 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 pernahmengalami sakit bersalin!
Karena kamu yang dulu tidak pernahmempunyai keturunan

akan mempunyai 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 keturunanAbrahamsesuai denganperjan-
jian Allah kepada Abraham,✡ dan seperti Isak kita hidup tidak terikat kepada Hukum
Taurat. 29 Tetapi seperti sikap yang saling memusuhi yang terjadi di antara Ismael—
§ 4:15-16 untukmenggantinyadenganmata saya Secaraharfiah, “kalian relamencabutmatamu lalumemberikan-
nya kepada saya.” Paulus tidak langsung berkata bahwa matanya adalah bagian tubuh yang sakit, tetapi banyak
penafsir berpikir bahwa karena itulah Paulus menyebut mata di sini. Paulus memang pernah menjadi buta. Lihat
Kis. 9:8, 18. * 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 ini menjadi
lebih wajar dan lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, maka TSI memakai kata “ibukota.” ✡ 4:27 Yes.
54:1 ✡ 4:28 Gal. 3:6-9
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yang dilahirkan sesuai dengan rencanamanusia, 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 itulahmerekamenganiaya kita. 30Tetapi 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 keturunan perem-
puan budak itu yang wajib hidup seperti budak. Tetapi kita seperti keturunan perem-
puan yang bukan budak itu.

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, “Keselamatan yang Kristus ker-
jakan 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 dalam Hukum
Taurat. Karena kalau kamu berusahamenjadi benar di hadapan Allahmelalui Hukum
Taurat, sepertinya kamumemutuskan 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 kita
dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Kristus, dan bergantung kepada per-
tolongan Roh Allah. Kita sangat yakin akan keselamatan kita! 6Bagi 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!

7Dulu saya lihat kalian sudahmaju dengan baik dan semakin dewasa secara rohani.
Jangan dengarkan lagi orang yangmembujuk kalian untuk berhenti mengikuti ajaran
benar! 8 Ajaran orang itu tidak berasal dari Allah yang memanggil kalian untuk
mengikut Kristus. 9 Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit ragi saja membuat semua adonan
mengembang.”* 10Karena saya tahu kalian milik kepunyaan TUHAN, saya juga yakin
bahwakalianakanmengubahpendapatkalian seperti apayang sayanasihatkandalam
surat ini. Tetapi orang yangmengacaukan pikiran kalian akan dihukumAllah!

11 Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau saya mengganti ajaran saya dengan men-
gajarkan 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
saya mengajarkan 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 setiapmerekamemotong semua alat kelaminnya!

Marilah kita hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus
✡ 4:30 Kej. 21:10 * 5:9 Ayat 9 Dalam kebudayaan orang Yahudi, ragi menggambarkan dosa atau kejahatan.
Bandingkan 1Kor 5:6-8.
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13 Jadi Saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk hidup bebas dari
ikatan Hukum Taurat. Tetapi janganlah kita menggunakan kebebasan kita itu sebagai
alasan untukmemuaskan keinginan-keinginan badani kita. Melainkanhendaklah kita
salingmelayani karena didorong dalam ikatan kasih persaudaraan. 14Karena seluruh
Hukum Taurat sudah disimpulkan dalam satu perintah— yaitu, “Kasihilah sesamamu
sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”✡ 15 Tetapi waspadalah supaya kalian
tidak seperti 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 pimp-
inan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan
badanimu yang jahat. 17 Karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan
keinginan Roh Kudus, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan badani kita.
Karena keduanya saling bertentangan, dan keduanya ada di dalam diri kita masing-
masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. 18 Tetapi dalam setiap hal di mana
kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh Hukum Taurat.

19Sudahsangat jelaskalaukitahidupsesuaidengankeinginanbadanikitayang 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 kalau Roh Kudusmemimpin hidup kita akan terbukti melalui 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!

24 Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua
keinginan badani. Kita seperti sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani
kita pada kayu salib Kristus. 25Kita sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Allah.
Oleh karena itu biarlah kita juga terus hidup dengan taat kepada pimpinan Roh Allah.
26 Janganlah kita menjadi 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 Kudusmembimbing
dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lem-
but sambil tetapwaspadadengandirimusendiri, supayakamutidak ikut tergodauntuk
berbuat dosa. 2Hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan be-
ban saudara-saudari kita seiman yangmengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan
✡ 5:14 Im. 19:18; Mat. 22:39; Mrk. 12:31; Yak. 2:8
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begitu kita menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Kristus.✡ 3Karena kalau kamu
menganggap dirimu lebih istimewa untuk menolong saudara-saudari kita itu, berarti
kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa dari saudara seiman yang
mana pun! 4 Tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari
seiman yang lain. Tetapi nilailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas
dengan cara kamu sendiri melayani Kristus— tanpa memikirkan orang lain. 5Karena
setiap kita akan menghadap Allah dan mempertanggung-jawabkan perbuatan kita
masing-masing.

6 Hendaklah setiap kita anggota jemaat yang menerima pengajaran Firman Allah
membagikan sebagian dari penghasilan kita kepada orang yang bertugas mengajar
kita.

7-8 Jangan keliru! Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa diper-
mainkan! Karena pada suatu hari nanti— cepat atau lambat, setiap kita akan menuai
apa yang kita tabur. Artinya, kalau kamu hidup hanya untuk memuaskan keingi-
nan badanimu, kamu akan menerima kebinasaan. 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
11Dalambagian terakhir ini, perhatikanlah betapa besar huruf-huruf yang saya tulis

kepada kalian dengan tangan saya sendiri.* 12Sekali lagi tentang saudara-saudara kita
yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha memaksa kalian untuk disunat: Hal
itu bukanuntukmenolong kalian. Tetapimerekamelakukan itu untukmenyenangkan
hati orang Yahudi yang lain, dan juga supayamereka tidak dianiaya karena ajaran kita
tentang manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui kurban Kristus di kayu
salib. 13Memangmereka bersunat, tetapimereka sendiri tidakmenaati semuaHukum
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.”

14Tetapi saya tidak akanmembanggakan 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 denganKristus— sepertimenjadi
ciptaan baru!✡ 16Kepada setiap kalian yangmenjalani hidup sebagai ciptaan baru dan
yang tidak membanggakan dirinya, biarlah Allah selalu mengasihani danmenjagamu
supaya hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya, karena secara rohani kamu
sudahmenjadi warga negara Israel yang baru— yaitu kerajaan Allah.

17 Mulai sekarang, saya tidak peduli lagi kepada orang yang mencela saya dengan
berkata, “Kamu tidakmelayani Allah sehebat saya.” Dan saya akanmenjawab, “Bekas-
bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan bahwa saya
adalahmilik Yesus yangmelayani Dia!”

18 Saudara-saudari, doa saya, Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada
kalianmasing-masing danmenyertaimu selalu. Amin.

✡ 6:2 Yoh. 13:34 * 6:11 dengan tangan saya sendiri Ini juga berarti bahwa sebelum bagian terakhir ini, ada
sekretaris yangmenulis sesuai dengan perkataan Paulus. ✡ 6:15 2Kor. 5:14-17
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Surat Paulus kepada jemaat Efesus
1Kepada 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, yangmenjadi rasul karena kehendak Allah.

2Doa 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 per-

satuan kita dengan Kristus, Allah sudahmemberikan kepada kita setiap berkat rohani
yang ada di surga. 4 Karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini diciptakan.
Artinya Dia sudahmengasihi kita, danmerencanakan 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
Kristus Yesus, sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang berkenan kepada-Nya. 6 Jadi
kitamemuji Allah karena kebaikan hati-Nya yangmulia, yang sudah diberikan kepada
kita dengan cuma-cuma karena kita bersatu dengan Anak-Nya yang dikasihi-Nya.

7 Melalui persatuan dengan Kristus, kita sudah ditebus dengan kurban darah-Nya
sebagai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Berarti kita
menerima pengampunan dosa karena kebaikan hati Allah yang luar biasa kepada kita.
8 Kebaikan hati-Nya itu diberikan kepada kita secara berkelimpahan, sesuai dengan
semua kebijaksanaan dan 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, 10 dan akan
diselesaikan-Nya pada waktu yang sudah Allah tentukan. Dan inilah tujuan rencana-
Nya itu: Kristus akan menjadi kepala di atas segala sesuatu— baik yang ada di surga
maupun yang ada di bumi.

11Memang Allahmengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan
dandikehendaki-Nya. Dankitapun ternyata sudahdipilihdari permulaanduniauntuk
mewarisi hak sebagaiumat-Nya‡melalui persatuandenganKristus. 12 Jadi kitalahyang
pertama menjadi umat-Nya yang berharap kepada Kristus! Oleh karena itu marilah
kita memuji Allah karena kemuliaan-Nya. 13Dengan 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 akan menerima segala sesuatu
yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umat-Nya, dan melalui Roh-Nya itulah
kita tahu bahwa harga penebusan kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi saya katakan
sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena kemuliaan-Nya!

Doa Paulus
15-16 Oleh karena semua itu, saya selalu mendoakan 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
* 1:1 jemaat Efesus Dalambeberapa salinan kuno bahasa Yunani tidak terdapat kata ini. † 1:5 diangkatmenjadi
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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Allah. 17Dalam doa saya kepada Allah— yaitu Bapa yangmulia dari Tuhan kita Kristus
Yesus, saya memohon supaya Dia menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani
kepada kalian melalui Roh Kudus. Dengan demikian kalian akan semakin mengenal
Allah.

18 Saya juga berdoa supaya Allahmembuat kalianmasing-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. 19 Dan 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 jemaat Kristus, untuk memimpin kita dalam segala
hal. 23 Persatuan jemaat-Nya— yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang
dipenuhi oleh Roh Kristus, merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Dan melalui tubuh-
Nya, Kristus semakinmemenuhi danmelengkapi segala sesuatu di mana saja.

2
Dari kematianmenuju kehidupan

1Dulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebenarnya kita sudah mati secara
rohani. Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita dan karena kita terus-menerusmelanggar
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 dalamdunia ini.* Dialah yang
berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. 3 Dulu
kita 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.

4 Tetapi cara Allah mengasihani kita sangat luar biasa, dan Dia sangat mengasihi
kita! 5 Jadi pada waktu kita masih dalam keadaan mati secara rohani dan terus-
menerus melawan perintah-Nya, Allah sudah memberikan hidup yang baru kepada
kita. Hal itu terjadi karena kita sudah bersatu dengan Kristus, dan secara rohani kita
ikut dihidupkan kembali bersama Dia ketika Allah menghidupkan Dia kembali dari
kematian. Jadi sudah jelas bahwakita diselamatkanhanya karena kebaikanhati Allah!
6 Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke
surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita
Yesus. 7 Allah melakukan semua itu supaya pada masa yang akan datang, Dia bisa
membuktikan kepada kita bahwa Dia sangat baik hati kepada kita. Kebaikan hati-Nya
memang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus!

8 Maksud 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

* 2:2 kuasa gelap … Secara harfiah, “penguasa udara” atau “penguasa angkasa raya.”
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dirinya tentang keselamatannya. 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
11 Saya mau mengingatkan setiap kalian yang bukan orang Yahudi tentang

keadaanmu sebelum mengenal Kristus. Kalian memang disebut “orang yang tidak
bersunat” oleh orang Yahudi, karenamerekamenyebut diri mereka “orang bersunat.”
Mereka bangga karena sudah mengikuti adat sunat, walaupun itu hanya tanda yang
dilakukan oleh tangan manusia 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 yang baru. Dan kalian sama sekali tidak ikut ambil bagian
dalam perjanjian-perjanjian Allah 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 sudah bersatu dengan Kristus Yesus dan sudah disucikanmelalui kurban darah
Kristus.

14 Hanya 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 mer-
obohkan tembokpermusuhanyangmemisahkankita selama ini. 15Waktuperdamaian
itu dibuat, Kristus sudahmencabutHukumTaurat 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 Jadimelalui kurban diri-Nya di kayu salib, Kristus sudah
mengakhiri permusuhan antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Dan kita
semua menjadi seperti satu tubuh— di mana setiap anggota tubuh berdamai dengan
Allah. 17DanKristus sudahdatang danmemberitakanperdamaian, 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 Bapamelalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing.

19 Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti pendatang yang
tidak mempunyai hak apa pun. Tetapi sekarang kalian sudah 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†
adalahKristus Yesus sendiri. 21Saat kitamasing-masingbersatudenganKristus, 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 kerjakan untuk menolong kalian orang yang bukan
Yahudi. 2 Kalian pasti sudah mendengar tentang tugas yang diberikan Allah kepada
† 2:20 batu fondasi yang terutama Secara harfiah, “batu penjuru.”
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sayauntukmenyampaikankepadakalian tentangkebaikanhatiAllah. 3Hal itu juga ter-
masuk berita yang langsung disampaikan kepada saya ketika Allah memberitahukan
rahasia rencana-Nya kepada saya— seperti yang saya tuliskan secara singkat dalam
surat ini. 4 Dengan membacanya, kalian bisa mengerti apa yang sudah saya pahami
tentang rencana yang dulu Allah rahasiakan kepada manusia— yaitu rahasia tentang
Kristus. 5 Kepada orang yang hidup pada zaman dulu, tidak pernah diberitahukan
tentang hal itu. Tetapi sekarang Allah melalui Roh-Nya sudah menyatakan rahasia itu
kepada utusan-utusan yang sudah disucikan-Nya— yaitu rasul-rasul dan orang-orang
yang menerima kemampuan untuk bernubuat. 6Dan 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
menjadi seperti anggota-anggota dalam satu tubuh dan sama-sama menerima semua
yang Allah janjikan kepada umat-Nya.

7Melalui kuasadankebaikanhatiAllahkepada saya, saya sudahmenjadi hamba-Nya
yang ditugaskan untukmemberitakan Kabar Baik itu. 8Dan hal itu sungguhmengher-
ankan, karena di antara umat yang sudahdisucikan olehAllah, 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 berlimpahmelalui Kristus.
Kelimpahanberkat-Nya itu terlalu luarbiasauntukdijelaskandenganbahasamanusia.
9Dan saya dipilih untuk menyatakan kepada semua orang tentang rencana Allah itu.
Karena rencana itu sudahberabad-abad tersembunyi dalamhatiAllah, Pencipta segala
sesuatu. 10KehendakAllahadalah supayamelalui kita—yaitu seluruhkesatuan jemaat-
Nya, semua penguasa 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,
Tuhan kita. 12Karena kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah bersatu 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.

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 Engkau meng-
gunakan 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. 18Karena saya mau supaya kalian dan semua umat Allah bisa mengerti betapa
lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. 19 Saya
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.

20-21Biarlah Allah— yangmampumelakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita
minta atau pikirkan, selalu dimuliakan oleh kesatuan semua jemaat-Nya. Muliakanlah
Diakarenakuasa-Nyayang luarbiasayangbekerjadi dalamhidupkitamasing-masing.
Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, muliakanlah Allah dari abad ke abad
sampai selama-lamanya! Amin!
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4
Kesatuan tubuh Kristus

1 Jadi saya, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani TUHAN, menasihati
kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu 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 sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu teruslah
berusahamemelihara kesatuan itu. 4Setiap kita sudahmenjadi anggota yang berbeda-
beda dalam satu tubuh— yaitu tubuh Kristus, dan kita mempunyai Roh Allah yang
sama, dan Allah sudahmemanggil kita untukmemiliki pengharapan yang sama. 5Kita
semua percaya kepada Penguasa yang sama, dan mempunyai keyakinan yang sama,
dan kita sudah dibaptis dalam nama Penguasa kita itu. 6 Dan bagi kita semua hanya
ada satu Allah dan Bapa, yang memerintah di atas segala sesuatu, yang ada di mana-
mana dan di dalam segala sesuatu.

7Tetapi Kristus sudahmemberikan kemampuan khusus kepada kita masing-masing
sesuai dengan kebaikan hati-Nya kepada kita. 8Karena itu dalam Kitab Suci tertulis,
“Waktu Diamemenangkan peperangan, Dia akan naik ke tempat yang tertinggi.

Dia akan membuat malu semua orang yang memusuhi-Nya, karena mereka seba-
gai tawanan perang dipaksa untukmengikuti-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 se-
belumnya perlu turun ke tempat yang paling rendah di bumi. 10Dan Dia yang sudah
turun ke tempat tersebut sekarang sudah naik juga sampai ke tempat yang jauh lebih
tinggi dari langit. Diamelakukan itu supaya seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan
kehadiran-Nya.

11 Jadi Kristuslah yangmemberikankemampuankhusus yangberbedakepada setiap
kita: Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul, dan ada yang menerima
kemampuan untukmenyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah,* atau kemam-
puanuntukmemberitakanKabar Baik tentang Yesus, atau kemampuanuntukmenjadi
gembala jemaat, atau kemampuan untukmengajar umat Allah. 12 Semua kemampuan
itu diberikan supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah, supaya
melalui pelayanan kita masing-masing tubuh Kristus bisa dikuatkan. 13 Pekerjaan itu
harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat bersatu di dalam keyakinan
dan pengetahuan kita tentang Anak Allah. Hendaklah kita semakin dewasa secara
rohani, dan terus bertumbuhmenjadi 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 yangmenye-
satkan 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 bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua
sifat-Nya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyeru-
pai Dia yang adalah Kepala atas kita. 16Dialah yang mengatur supaya semua anggota
disusundandisatukandengan sempurna, supayakita seperti tubuhyangbisabergerak
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 salingmengasihi.

Cara hidup yang benar

✡ 4:8 Mzm. 68:18 * 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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17 Di dalam nama 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. 19 Mereka tidak tahu malu. Karena itu mereka memberi diri mereka
sepenuhnya untukmelakukan segala hal yang jahat, dan tidak pernahmerasa puas.

20Tetapi bukan seperti itu carahidupyang sudahkalianpelajari padawaktupertama
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 gampangmenipu kita.
23Karena itu, biarlah hati dan pikiranmudiperbaharui oleh RohAllah. 24Sebagaimana
kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru.
Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan
sifat-sifatAllah. Berarti kamuakansungguh-sungguhhidupsucidanbenardihadapan-
Nya.

25 Jadi, karena kamu seperti sudah mengganti baju yang lama itu— yaitu hidupmu
yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. “Katakan yang benar satu sama lain,”✡
karena kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. 26 Dan “apabila kamu
menjadi marah, janganlah sampai kemarahan itu membuat kamu berdosa.”✡ Berhen-
tilah marah sebelummatahari terbenam. 27Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan
kepada iblis untuk mengalahkanmu. 28Kalau dulu kamu pencuri, berarti kamu tidak
boleh lagi mencuri. Dan kamu harus berusaha bekerja dengan tanganmu sendiri, su-
paya kamumempunyai penghasilan sendiri dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa
kamu bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. 29 Ketika kamu berbicara,
janganlah sampai kata-kata kotor keluar darimulutmu, atau kata-kata yangmenyakiti
hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya, supaya perkataanmu menolong, men-
datangkankebaikan, danmenguatkanorang-orangyangmendengarnya. 30Dan jangan
sampai cara hidupmumembuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan
bukti bahwa kamu adalahmilik Allah, dan Roh Kudus jugamenjamin keselamatanmu
pada hari terakhir. 31 Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari
hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala
macamkejahatan. 32Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan salingmengasihi satu
sama lain. Dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain— seperti
Allah sudahmengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus.

5
1 Jadi, olehkarenakamuadalahanak-anakAllahyangdikasihi-Nya, hiduplahdengan

benar dan bersih dari segala kesalahan— yaitu seperti Allah sendiri. 2 Biarlah kalian
saling mengasihi, sesuai dengan teladan Kristus. Karena Dia sudah mengasihi kita
sampai Diamemberikan diri-Nya sendiri sebagai kurban demi kita. Persembahan-Nya
itu sangat harum danmenyenangkan hati Allah.

3 Janganlah ada percabulan, kejahatan, atau keserakahan di antara kalian. 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-orang yang melakukan dosa percabulan, kejahatan, atau
keserakahan, tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang
✡ 4:25 Zak. 8:16 ✡ 4:26 Mzm. 4:4
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yang serakah sama saja dengan penyembah berhala, karena uang yangmenjadi 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.
7Oleh karena itu, janganlah kalian ikutmelakukan dosa-dosa itu sama seperti mereka.
8Karena dahulu kalian hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudahmasuk
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 berusahalah mencari hal-hal yang
membuathati TUHANsenang. 11 Jangan lagi kalian ikutmelakukanapayangdilakukan
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
lakukansecaragelapdanrahasia itu, hanyadibicarakansaja sudahsangatmemalukan.
13Tetapi ketika perbuatan-perbuatanmereka 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. Jangan hidup
seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. 16Maksud 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 yangmemabukkan, karena hal itu bisa
membuat kamu binasa. Tetapi hendaklah hidupmu dikuasai oleh Roh Allah. 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. 20Dandalamsegala keadaanmengucap syukurlah selalukepadaAllah
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 kamumenghormati Kristus.
22 Setiap istri, taatilah kemauan suamimu sendiri, sama seperti kamu menaati

kehendakTUHAN. 23Karena suamiadalahkepaladari istri, sama seperti Kristus adalah
kepaladari seluruh jemaatAllah. Kita seperti tubuhKristus yang taat kepadakehendak
Kristus, yang sudah menyelamatkan kita sebagai tubuh-Nya. 24 Jadi sebagaimana
seluruh jemaat sebagai tubuh Kristus menaati kehendak-Nya, begitu jugalah istri
menaati kemauan suaminya dalam segala hal.†

25Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sama seperti Kristus sudah men-
gasihi kita— bahkan sampai Dia mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban demi
semua jemaat, 26supayakita disucikandanmenjadimilik-Nya yang istimewa. Juga kita
disucikan melalui Firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan
* 5:21 rendah hati … sama lain Kata-kata ini menerjemahkan arti satu kata dalam bahasa Yunani, dan kata yang
sama diterjemahkan sebagai “menaati kehendak” dalam ayat 22 dan 24. † 5:24 menaati … dalam segala hal
Waktu Paulusmengatakan hal ini kepada para istri, dia tidak bermaksud bahwa istri harusmelakukan hal-hal yang
bertentangan dengan Firman TUHAN kalau disuruh oleh suami. Kita masih harus lebih taat kepada Allah daripada
manusia.
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air murni yang membersihkan kita.‡ 27Karena itulah Kristus mati untuk kita: Supaya
kita dalam kesatuan jemaat-Nya dikhususkan bagi diri-Nya sendiri, sebagaimana se-
orang 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, atau tanpa noda apa pun. 28 Jadi
demikianlah setiap suami harus mengasihi 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
orangmemberi tubuhnyamakan serta merawatnya. Dan itulah yang selalu dilakukan
olehKristusuntuk jemaat-Nya, 30karenakitaadalahanggota-anggota tubuh-Nya. 31Hal
itu sesuai dengan yang tertulis dalamKitab Suci, “Dalam pernikahan, seorang laki-laki
selalu meninggalkan ibu-bapaknya dan dipersatukan dengan seorang calon istrinya—
sehingga mereka 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 kesimpulannya: Setiap
suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan istri
harus menaati suaminya.

6
Nasihat kepada anak-anak dan orang tua

1 Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kalau kamu sudah menjadi pengikut Tuhan
Yesus, sudah seharusnya kamumenaati mereka. 2 Ingatlah perintah TUHAN ini: “Hor-
matilah ibu-bapakmu.” Perintah itu adalah perintah pertama yang disertai dengan
janji Allah, 3 yaitu, “Hormatilah supaya kamu mendapatkan kebaikan dan panjang
umur di dunia ini.”✡

4Kepada setiap bapak, janganlahmembuat anak-anakmu sakit hati, tetapi besarkan-
lahmereka 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 takut dan penuh
hormat. Dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu— 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
sebenarnyaMajikanmu! Jadihendaklahkamumelayaniparamajikanduniawidengan
sepenuh hati dan sesuai dengan kemauan Allah. 7 Kerjakanlah 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
‡ 5:26 Ayat 26 Dalam acara pernikahan Yahudi, pengantin perempuan dimandikan dengan air sebelummemakai
bajupernikahandandibawamenghadappengantin laki-laki. Kata ‘air’dan ‘membersihkan’ jugaditafsirkan sebagai
kiasanpembaptisan. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan, “supaya kita disucikandanmenjadimilik-Nya yang istimewa.
Juga kita dibersihkan dan disucikan sesuai dengan Firman Kristus ketika kita dibaptis dengan air.” ✡ 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 hukumanmenjadi
budak ganti utangnya. Atau seorang bapak yang sangat memerlukan dana bisa menjual anaknya menjadi budak.
Atau penduduk negeri yang dikalahkan dalam perang oleh negeri yang lain dijual sebagai budak ke orang-orang
di negeri lain. Seorang budak 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
keadaan hidup untuk budaknya bisa cukup baik. Tetapi banyak majikan tidak seperti itu. Pada zaman Perjanjian
Baru, ada jugabeberapamacamperbudakanyang tidak samadenganyang sekarangdisebut ‘hamba’, ‘pelayan’, atau
‘pembantu’ dalam bahasa Indonesia.



Efesus 6:9 576 Efesus 6:21-22

yang melakukan kebaikan— baik kepada orang yang hidup sebagai budak maupun
yang bukan budak.

9 Begitu juga setiap majikan: Hendaklah kamu bersikap baik terhadap budak-
budakmu. Janganmembuatmereka takut dengan selalumengancammereka. Ingatlah
bahwakamudanmerekamempunyai Penguasa yang samadi 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 juga
karena kalian sudah bersatu dengan Dia. 11 Sama seperti seorang tentara memakai
perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang
yang Allah berikan kepada kita. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis.
12 Karena kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini. Tetapi kita
berperang melawan 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.
13Karena itukamuperlumemakai semuaalat perangdariAllah itu, supayapadawaktu
musuh datangmenyerangmu, kamu tidak lari tetapi kamu bisamelawannya dan tetap
bertahan sampai perang berakhir.

14 Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena ajaran
benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak.
Jalanilah hidup yang benar.† Karena hidup benar itu seperti baju besi yang akan
melindungi kamu dari seranganmusuh. 15Dan teruslah berpegang kepada Kabar Baik
tentang Kristus. Kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam per-
lindungan Allah. Teruslah berpegang kepada kabar itu sama seperti seorang tentara
selalumemakai sepatu yang kuat, supaya kamu tetap berdiri teguh dalampeperangan.
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
Allahsepertimemegangpedang, karenaperkataan-NyamempunyaikekuatandariRoh
Kudus. 18 Dalam segala keadaan berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu
perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu berjaga-jaga
untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jangan menyerah! Dan berdoalah terus-menerus
untuk semua umat Allah.

19 Dan saya berharap kalian juga akan mendoakan saya. Mintalah TUHAN mem-
berikan hikmat kepada saya sehingga saya berbicara dengan berani waktu saya
menyampaikan Kabar Baik yang dulu dirahasiakan itu. 20Karena saya adalah utusan
Allahuntukmemberitakan tentangkerajaan-Nya,walaupunsaat ini sayadipenjarakan
dan diikat dengan rantai besi. 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, dia melayani
Tuhan dengan setia sekali. Saya juga mengutus dia supaya dia bisa menyampaikan
† 6:14 Jalanilah hidup yang benar Kalau bahasa Yunaninya diterjemahkan secara harfiah ke dalambahasa 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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berita tentang keadaan dan pekerjaan pelayanan saya, supaya kalian bisamengetahui
tentang keadaan kami dan supaya dia bisa menguatkan hati kalian.

23Saudara-saudari, doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu
menjaga kalian masing-masing supaya hidupmu tenang dalam perlindungan Tuhan,
dan Dialah yang membuat kalian supaya kalian saling mengasihi selalu dan terus
berpegang kepada keyakinan kita. 24 Kepada semua yang mengasihi 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
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Filipi— 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. 4Dengan senanghati saya selaluberdoauntukkalian semua, 5karena
saya ingat bagaimana cara kalian bekerjasama dengan saya dalampemberitaanKabar
Baik tentang Kristus sejak kalian percaya kepada berita itu sampai sekarang. 6 Dan
saya yakin bahwaAllah yang sudahmemulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam
diri kalianmasing-masing, akanmeneruskannya sampaimenjadi sempurna pada hari
Kristus Yesus datang kembali.

7Sayamemang pantas berpikir seperti itu tentang kalian, karena sayamerasa kalian
sudah mendapat tempat di dalam hati saya. Hal itu karena kalian sudah menjadi
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. 8 Dan 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 kalianmasing-masing semakin bertambah-tambah,
dan supaya kasihmu dilengkapi dengan kebijaksanaan dan pengertian 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.
11 Dan saya berdoa supaya hidupmu yang benar di mata Allah akan menghasilkan

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
12Saudara-saudari, sayamaukalian tahubahwamelalui semuamasalahdanpender-

itaan yang sedang saya alami, Kabar Baik tentangKristus semakin 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.

15Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri hati
kepada saya, atau karena mereka mau menjadi lebih terkenal dari saya. Tetapi ke-
banyakan saudara-saudari seiman memberitakan Kabar itu karena mereka sungguh-
sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. 16 Mereka melakukan itu karena
mereka juga mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan karena kehen-
dakAllah—yaituberjuangdemimembeladanmempertahankanKabarBaikdariAllah.
17 Tetapi beberapa orang lain masih memberitakan tentang Kristus demi kepentingan
diri mereka sendiri dan bukan dengan hati yang tulus ikhlas. Setiap mereka berpikir,
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“BiarPaulus lebih susah lagi ketikadiamendengarbahwadi sini sayamempunyai lebih
banyak pengikut dari dia.”

18 Tetapi kalau mereka menyombongkan diri seperti itu, hal itu tidak meng-
ganggu 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-sungguhmerindukan danmengharapkan supaya saya tidak

gagal dalammelaksanakan tugas sayadan tidakmenjadimaludi hadapanTuhan. Yang
sayamau adalah supaya saya terus bersaksi dengan penuh keberanian— sebagaimana
saya sudah pernah bersaksi sebelumnya. Dengan begitu, saya berharap bahwaKristus
selalu dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diri saya— baik hidup maupun mati.
21 Karena bagi saya, hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus! Dan kalau saya
mati, hal itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya— yaitu hidup bersama
Kristus. 22Tetapi kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk
mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan 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 masih membutuhkan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup
lebih lama di dunia ini. 25 Oleh 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
wargakerajaanAllah. Dengandemikian—biarpun sayadatangdanmelihat kalianatau
hanyamendengar berita tentang kalian, saya akan tahu bahwa kalian sehati sepikiran
terus bertahan dan berjuang demi keyakinan kita kepada Kabar Baik. 28 Janganlah
takut kepada orang-orang yang menentang kalian. Hal itu akanmembuktikan kepada
mereka bahwa mereka akan dibinasakan, sedangkan Allah sendiri akan menyela-
matkan kita. 29 Karena kebaikan hati Allah, Dia memilih kalian— bukan saja untuk
percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi kemuliaan-Nya! 30 Dan
penderitaan yang sedang kalian alami sama seperti penderitaan yang saya alami—
seperti yang sudah pernah kalian saksikan, dan kalian sendiri jugamendengar bahwa
sayamasihmenderita sampai sekarang.

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
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membuat saya semakin 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. 3Apa 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 Dia mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani
kita,

dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa.
Dan dalam keadaan sebagai manusia,

8Dia lebih lagi merendahkan diri-Nya untuk taat kepada kehendak Allah,
hingga Dia menyerahkan tubuh-Nya sampai mati—
bahkan sampai mati disalibkan.

9Oleh karena itulah Allah sudahmengangkat Dia ke tempat yang paling terhormat,
danmeninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain!*

10Allahmelakukan hal itu supaya setiap orang—
baik yang ada di surga, di bumi, maupun yang ada di dalam dunia orangmati,
akan berlutut menyembah Yesus.

11Dan setiap orang† akanmengaku bahwa Kristus Yesus adalah Penguasamereka.
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
denganapayangpantas bagi orangyang sudahdiselamatkanolehAllah—dengan takut
dan hormat kepada-Nya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama
kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak
bersama kalian. 13 Karena Allah-lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan
kepada kita masing-masing untukmelakukan hal-hal yangmenyenangkan hati-Nya.

14Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tanpa bertengkar.
15-16Dengan 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

* 2:9 meninggikan Yesus … Frasa ini secara harfiah, “memberikan kepada-Nya nama di atas segala nama.”
‘Memberikannamaatas’digunakandenganartimemberi kedudukan tertinggi kepadaKristusYesus. † 2:11 setiap
orangSecaraharfiah, “setiap lidah.” Lidahdi sinimenggambarkan seluruhkepribadianorang. Artinyadi sini bukan
hanya lidah yangmengaku, tetapi hati dan pikiran juga ikut mengaku.
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bersama kurban kalian— maksudnya kalau saya juga dibunuh karena terus berjuang
mempertahankan keyakinan kita tentang Kristus,‡ saya tetap senang! Dan saya mau
supayakalian turutmerasakan 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 Tim-

otius kepada kalian. Karena saya akan sangat bersukacita pada waktu dia kembali
lagi dengan membawa berita tentang kalian. 20Karena saya tidak mempunyai teman
sekerja yang lain yang seperti Timotius— yang sehati dengan saya dan sungguh-
sungguh memikirkan keperluan kalian. 21Karena orang-orang lain lebih memikirkan
kepentingan diri mereka sendiri, dan kurang memperhatikan pelayanan pekerjaan
Kristus Yesus. 22Dan kalian pun sudah tahu sifat Timotius bahwa dia sudah melayani
bersama saya dalam pemberitaan Kabar Baik— seperti seorang anak membantu ba-
paknya. 23Karena itu sayaberharapbisa segeramengutusTimotiuskepadakalianpada
saat saya tahu lebih lanjut tentang kasus saya. 24Dan saya yakin Tuhan akanmenolong
saya, supaya saya sendiri pun segera datang kepada kalian.

25Tetapi sayamerasaperlumengutus Epafroditus kembali kepadakalian. Dia adalah
saudara seiman saya yang baik, teman sekerja dan seperjuangan dalam melayani
pekerjaan Tuhan. Memang dulu kalianmengutus dia untukmengurus keperluan saya
di dalam penjara ini. 26 Tetapi 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. 27 Memang dia pernah
sakit parah dan hampir mati, tetapi Allah berbelas kasihan kepada dia dan menolong
dia. Allah bukan saja kasihan kepada dia, tetapi kepada saya juga— sehingga saya
sangat terhibur. 28 Jadi saya senang bisa mengutus dia kembali kepada kalian. Dengan
begitu kalian akan senangmelihat 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,
30karenadia hampirmati dalam tugasmelayani pekerjaanKristus. Dia relamati 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

1Akhirnya Saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena bersatu dengan
Tuhan Yesus! Saya tidak bosan-bosan mengulangi apa yang sudah saya tuliskan
sebelumnya. Bahkan sayamenegaskanhal 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 yangKristus Yesus kerjakan untuk
‡ 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 dengan minyak 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 yang mereka sudah percayai. Bandingkan 2Tim. 4:6. * 3:3 sunat hati Lihat Kol.
2:11.
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menyelamatkan kita. Dan kita tidak bergantung pada upacara yang dilakukan dengan
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 status mereka dalam agama Yahudi, 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 semuaHukumTaurat. 6Dansayabegitu semangatberjuangmempertahankan
agama Yahudi sehingga saya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi bahwa saya hidup benar 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! 8Bukan 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 denganDia. Saya dibenarkandi hadapanAllah bukankarenahasil usaha
saya dalammenaati HukumTaurat, melainkan hanya karenaKristus! 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 dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka
melayani Kristus sama seperti Dia sendiri menderita— sampai saya rela mati seperti
Dia! 11Denganbegitu saya sangat berharap supaya saya sendiri pantas ikut dihidupkan
kembali dari kematian.

12 Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan saya itu! Saya
belum sempurna. Tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan itu, karena
itulah yang sudahdirencanakan olehKristus Yesus untuk saya sebelumDiamemanggil
saya menjadi milik kepunyaan-Nya. 13 Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum
mencapai tujuan itu, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja:
Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk
mencapai apa yang ada 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 untuk mencapai 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 dengan ajaran ini, maka Allah akan
memberikan pengertian dan memimpin kalian masing-masing ke jalan yang benar.
16Yangpentingkitamasing-masing tidakmundurdari tingkat kedewasaanrohani yang
sudah kita capai.

17 Jadi Saudara-saudari, biarlah kalian semua ikut teladan saya. Perhatikanlah 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 yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka
bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salib-Nya! 19 Cara
† 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 orang Yahudi, hari pertama dan hari terakhir dihitung. Dalam
contoh di atas, hari Senin yang pertama dihitung sebagai hari kesatu, dan hari Senin berikutnya dihitung sebagai
hari kedelapan.
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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— bahkanmereka bangga atas semua hal itu. 20Tetapi kita sudah
menjadi warga negara kerajaan surga! Dan kita sangat merindukan saatnya Penguasa
dan Juruselamat kita Kristus Yesus datang kembali dari sana. 21Dan dengan memakai
kuasa-Nya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi
serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Kuasa-Nya yang luar biasa itu adalah kuasa
yang terus Dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahan-
Nya.

4
Nasihat terakhir

1Oleh karena itu Saudara-Saudari yang saya kasihi dan saya rindukan, saya minta
supaya kalian masing-masing terus bersatu dengan Tuhan Yesus! Berdirilah teguh,
karena kalianlah sukacita saya dan hasil kerja pelayanan saya yang sangat saya
banggakan!

2Sayamohonkepadakeduasaudarikita—EyodiadanSintike, supayasehati sepikiran
karena sudah bersatu dengan Tuhan. 3 Saya minta kepada teman sekerja saya yang
setia— yaitu pemimpin jemaat,* supaya kamumenolong kedua saudari kita itu. Karena
saya ingat bagaimanamereka berdua melayani dan berjuang bersama saya, Klemens,
dan saudara-saudari yang lain dalam pemberitaan Kabar Baik. Nama-nama mereka
pasti 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 permohonanmu kepada Allah dalam
doa dan jangan lupa bersyukur. 7Dengan 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!

8 Akhirnya Saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang be-
nar dan hal apa pun yang patut dipuji— yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang
memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni,
indah, dan yang menyenangkan. 9 Dan lakukanlah semua ajaran yang sudah kamu
terima dari saya— baik melalui perkataan saya maupun perbuatan saya. Dengan
demikian Allah— yang adalah sumber ketenangan hati kita, akanmenyertai kamu.

Ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat di Filipi
10 Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya karena ternyata kalian

masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini dengan mengirimkan bantuan lagi.
Memang kalian selalu peduli dengan keadaan saya, tetapi biasanya kalian tidak mem-
punyai kesempatan untuk membantu. 11 Saya mengatakan hal itu bukan karena saya
masih merasa kekurangan, karena saya sudah terlatih untuk memuaskan diri dalam
* 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 untuk masuk dalam kehidupan yang selama-lamanya (Why. 3:5; 21:27). Karena cara
Paulusmenyebut “nama-namamerekadalambukukehidupan,”kemungkinanbesarbeberapadari antaramereka—
khususnya Klemens, sudahmeninggal dunia.
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segala keadaan. 12 Jadi saya tahu bagaimana memuaskan diri— baik ketika hidup
dalamkekuranganmaupun dalamkelebihan. Karena saya sudahmenemukan rahasia
bagaimana caranya bisa merasa puas dalam segala keadaan— baik kenyang maupun
lapar, baik kaya maupun miskin. 13 Saya bisa menghadapi 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 untukmemberitakan Kabar Baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang
terlibat penuh— yaitu yang sungguh-sungguh menjadi 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 Sayamengatakan hal itu bukan untukmencari bantuan lagi dari kalian! Tetapi saya
mau supaya setiap kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalianmenabung
harta di surga. 18 Semua kebutuhan saya sudah terpenuhi— bahkan saya mempunyai
lebih dari yang saya butuhkan, karena Epafroditus sudah membawa bantuan kalian
kepada saya. Bagi Allah, pemberian kalian itu merupakan suatu persembahan yang
harum, danDia sudahmenerimapersembahan itudanberkenanatasnya. 19Allahyang
saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena
Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani— yaitu kemuliaan surgawi, kepada
kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. 20Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita untuk
selama-lamanya! Amin!

21 Sampaikanlah salam saya kepada semua saudara-saudari di sana— yaitu semua
yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus. Saudara-
saudara yang bersama saya juga mengirim salam kepada kalian. 22 Dan semua
saudara-saudari kita di sini— yang sama seperti kalian sudahdisucikan olehAllah, juga
mengirim salam kepada kalian, terutama mereka yang bertugas di dalam istana raja
agung.

23Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati dan menyertai kalian
masing-masing.
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Surat Paulus kepada jemaat Kolose
1-2Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman yang tinggal di Kolose— yaitu

kalian yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan 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. 4Kami bersyukur karena kami sudah menden-
gar bahwakalian terus percaya penuh kepadaKristus Yesus dan juga sangatmengasihi
semua saudara kita— yaitu kita semua yang sudah disucikan oleh Dia. 5 Dan kalian
terus percaya dan salingmengasihi karena yakin bahwa kita pasti akanmenerima 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 tiba di sini, dia
menyampaikan kepada kami bahwa kalian sangat mengasihi kami dan semua umat
Allah dengan kasih yang berasal dari Roh Kudus.

9Karena itu, sejakkamimendengar tentangkalian, kami tidakberhenti berdoauntuk
kalian.
Kami selalu memohon supaya Allah membuat kalian menjadi orang yang sangat
bijaksana— supaya melalui Roh-Nya kalian bisa mengerti cara hidup yang sesuai
dengan kemauan-Nya. 10 Dengan begitu kalian akan selalu hidup sebagai milik
Tuhan Yesus, dan Dia akan senang dengan semua yang kalian lakukan. Artinya
kalian akan terus berbuat segala macam hal yang baik dan terus maju dalam hal
mengenalAllah. 11Kami jugaberdoa supayaAllahmenguatkankaliandengankuasa-
Nya yang sangat luar biasa— sehingga kalian pantangmenyerah dan tidak putus asa
padawaktu kalianmengalami kesusahan. Dan dalam keadaan bagaimana pun juga,
kami berdoa supaya kalian terus bersukacita 12dan bersyukur kepada Allah Bapa.
Dialah yang sudahmengangkat kita sebagaimilik kepunyaan-Nya sendiri— sehingga

kita berhak tinggal selama-lamanya dalam terang Allah yang mulia dan menerima
semua yang Dia janjikan kepada kita yang sudah disucikan-Nya. 13 Dan Allah sudah
melepaskan kita dari kerajaan kuasa gelap danmenjadikan kitawarga dalamkerajaan
Anak-Nya yang sangat dikasihi-Nya. 14Semua itu terjadi karena Yesus sudahmengam-
puni kita denganmembayar semua utang dosa kita.

Kristus yang terutama dalam segala sesuatu
15Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah.
Walaupunmanusia tidak bisa melihat Allah,

tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Anak-Nya.
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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 Jadi Yesus juga kepala atas semua orang yang percaya penuh kepada-Nya—
yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuh-Nya di dunia ini.

Dia jugalah sumber hidup bagi kita,
danDialah 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-Nyamenjadi manusia, Dia terus mempunyai semua sifat Allah.

20DanAllahmerencanakanhal itu supayamelaluiYesus, semuayangsudahdiciptakan-
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 sudahmenjadi Pengantara— sehingga kita sudah berdamai denganAllah. Hal itu
terjadi waktu Dia— dalam keadaan sebagai manusia, mati disalibkan untuk menggan-
tikan 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 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

* 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),
danYangmerupakan jaminanbahwa semuapengikutKristus akandihidupkankembali 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, dan di atas itu ada beberapa tingkat
lagi, sampai tingkat yang paling atas sebagai tempat tinggal Allah. ‡ 1:18 pertama sekali Secara harfiah, “Anak
Sulung.” Lihat catatan pada ayat 15.
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24 Sekarang ini, saya senang karena saya tahu bahwa penderitaan yang sedang
saya alami di dalam penjara ini sebenarnya demi kepentingan kalian 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 sudah dipilih oleh Dia untuk menderita
di penjara ini untuk menguatkan semua orang yang percaya. 25 Jadi sesuai dengan
rencana Allah, sayamenjadi pelayan untuk kalian semua, dan tugas saya adalah untuk
menyampaikan berita Allah dengan selengkapnya kepada semua orang— khususnya
kepada kalian yang bukan orang Yahudi.§ 26Berita 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 akanma-
sukkedalamkemuliaanAllahdi surga. 28Karena itulahkamiyang sudahmenjadi rasul
Yesus terusmemberitakanKabarBaik! Kamiberusahamemakai semuakebijaksanaan
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 meno-

long 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 adalahuntukmendorongkalian semua supaya lebihpercayakepadaYesusdan
saling mengasihi 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 untukmengenal Raja kita sendiri— yaitu Kristus Yesus! 3Dia seperti kunci yang
membuka pikiran kita untuk semua hal yang dulu dirahasiakan kepada manusia—
yaitu kebijaksanaan Allah yang sangat indah sekali tentang rencana keselamatan-Nya.

4Sayamengatakan itu supayakalian janganmengikuti ajaran sesat,walaupunajaran
itu disampaikan dengan cara yang kelihatannya seperti bijaksana. 5Walaupun saya
tidakbersamakalian, tetapihati danpikiran sayabersamakalian. Dan sayaakan selalu
senang waktu saya mendengar bahwa kalian hidup dengan teratur, dan masih terus
kuat dalam hal percaya penuh kepada Kristus.

Kita berusaha supaya tetap hidup bersatu dengan Yesus
6 Oleh karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus sebagai Pen-

guasamu, 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
ajaransesat. Berhati-hatilah terhadaporangyangmaumengajarkalian tentanghal-hal
yangmerekaanggap sebagai ajaranyangdalam, padahal itu sebenarnyahanyapikiran
manusia saja. Jangan ikut tertipu oleh mereka, karena sebenarnya ajaran mereka
§ 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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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 Yesus hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. 10 Dan ingatlah bahwa
kalian yang sudah bersatu dengan Yesus sudah dilengkapi oleh Dia— yaitu Raja di atas
semua penguasa duniawi dan rohani.

11 Karena kita sudah bersatu dengan Kristus, kita semua sungguh-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.✡ 12Dan 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 bahwa Allah— yang sudah menghidupkan Yesus kembali
dari kematian, berkuasa juga dalam hidup kita.

13-14Artinya bahwa keadaan kita yang dulu— walaupun kita masih bernapas, 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
pelanggarankita terhadaphukumAllahsudahdicatatdalambukudosakitadihadapan
Allah. Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi sekarang Allah sudah
memakukan 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 boleh mengikuti orang yang mengajar 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. 18Waspadalah! Jangan kalian mengikuti orang yang mengajak 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.
19Orang-orang seperti itu tidak bergantung lagi kepada Kristus. Dialah sebagai kepala,
dan kita yang bersatu dengan Dia sebagai anggota tubuh-Nya di dunia 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 yang mengatur dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan, supaya kita
saling bersatu dan bertumbuh bersama seperti 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 berkuasa di dunia ini. Kalau begitu
✡ 2:11 Rom. 6; Gal. 5:16-25; Kol. 3:5 * 2:16 bulanbaruHari pertamabulanYahudi. † 2:18 menyembahkepada
malaikat-malaikat Pada waktu itu ada orang-orang yang mengajar pengikut-pengikut Kristus supaya menyembah
kepada malaikat-malaikat berdasarkan cerita dongeng orang Yahudi, ilmu rahasia yang populer pada zaman itu,
dan berdasarkan penglihatanmereka.
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kenapa kalianmasih hidup seperti masih terikat dengan hal-hal duniawi?! 21Buktinya
kalianmasih berpikir bahwa ajaran yang seperti ini kita harus jalankan,
“Janganmakanmakanan ini sedikit pun!”
“Jangan pegang benda ini!”
“Jangan sentuh benda itu!”
22Aturan-aturan seperti itu tidak penting, karena hanya tentang hal-hal yang semen-
tara 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,
karenamerekamengajar aturanyangmerendahkandiri denganmenyiksadiri sendiri.
Tetapi agama seperti itu hanya agama buatan manusia saja. Dan mengikuti 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

1 Seperti yang sudah saya katakan tadi,✡ kita menganggap diri kita bersatu dengan
tubuh Kristus waktu Dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena
itu,mari kita berpikir seperti ini, “Sayahanyamerindukan surga saja—dimanaKristus
Yesus duduk di sebelah kanan Allah!” 2 Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke
surga, jangan ke dunia ini. 3Karena di dunia ini, hidup kita tidak lagi seperti sebelum
kita mengenal Yesus. Tetapi kita sudahmati 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!

5 Karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita masing-masing seperti ini, “Setiap
anggota tubuh saya sudahmati 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 menyembah patung
berhala, karena kamu sudah menjadi hamba uang. 6Hal-hal jahat itu membuat Allah
marah,makaDia akan segeramembinasakan semua orang di dunia ini yang tidakmau
taat kepada-Nya. 7Dankita tidakboleh lupabahwadulukitapunhidup sepertimereka!

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 yangmembuang paka-
iannya 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
✡ 3:1 Kol. 2:6-20, dan khususnya ayat 12
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antara 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 bahwa kita semua
sudahmenjadi satu umat karena bersatu dengan Kristus!

Hidup baru bersama orang lain
12 Oleh 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. 15Danbiarlah ketenangan dalamperlindunganKristusmenguasai hati dan
pikiranmu. Karenauntuk itulahAllah sudahmemanggil kitamenjadi anggotadari satu
tubuh— yaitu tubuh Kristus, supaya kita hidup bersatu dan tenang. Dan marilah kita
selalu bersyukur kepada-Nya.

16 Biarlah ajaran tentang Kristus terus memimpin dan bertumbuh dengan subur di
dalamhatimu, supaya kalian salingmengajar danmenasihati dengan bijaksana. Salah
satu cara untuk melakukan hal itu adalah nyanyikanlah 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. Danmelalui 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 menye-

nangkan hati Tuhan.
21 Dan bapa-bapa, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati. Kalau melakukan

seperti itu, mereka tidak akan bersemangat untuk hidup dengan baik.
Hidup baru antara tuan dengan budak

22Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang kaya dan bekerja sebagai budaknya,
taatilahdiadalamsegalahal. Janganmenaati diahanyadi hadapannya— seperti orang-
orangyangmaumenyenangkanmanusia saja. Tetapi taatilahdia dengan sepenuhhati,
karenakamu takutdan taat kepadaTuhanYesus. 23Apasajayangkamukerjakanuntuk
tuanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya sedangmelayani
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
* 3:19 tidakbolehmenyakiti dia Frasa ini dalambahasaYunani bisa jugaberarti, “jangan simpandendamterhadap
istrimu.”



Kolose 3:25 591 Kolose 4:16

Kristus yang sedang bekerja bagi-Nya! 25Tetapi 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 memperhatikan 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 untuk menyampaikan berita itu. 4 Khususnya
berdoa supaya saya bisa menyampaikannya dengan jelas, karena itulah tanggung
jawab yang sudah Allah berikan kepada saya.

5 Pikirkanlah dengan bijaksana tentang bagaimana hidup di antara orang-orang
yang belum percaya kepada Yesus, dan gunakanlah setiap kesempatan yang diberikan
supaya Dia dimuliakan. 6Bicaralah selalu dengan ramah danmanis didengar. Dengan
demikian kalian akanbelajar bagaimanamenjawab setiap pertanyaanmerekadengan
bijaksana apabila merekamenanyakan sesuatu tentang Raja kita.

Berita tentang orang-orang yang bersama Paulus
7Tikikus— yangmembawa 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 setia menolong saya dalam pelayanan. Dia akanmenceritakan
kepada kalian tentang semua yang sedang terjadi kepada saya. 8 Karena itulah saya
sudahmengutus dia kepada kalian. Saya mengharapkan supaya dia memberitahukan
tentang keadaan kami di sini, dan supaya dia menguatkan hati kalian. 9 Bersama dia
saya juga sudah mengutus saudara kita yang terkasih Onesimus. Onesimus berasal
dari jemaat kalian, dan dia sangat setia kepada Yesus. Dua saudara kita itu akan
menceritakan tentang semua yang sedang terjadi di sini.

10Aristarkus— 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
kalianmenerimadiadenganbaik. 11Yustus—yangduludipanggil Yesus, jugamengirim
salam kepada kalian. Sama seperti saya, ketiga saudara seiman itu juga orang Yahudi.*
Hanya mereka bertigalah yang sekarang bertugas bersama saya sehingga semakin
banyak orangmenjadiwarga kerajaanAllah. Betapa terhiburnya saya karenamereka!

12 Epafras— 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 kalianmenjadi 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.
14Lukas—yaitudokter yangkitakasihi, danDemas jugamengirimsalamkepadakalian.

15 Sampaikan salam kami kepada saudara-saudari seiman kita di Laodikia. Kami
juga mengirim salam kepada Nimfa dan jemaat yang biasa berkumpul di rumahnya.
16 Sesudah surat ini dibacakan kepada jemaat kalian, tolong kirim lagi ke Laodikia—
supaya mereka juga membacanya. Dan saya harap kalian juga membaca surat yang

* 4:11 orang Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang bersunat.”
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sudah saya tulis kepada jemaat di Laodikia.† 17Dan saya minta kalian menyampaikan
kepada Arkipus, “Perhatikanlah baik-baik supaya kamu menyelesaikan tugas yang
diberikan 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 besi di dalam penjara
ini! Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.

† 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

1Kepadayangkekasih saudara-saudari saya seimandi Tesalonika—yaitu kalianyang
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. 3Khususnya 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 kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus. Pengharapan itulah yang
menguatkan kalian sehingga bisa bertahan dalam penderitaan.

4 Saudara-saudari yang Allah kasihi, kami tahu bahwa Dia sudah memilih kalian
masing-masing untuk menjadi milik-Nya sendiri. 5 Sebab ketika kami datang mem-
bawa Kabar Baik tentang Kristus, kamu tidakmenerima 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 Allah memilih kalian masing-masing karena kamu
sudah mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya, ketika
orang-orang lain banyak menyusahkan kamu karena kamu percaya penuh kepada
Yesus, kamu terus menerima ajaran kami itu dengan sukacita dari Roh Kudus.

7 Dengan demikian, kalian sudah menjadi teladan bagi semua orang percaya yang
berada di provinsi Makedonia dan Akaya. 8Karena 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
menceritakanbagaimanakalianmenantikankedatanganAnakAllahdari 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
Allahmenghukum orang-orang berdosa di dunia ini.

2
Pekerjaan Paulus di Tesalonika

1 Saudara-saudari, kalian sendiri sudah tahu bahwa ternyata kunjungan kami
kepada kalian di Tesalonika bukan sesuatu yang sia-sia. 2 Kalian juga sudah tahu
bahwa sebelum kami datang, kami dihina dan dianiaya ketika kami memberitakan
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 yangmenentang kami dengan keras. 3 Jadi kalian bisamelihat bahwa
kami mengajak kalian untuk percaya kepada Kabar Baik itu bukan karena alasan
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yang tidak benar atau tidak murni, dan juga bukan untuk menipu kalian. 4 Tetapi
sebaliknya, kami berbicara sebagai orang yang dianggap layak oleh Allah dan yang
dipercayakan sebagai utusan-Nya. Jadi kami berbicara bukan untuk menyenangkan
hatimanusia, tetapi untukmenyenangkan hati Allah yangmenguji isi hati setiap kami.
5 Kalian sudah melihat dan Allah juga menjadi saksi bahwa ini adalah benar: Kami
tidak pernah berusahamempengaruhi kalian dengan kata-katamanis, dan kami tidak
pernah mengajar kalian dengan alasan untuk mendapatkan uang. 6 Dan juga kami
tidak pernahmelayani untuk mencari pujian dari manusia— baik dari kalian maupun
dari orang lain.

7Memang sebagai rasul Kristus, kami berhakmenyuruh kalian untukmenunjukkan
rasa hormat kepada kami. Tetapi kami tidak mau membebani kalian. Melainkan
pada waktu kami berada di antara kalian, kamimemperlakukan kalian dengan lemah
lembut,* sama seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. 8 Kami 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 untuk memenuhi keperluan kami sendiri. Kami melakukan itu supaya
kami 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, dan mengajak kamu supaya kamu hidup
baik di hadapan Allah yang sudah memanggilmu masuk ke dalam kerajaan-Nya dan
menikmati kemuliaan-Nya.

13Hal ini juga yang membuat kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah!—
yaitu, waktu kalian mendengar berita keselamatan itu dari kami, kalian masing-
masing menerimanya sebagai Firman Allah, dan bukan sebagai perkataan manusia.
Dan tanggapanmu itu sungguh benar, karena Firman Allah hidup dan berkuasa di
dalam diri kita masing-masing yang percaya kepada Kristus. 14 Saudara-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 men-
ganiaya 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 dengan berusaha menghentikan kami untuk menyampaikan
berita keselamatan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak mau
kalian menjadi selamat! Dengan demikian mereka terus-menerus menambah dosa
mereka sampai sudahmelewati batas. Oleh karena ituAllah sudahmulaimenimpakan
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 bisamengunjungi kalian. Tetapi iblis
terusmenghalangi kami. 19 Janganheran tentangkerinduankamimengunjungi kalian,

* 2:7 tetapi … lembut Dalam beberapa salinan Yunani dikatakan “tetapi kami seperti bayi.”
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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 kerja pelayanan kami.
20 Sungguh, kalianlah kebanggaan dan sukacita kami!

3
1-2Ketika kerinduan kami bertiga* untuk bertemu dengan kalian tidak bisa ditahan

lagi, akhirnya kami memutuskan untuk mengutus saudara kita seiman— Timotius,
untukdatangkembali kepadakalian. (Dia adalah teman sekerja kamidalampelayanan
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 supaya kalian terus percaya penuh kepada Yesus. 3 Sebab kami tidak
ingin di antara kalian ada yang putus asa oleh karena kesusahan dan penganiayaan
yang kita alami sekarang ini. Karena kalian sendiri sudah tahu bahwa sebenarnya
Allah yangmengizinkankita untukmengalamihal-hal yang sukar itu. 4Memangketika
kami bersama kalian, kami sudah pernahmemberitahukan hal itu kepada kalian. Dan
tentu kalian masih ingat bahwa segera sesudah itu kita pun dianiaya. 5 Jadi, karena
saya sudah tidak tahan lagi tanpa mendengar berita dari kalian, maka saya mengutus
Timotius kepadakalian, supaya sayabisa tahukalaukalianmasing-masingmasih 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
salingmengasihi. Diamenceritakankepadakamibahwakalian selalu ingat dan sayang
kepada kami, dan rindu bertemu lagi dengan kami— sama seperti kami juga rindu
bertemu dengan kalian. 7 Jadi Saudara-saudari, di dalam semua penderitaan dan
kesukaran yang sedang kami alami, sekarang kamimerasa terhibur karena kami tahu
bahwa kalianmasih berpegang pada keyakinan kalian kepada Yesus. 8Sekarang hidup
kamibenar-benardisegarkankembali karenakalianmasih tetap teguhbersatudengan
Tuhan Yesus. 9Kami sungguh sangat bersyukur kepada Allah karena kalian! Bahkan
ketika kami berdoa kepada-Nya dan mendoakan kalian, hati kami selalu dipenuhi
sukacita. 10Siang danmalamkami sungguh-sungguh berdoa supaya kami bisamelihat
kalian lagi, dan supayakamibolehmengajarkanhal-hal yangkalianperlukan sehingga
keyakinan kalianmasing-masing semakin dikuatkan.

11Harapandandoakami, supayaAllahBapadanPenguasakitaYesusmembuka jalan
bagi kami untuk kita bisa bertemu lagi. 12Dan doa kami supaya Tuhan Yesusmembuat
kasih kalianmasing-masing semakin bertumbuh di antara saudara-saudarimu seiman
dan kepada semua orang. Jadi saya berdoa supaya Allah bekerja di dalam hati kalian
sebagaimana Dia sudah mengukir nama kalian di dalam hati kami. 13 Dan juga
kami meminta Tuhan kita Yesus untuk menguatkan hati kalian supaya menjadi 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 berkenan kepada Allah. Kamu
* 3:1-2 kami bertiga Secara harfiah, “kami.” Menurut Kis. 17, padawaktu itu Paulus bersama dengan Timotius dan
Silas.
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memang sedang hidup berkenan kepada Allah, tetapi kami mendorong supaya kamu
terus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup sesuai ajaran kami itu. 2 Tentu
kamu masih 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. 4 Allah juga mau supaya setiap kita tahu bagaimana caranya
menguasai diri sendiri—khususnyamenguasai keinginanhawanafsu supayakita terus
hidup suci, dan hidup dengan cara yang terhormat di hadapan semua orang.* 5 Jadi
janganlah biarkan hawa nafsumumenguasai dirimu— seperti cara hidup orang-orang
yang tidak mengenal Allah. 6 Dalam 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
yangberbuat cabul seperti itu. 7KarenaAllahmemanggil kitauntukhidup suci—bukan
untuk hidup dalam percabulan. 8 Jadi, siapa yang menolak ajaran ini bukan menolak
manusia, tetapi menolak Allah yangmemberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita.

9 Tentang hal mengasihi saudara-saudari kita seiman, ternyata kami tidak perlu
memberikan dorongan lagi, karena Allah sendirilah yang sudah mengajar kalian
bagaimana saling mengasihi. 10 Ternyata hal itu sedang kalian lakukan terhadap
saudara-saudari seiman di seluruhMakedonia. 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 kebu-
tuhanmu sehari-hari. 12Kalau kalian semua hidup seperti itu dengan tidak perlu lagi
hidup bergantung kepada orang lain, maka setiap kalian akan membawa kesaksian
yang baik kepada orang-orang yang belummengenal Kristus.

Kedatangan Tuhan Yesus
13 Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini,

“Apa yang terjadi kepada saudara-saudari kita seiman yang sudah meninggal?” Kami
tidak mau kalian berdukacita seperti orang-orang lain yang belum mempunyai peng-
harapanbahwadibalik kematianadakehidupan lagi. 14Nah, kalaukitapercayabahwa
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.

15 Karena apa yang kami sampaikan ini adalah pesan langsung dari Tuhan Yesus
sendiri: Ketika Tuhan datang kembali, kita bersama semua orang percaya yang masih
hidup tidak akan mendahului orang-orang percaya yang sudah mati untuk bertemu
dengan Tuhan. 16 Sebab 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 semuaorang yang sudah
mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu hidup kembali. 17 Lalu
mereka bersama kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama
keawan-awandi angkasauntukbertemudenganTuhan. Lalukita akanhidupbersama
dengan Tuhan selamanya. 18 Jadi hendaklah kalian saling mendorong dan saling
menghibur satu sama lain dengan ajaran ini.

* 4:4 Ayat 4 Kata yang diterjemahkan “diri sendiri” artinya juga bisa “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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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. 2 Karena kalian sudah
tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang secara tiba-tiba, seperti
pencuri yang datang pada malam hari. 3 Pada waktu itu, pasti akan ada orang-orang
yang berkata, “Segala sesuatu aman dan tertib”— tetapi justru pada waktu itulah tiba-
tibamerekabinasadan tidakadaorangyangbisamelarikandiri. Semuaorang tiba-tiba
akan menyadari bahayanya— seperti ibu hamil tiba-tiba merasa sakit pada waktu dia
maumelahirkan anaknya.

4Tetapi Saudara-saudari, kita tidakhidupdidalamkegelapan. Jadihari itu tidakakan
membuat kita kaget, seperti kedatangan pencuri. 5Karena kita semua sudah menjadi
anak-anak terang, dan hidup kita diterangi oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak gelap
yang berjalan dimalam gelap. 6 Jadi janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak
sadar— yaitu sepertimereka yang sedang tertidur. Tetapi hendaklah kita terus berjaga-
jaga dan menguasai diri. 7 Karena orang yang hidup tanpa sadar bisa digambarkan
seperti orang yang sedang tidur nyenyak pada malam 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
kepadaYesus dan kasih kepada saudara-saudari seimanmenjadi seperti baju besi yang
melindungi hati kita. Dan biarlah keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan menjadi
seperti topi perang.

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. 10 Yesus sudah mati 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, hendaklah kalian terus salingmemberikan dorongan
dan saling menguatkan satu sama lain dengan ajaran ini, seperti yang sedang kalian
lakukan.

Petunjuk terakhir dan salam
12 Saudara-saudari, kami mohon supaya setiap kalian menghargai hamba-hamba

Tuhan di antara kalian— di mana dengan susah payah mereka bekerja untuk
memimpin danmenasihati kalian. 13Hormati dan kasihilah mereka dengan sungguh-
sungguh, mengingat segala sesuatu yangmereka lakukan untuk jemaat.

Hiduplah dengan damai satu sama lain.
14 Kami juga mendorong Saudara-saudari supaya menegur 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 dikehendaki

Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus.
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19 Janganlah padamkan api Roh Kudus, yang bekerja di dalam diri kalian masing-
masing. 20Sebagai contoh, ketika salah satuanggota jemaatmenyampaikanpesanyang
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 kamimempercayakan kalian kepada Allah— yaitu Dia yang selalumem-
berikan ketenangan dalam perlindungan-Nya. Doa kami, Dia semakin menyucikan
setiap kalian sampai sempurna, supaya seluruh hidupmu tetap tanpa kesalahan di
hadapan-Nya— baik roh, pikiran, maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita
Kristus Yesus datang kembali. 24Karena yangmemanggil kalianmasing-masing adalah
Allah, dan Dia sangat layak dipercaya! Dialah yang akan menyelesaikan semua itu
dalam dirimu!

25 Saudara-saudari, doakanlah kami.
26 Sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian masing-masing saling

memberi 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.

28Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu menyertai kalian
masing-masing.

* 5:20 Lihat catatan di 1Kor. 14.1. † 5:26 disucikan … salam yang penuh kasih Secara harfiah, “dengan ciuman
kudus.”
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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.
2Doa 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 mengasihi satu sama lain. 4 Jadi kami
selalu senang untuk menceritakan tentang kalian kepada jemaat-jemaat yang lain,
yaitu mereka yang sama seperti kita sudah dipilih oleh Allah. Kami menceritakan
kepadamerekabagaimanakalian tetapbertahandanberpegang kepadakeyakinanmu
pada waktu kalian dianiaya danmenderita banyak hal.

5 Cara kalian bertahan seperti itu membuktikan bahwa Allah selalu bertindak adil
terhadap manusia, sehingga kalian dinyatakan layak masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab memang kalian sedang menderita karena kalian setia kepada kerajaan-Nya itu.
6 Pada waktu Allah memberi hukuman berat kepada mereka yang membuat kalian
menderita sekarang, Dia juga akan melakukannya dengan adil. 7 Pada waktu itu juga
Dia akanmemberikan perasaan lega kepada kalian yang sedangmenderita, dan begitu
juga kepada kami. Hal itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dari
surga danmenampakkandiri-Nya lagi kepadadunia ini. Padawaktu itu paramalaikat-
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-lamanyadi tempat yang jauhdari hadapanTUHAN,danuntuk selama-lamanya
mereka tidak boleh menikmati kemuliaan Allah dan segala kuasa-Nya.‡ 10Hukuman
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.

11Oleh karena itu, kami selalumendoakan kalian. Dan kamimemohon kepadaAllah
untukmenolong kalian supaya hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah
dipanggil-Nya. Dankamiberdoa supayamelalui kuasaAllah, kalianakandimampukan
untuk menyelesaikan semua hal 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 dipermuliakan melalui hidup kalian masing-masing. Dan
karena 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

* 1:1 Silas Secara harfiah, “Silwanus.” † 1:8 orang yang tidak mengenal … api yang menyala-nyala. Paulus
menulis kata-kata yang hampir sama dengan Mzm. 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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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 bingung atau kaget kalaumendengar orang-
orang berbicara tentang hari itu seperti ini, “Tanpa kita tahu atau sempat berkumpul
dengan saudara seiman yang lain, Tuhan Yesus sudah datang kembali.”* Jangan
berpikir seperti itu biarpun orang berkata, “Roh Allah sudahmemberitahukan kepada
kami seperti itu.” Juga jangan percaya kalau orang berkata, “Saya sudah mendengar
PaulusberkatabahwaTuhanYesus sudahdatangkembali.” Dankalauberita seperti itu
datangdalamsurat, jangankalianpercayabahwasurat ituberasal dari kami. 3Apapun
usahaoranguntukmenipukalian tentanghal itu, jangankalianpercaya. KarenaTuhan
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.† 4Dia akan melawan semua oknum yang disembah‡
oleh manusia, termasuk Allah sendiri. Dia akan meninggikan dirinya atas semuanya
itu, sampaidiamasukkedalamRumahAllahdandudukdiRuangKudus, supaya semua
orangmengakui 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
sebelumtibawaktuyangditentukanolehAllah. 7Sekarang raja itu sudahmulai bekerja
secaradiam-diamdi dalamdunia ini, supayamanusiamelawanAllah. Tetapi Penguasa
tersebut akan menghalangi raja itu sampai Allah menyuruh untuk membiarkan raja
itu bekerja dengan bebas. 8Baru pada saat itulah, raja itu akan bekerja dengan nyata.
Sesudah itu, Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan penuh kemuliaan dan segera
membinasakan dia dengan perkataan-Nya saja.

9Waktu raja itu menampakkan diri, dia akanmengerjakan segala macam 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. 12Allahmelakukan itu supaya setiap orang yang terus
menikmati kejahatandanmenolakuntukpercayakepadaajaranbenar akandihukum-
Nya.

* 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, termasuk mereka yang sudah meninggal dunia. Semua akan diangkat dari bumi untuk menyambut Yesus
di awan langit. (Lihat 1Tes. 4:13–5:11.) Jadi kemungkinan 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 ‘anak kebinasaan’ adalah ‘milik neraka’ atau ‘bernasib masuk dalam kebinasaan’. (Lihat
Dan. 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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Kita yang percaya harus bertahan
13Tetapi Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memang seharusnya kami selalu

bersyukur kepada Allah, karena Dia sudahmemilih kalian sejak dunia diciptakan. Dia
memilih kalian untuk diselamatkan melalui keyakinan kalian kepada ajaran benar,
dan melalui Roh Allah yang menyucikan 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.

16Oleh karena semua itu, kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan kita Kristus Yesus
dan kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa sangat mengasihi kita, dan selalumenguatkan
hati kita sehingga kita semakin yakin* untuk hidup selama-lamanya bersamaDia. 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 kalianberdoauntukkami supayaajarankita
tentang Tuhan Yesus bisa menyebar dengan cepat. Doakan juga supaya orang-orang
menerima ajaran itu sertamenghargainya— sebagaimana yang sudah terjadi di antara
kalian. 2Berdoalah juga supayaAllahmelepaskan kami dari para pengacau dan orang-
orang yang jahat kepada kami, karena tidak semua orang mau percaya kepada ajaran
tentang Tuhan.

3 Tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Dia akan menguatkan 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
6Saudara-saudari, sebagai utusanTuhankita Kristus Yesus, kami perintahkan 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. 7 Saya
minta 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 makan makanan orang lain tanpa membayar. Kami bekerja keras
siang dan malam, supaya kami tidak menjadi beban bagi siapa pun di antara kalian.
9 Sebenarnya, sebagai pelayan Tuhan, kami berhak menerima bantuan dari kalian.
Tetapi kami sendiri bekerja untuk mencukupi keperluan kami, karena kami mau
menjadi contoh bagi kalian. 10Dan waktu kita masih bersama, kami sudah menyuruh
kalian seperti ini, “Siapa yang tidakmau bekerja, tidak bolehmakan.”

11 Kami mengingatkan kalian tentang hal itu karena kami mendengar bahwa ada
beberapaorangdi antara kalian yangmalas bekerja. Mereka sama sekali tidakbekerja,
tetapi hanya sibuk mencampuri urusan orang lain. 12 Sebagai pelayan Tuhan kita
Kristus Yesus, kami dengan tegas memberikan nasihat supaya mereka hidup teratur,

* 2:16 semakin yakin Secara harfiah, “pengharapan yang baik.” Pengharapan dalam Perjanjian Baru adalah lebih
seperti keyakinan, karenamempunyai alasan yang kuat.
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danmereka harus bekerja untukmencari nafkahuntukmemenuhi kebutuhanmereka
sendiri. 13Dan 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 kesalahan mereka. 15 Tetapi
janganlah menganggap mereka sebagai musuh. Teruslah menasihati mereka sebagai
saudara-saudari seiman.

Kata-kata terakhir
16 Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan Yesus— yang selalu mem-

berikan 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.

18 Dan saya berdoa supaya Tuhan kita Kristus Yesus selalu baik hati kepada kalian
semua.



1 Timotius 1:1-2 603 1 Timotius 1:12

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 keyakinan 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, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus 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 ke Makedonia, saya minta supaya kamu tetap tinggal di Efesus,

karena di situ ada beberapa orang yang sudahmengajarkan ajaran sesat. Jadi sayamo-
hon supaya kamu menyuruh mereka berhenti mengajarkan 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 mem-
bosankan karena tidak ada habis-habisnya, dan hanya mengakibatkan perdebatan
tentang hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Dan ajaran seperti itu tidak memimpin
jemaatuntukhidup lebihpercayakepadaajaranyangbenardariAllah. 5Maksudpesan
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. 6 Tetapi sebagian orang sudah tidak lagi hidup seperti
itu, dan mereka hanya buang-buang waktu saja dengan ajaran yang tidak berguna.
7Mereka ingin menjadi guru Hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti apa yang
mereka bicarakan— bahkan mereka tidak mengerti hal-hal yang mereka tegaskan
dengan penuh percaya diri.

8Kita tahu bahwa Hukum Taurat itu baik— asal kita mengajarkan Hukum Taurat itu
sesuai dengan tujuan utamanya. 9 Karena kita tahu bahwa Hukum Taurat diberikan
bukan untuk menghukum orang-orang yang hidupnya benar. Tetapi Hukum Taurat
itu diberikan untuk mengatur 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
sampai membunuh orang tua mereka. 10 Dan juga, Hukum Taurat diberikan untuk
menghukummereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah atau dengan jenis
kelamin yang sama. Orang-orang yang pantas dihukum juga adalah orang yang men-
jual budak, semua pendusta, dan orang yang memberi kesaksian palsu tentang orang
lain, dan setiap orang yang kelakuannya bertentangan dengan ajaran yang benar.*
11Danajaranbenar itu sesuaidenganKabarBaikyangAllahberikankepada sayauntuk
saya beritakan. Hendaklah Allah dipuji melalui Kabar Baik itu yang mencerminkan
kemuliaan-Nya!

Bersyukur atas kebaikan hati Allah
12 Saya bersyukur kepada Tuhan kita Kristus Yesus yang selalu memberi kekuatan

kepada saya. Saya juga sangat bersyukur kepada-Nya yang menganggap saya setia
* 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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sehingga Dia mempercayakan pemberitaan Kabar Baik itu kepada saya. 13 Padahal
dulu saya adalah orang yang menghina nama-Nya, suka bertindak keras, serta men-
ganiaya 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. 14Biarpun begitu, kebaikan hati Penguasa kita sangat melimpah
kepada saya sehingga sayamenjadi percaya kepada-Nya danmulai mengasihi sesama.
Itu terjadi karena sayamenerima Kristus Yesus dan bersatu dengan Dia.

15 Jadi ajaran berikut ini terbukti benar dan pantas dipercayai sepenuhnya: Kristus
Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan
dari antara orang-orang berdosa itu, dosa sayalah yang paling berat. 16 Justru karena
dosa saya itulah saya dikasihani dan diampuni, supaya melalui saya orang-orang bisa
melihat kesabaran Kristus Yesus yang luar biasa. Jadi Kristus sudah menunjukkan
kesabaran-Nya kepada saya supaya saya menjadi contoh bagi orang-orang yang mau
percaya kepada-Nya danmemperoleh hidup yang selama-lamanya. 17Oleh karena itu,
marilah kita menghormati dan memuliakan 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 ingatlah bahwa
dorongan saya ini sesuai dengan apa yang pernah dinubuatkan tentang dirimu se-
belum kamu memulai pelayananmu: Berjuanglah dengan baik dalam peperangan
rohani ini. 19 Tetaplah percaya penuh kepada ajaran benar dan jagalah supaya hati
nuranimu tetap bersih. Karena ada beberapa orang yang sudah menolak untuk
hidup sesuai dengan tuntunan hati nuranimereka, sehinggamereka tidak lagimampu
percaya kepada ajaran yangbenar.† 20Duaorang yang seperti itu adalahHimeneus dan
Aleksander. Saya sudah menyerahkan mereka kepada iblis.‡ Dengan begitu mereka
bisa belajar berhenti menghina Allah.

2
Dorongan untuk berdoa

1 Saya menasihatkan kamu untuk mengajar hal-hal ini kepada jemaat yang kamu
layani: Pertama-tama hendaklah setiap anggota jemaatmenyampaikan segalamacam
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
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 disela-
matkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. 5 Karena hanya ada satu Allah,
dan hanya satu Orang saja yang menjadi Perantara antara Allah dengan manusia:
Dialah Kristus Yesus, yang juga adalah manusia. 6 Dialah 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. 7 Lalu saya dipilih sebagai rasul untuk memberitakan
Kabar Baik ini. Dalam kesaksian saya ini, saya mengatakan yang benar dan saya tidak
† 1:19 tidak lagimampu… Secara harfiah, “keyakinanmereka sudahmenjadi hancur.” Paulusmenulis gaya bahasa
denganmemakai kata ‘menjadi hancur’— yangmenggambarkan keyakinan seperti kapal laut, dan kapal keyakinan
mereka seperti sudahmenabrak sesuatudanhancur. ‡ 1:20 menyerahkan…kepada iblisMungkinmaksudPaulus
di sini sama dengan yang diperintahkan kepada jemaat Korintus di 1Kor. 5:4-5.
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berbohong: Saya diutus sebagai guru bagi orang yang bukan Yahudi, supaya mereka
mendengar ajaran yang benar danmenjadi percaya.

Ajaran khusus tentang laki-laki dan perempuan
8 Jadi, di mana saja saudara-saudari seiman berkumpul, saya mau supaya setiap

laki-laki yang memimpin doa adalah orang yang tidak bercela. Maksud 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 yangmahal-mahal. 10Sebaliknya cara yang pantas untuk
mempercantik diri bagi setiap perempuan yangmengaku dirinya sebagai penyembah
Allah adalahmelakukan hal-hal yang baik.

11Dalam 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 memerintah laki-laki. Waktu jemaat sedang
diajarmerekaharus tetapberdiamdiri. 13KarenaAdamlahyangdiciptakan lebihdulu,
kemudian Hawa. 14Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuanlah
yang tertipu sehingga dia menjadi pelaku dosa yang pertama sekali. 15Akibat dosa itu
keturunanHawa yang perempuan kena hukuman Allah dengan rasa sakit padawaktu
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.‡

3
Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi penatua jemaat

1Ajaranyangberikut terbukti benar: Kalau seseorang inginmenjadi penatua jemaat,
berarti dia menginginkan tanggung jawab yang baik. 2Karena 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
selalumenguasai dirinya, bijaksana, danhidup teratur, sukamemberi 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. 4Dia haruslah orang yang tahu mengatur keluarganya dengan
baik, dan yang mendidik anak-anaknya sehingga mereka taat dan hormat kepadanya.
5 Karena kalau orang yang ingin menjadi penatua tidak tahu cara mengatur rumah
tangganya, dia pasti tidakmampumemimpin jemaat Allah.

* 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 jemaat berdoa,
mereka mengangkat tangan mereka ke surga dan juga melihat ke atas. Jadi yang Paulus tulis di sini bukanlah
perintah bahwa semua laki-laki harus mengangkat tangan waktu berdoa. 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 Allah maupun 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 yangmasuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian berulang-ulang
diselubungi oleh kulit ari sampaimenjadi lebih besar danmembulat. ✡ 2:15 Kej. 3:1-13 ‡ 2:15 Ayat 15 Ayat ini
juga bisa diterjemahkan, “Tetapi biarpun begitu, Allah akanmembuat perempuan selamat padawaktumelahirkan
anak— asal dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci dan bijaksana.”
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6 Seseorang yang baru saja percaya kepada Yesus tidak boleh diangkat menjadi
penatua, karena hal itu bisa membuat dia menjadi sombong, lalu iblis akan menggu-
nakan kesombongan itu untukmenjatuhkan dia. 7Seorang penatua juga harus dikenal
sebagai orang baik oleh orang-orang yang bukan anggota-anggota jemaat, sehingga
iblis tidak bisamenjeratnyamelalui perkataan orang lain yangmenjelekkannamanya.

Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi pengerja jemaat
8 Begitu juga, orang-orang yang diangkat sebagai pengerja jemaat haruslah orang

yang terhormat, jangan ular kepala dua, jangan pemabuk, dan jangan mata duitan.
9 Setiap pengerja jemaat haruslah percaya sepenuhnya kepada ajaran-ajaran benar
yang Allah sudah nyatakan kepada kita, dan dia harus hidup dengan hati nurani yang
bersih. 10 Dan setiap calon pengerja jemaat harus diuji dengan memberikan tugas
pelayanan sementara. Sesudah terbukti bahwa calon tersebut melayani 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.

12Laki-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 tangganya dengan baik.
13Setiappengerja jemaatyangmelayanidenganbaikakansemakindihormati, danoleh
karena itu dia akan semakin penuh percaya diri untuk memberitakan keyakinannya
akan Kristus Yesus kepada orang lain.

Berita keselamatan yang dinyatakan kepada kita
14 Walaupun 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 akan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup
sebagai keluarga Allah. Yang sayamaksudkan sebagai keluarga Allah adalah kesatuan
seluruh jemaat kepunyaan Allah yang hidup. Memang sebagai anggota kesatuan
itu, kita terlibat untuk mendukung dan mempertahankan ajaran benar dari Allah—
sebagaimana tiang penopang dan batu dasar yang menguatkan rumah. 16 Sungguh
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 dan hidup di dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa.

Roh Allah membuktikan bahwa semua yang Dia ajarkan tentang diri-Nya adalah
benar.

Seluruh hidup-Nya disaksikan oleh paramalaikat.
Sekarangbangsa-bangsayangbukanYahudi sudahmendengarKabarBaik tentangDia.

Di seluruh dunia orang-orang percaya kepada-Nya.
Dan Dia sudah diangkat ke tempat semula bersama dengan Allah dalam kemuli-
aan.

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 akan mengikuti roh-
roh jahat yangmenyesatkan dan percaya kepada berbagai ajaran setan-setan. 2Ajaran

* 3:11 istri setiap pengerja jemaat Secara harfiah, “(para) perempuan/istri.” Dalam konteks ini, kata ‘perem-
puan/istri’ bisa berarti ‘istri pengerja jemaat’, atau dapat berarti ‘perempuan yang diangkat untukmenjadi pengerja
jemaat’. † 3:16 Kristus Secara harfiah, “Yang.” Dalam beberapa salinan Yunani yang kuno tertulis “Allah.”
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itu berasal dari pembohong-pembohong yang hanya berpura-pura sebagai orang baik.
Hati nurani mereka sudah membatu, sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan
apakah perbuatan mereka salah atau benar. 3 Sebagai contoh, mereka melarang kita
untukmenikah ataumemakanmakanan tertentu. Padahal Allah-lah yangmenjadikan
dan menyediakan makanan itu untuk kita yang percaya dan yang sudah mengetahui
ajaran benar. Yang penting, kita makan dengan ucapan syukur. 4Karena semua yang
diciptakan oleh Allah adalah baik. Satu pun tidak ada yang haram. Dengan ucapan
syukur segala sesuatuboleh kitamakandannikmati. 5 Jadi oleh karenaFirmanTUHAN
dan sebagai jawaban atas doa kita, Allahmenjadikan semuamakananhalal 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. SeoranghambaKristus yangbaik haruslah semakindewasadalamsegalamacam
ajaran yangmembangun keyakinan kita— seperti ajaran-ajaran baik yang kamu sudah
ikuti. 7Tetapi 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 berke-
nan kepadaAllah. 8Latihan jasmanimemang ada gunanya, tetapi terbatas. Sedangkan
hidup yang sesuai kehendak Allah selalu jauh lebih berguna, karenamembawa berkat
baik untukhidup yang sekarangmaupunyang akandatang. 9Ajaran itu terbukti benar
dan pantas dipercayai 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 ada orang yang men-
ganggap 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 menggunakan dan
mengembangkan kemampuan khusus yang diberikan kepadamu melalui nubuatan—
yaitu ketika para penatua jemaat meletakkan tangan atasmu. 15 Kerjakanlah terus
tugas-tugas itu dengan sepenuh hati, sehingga keyakinan dan pelayananmu semakin
bertumbuh dengan nyata di hadapan semua orang. 16 Awasilah dirimu sendiri! Dan
berikanlah perhatian penuh kepada hal-hal yang kamu ajarkan! Berdirilah teguh
dalamhal-hal itu,maka kamuakanmenyelamatkandirimudan juga orang-orang yang
mendengarkan ajaranmu.

5
Caramemimpin jemaat berdasarkan tingkatan umur

1 Janganlah tegur dengan keras saudara seiman yang lebih tua darimu, tetapi den-
gan penuh rasa hormat berilah nasihat kepadanya seperti kepada bapakmu sendiri.
Dan nasihatilah saudara seiman yang lebih muda darimu seperti adikmu sendiri.
2 Demikian juga, dengan penuh rasa hormat berilah nasihat kepada saudari seiman
yang lebih tua darimu, 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
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3Dengan rasa hormat perhatikanlah kebutuhan para janda* yang tidakmempunyai
keluarga yang bisamembantumereka. 4Tetapi kalau seorang jandamempunyai anak-
anak atau cucu-cucu, hendaklah keturunannya itu lebih dulu belajar melayani Allah
dengan memperhatikan 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 menyenangkan hati Allah. 5 Tetapi hendaklah jemaat mem-
perhatikan kebutuhan para janda yang benar-benar hidup sendiri dan tidak ada orang
yang bisa membantunya, karena mereka selalu berharap sepenuhnya kepada Allah
dan siangmalamberdoamemintapertolongan-Nyauntukdirinya sendiri dan saudara-
saudari kita yang lain. 6 Tetapi setiap janda yang hidup hanya untuk menikmati
kesenangan dunia saja sebenarnya secara rohani dia sudahmati, 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. 8 Dan sebaliknya, kalau salah satu anggota jemaat tidak memelihara kaum
keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya
danmengikuti ajaran kita, dandi hadapanAllah dia lebih burukdari orang-orang yang
belum percaya kepada Kristus.

9 Yang 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 sudahmembesarkan anak-anaknya dengan baik,
suka memberi tumpangan, rela menjadi pelayan bagi saudara-saudari seiman, suka
membantu orang yangmengalami kesusahan, dan selalumelibatkan diri dalam segala
macam perbuatan yang baik.

11Tetapi para janda yang berumur kurang dari enam puluh tahun tidak boleh didaf-
tarkan. Karena kalau suatu waktu ada keinginan untuk bersuami, maka keinginan
itu akanmembuat mereka denganmudahmelupakan janji mereka— yaitu janji hanya
untukmelayani Kristus saja. 12 Jadi janganlahmendaftarkan para jandamuda, supaya
mereka tidak terkena hukuman Allah karenamelanggar janji mereka untukmelayani
Kristus saja. 13 Juga, para janda muda sering menjadi pemalas. Dan yang lebih buruk
lagi, mereka suka menghabiskan waktu dengan keluar-masuk rumah orang-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. Den-
gan begitu orang-orang yangmemusuhi kita tidakmempunyai alasan untukmenjelek-
jelekkan kita lagi. 15Karena pernah terjadi beberapa jandamuda tersesat danmenjadi
kaki tangan iblis.

16 Kebutuhan para janda hendaklah diperhatikan oleh para anggota keluarganya
dalam jemaat. Sehingga jemaat tidak perlu repot lagi mengurus mereka dan bisa
mengurus para janda lain yang hidup sendiri tanpa keluarga.

Beberapa petunjuk untuk Timotius
17 Para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantas dihargai dengan dua

cara— yaitu menghormati mereka dan juga memberikan honor yang pantas, khusus-
nya kepada penatua-penatua yangmempunyai tanggung jawabuntuk berkhotbah dan
mengajar. 18Karena dalam Kitab Suci terdapat dua ayat ini. Yang pertama,
“Jangan mengikat mulut sapi yang sedang bekerja menginjak-injak gandum untuk

melepaskan biji dari bulirnya. Biarkanlah sapi itu makan sambil bekerja.”✡

* 5:3 janda Yang dimaksudkan di sini adalah janda karena suaminyameninggal, bukan karena bercerai. ✡ 5:18
Ul. 25:4; Im. 19:13; 1Kor. 9:7-9
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Yang kedua, “Seorang pekerja berhakmenerima upahnya.”✡
19 Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang penatua kecuali ada dua

saksimata atau lebih yangmenguatkan tuduhan itu. 20Kalau terbukti seorang penatua
hidup dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh jemaat, sehingga semua takut
melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang itu.

21Di hadapan Allah, dan Kristus Yesus, dan paramalaikat 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 meletakkan tan-
ganmu 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.

23-25Dosa-dosa yang dilakukan sebagian orang segera ketahuan dan menjadi nyata
sebelum perkaramereka diperiksa. Tetapi dosa-dosa sebagian orang lain tersembunyi
danhanyaakanketahuandi kemudianhari. Demikian juga, perbuatan-perbuatanbaik
yang kita lakukan biasanya segera ketahuan, tetapi yang tidak segera ketahuan tidak
mungkin tersembunyi selamanya.
Juga saya menasihati kamu: Di samping air minum yang biasa, minumlah juga

sedikit air anggur sebagai obat, supaya kamu tidak seringmengalami sakit perut.

6
1 Setiap budak yang sudah menjadi pengikut Kristus hendaklah menghormati tu-

annya 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 merasa bahwa hal itu menjadi alasan untuk
bersikap kurang hormat kepada 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, hendaklahkamu terusmengajar danmendorong 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 hanyamenimbulkan 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, sehingga mereka tidak mampu lagi
membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti
beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Allah memberkati mereka
dengan kekayaan.

6 Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar— kalau kita
merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak
Allah. 7 Memang kita tidak membawa 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
✡ 5:18 Im. 19:13; Ul. 24:14-15; Mat. 10:10; Luk. 10:7; 1Kor. 9:14 * 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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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 yang mendalam dan penderitaan
yang berat.

Visi danmisi yang Paulus berikan kepada Timotius
11 Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah, jauhkanlah dirimu dari se-

muanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai kehendak Allah, tetap
yakin kepada Kristus, berbuat kasih kepada semua orang, bertahan dalam pender-
itaan, 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—
yang mengakui diri-Nya dengan berani di hadapan Pontius Pilatus: 14 Lakukanlah
setiapperintahKristusdenganhati yangmurni dan tanpanodaataukesalahan, sampai
Penguasa kita Kristus Yesus datang kembali. 15Waktu yang tepat untuk kedatangan-
Nya hanya ditentukan oleh Allah— TUHAN yang satu-satunya dan yang terpuji, Raja
atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa. 16Hanya Dia yang tidak pernah
mati, yang tinggal di dalam cahaya yang begitu terang sehingga tidak ada yang bisa
mendekati-Nya. Manusiayangadadidunia ini belumpernahmelihatDiadan tidakada
yang sanggupmelihat Dia. Hormat dan kuasa bagi 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 supaya mereka menjadi kaya di mata Allah—
yaitumurah hati, sukamemberi, danmenggunakan hartamereka untukmengerjakan
segala perbuatan yang baik. Dengan begitu,mereka sepertimenabung harta di surga—
di mana harta itu merupakan tabungan yang baik untuk hidup mereka di surga
nanti, sehingga mereka berharap penuh pada bagian mereka di dalam hidup yang
sesungguhnya.

20 Timotius, kerjakanlah terus tugas pelayanan yang Allah sudah percayakan
kepadamu. Jauhkanlah dirimu dari ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Allah
dan dari perdebatan yang tidak berguna dengan orang-orang yang memusuhi kita
berdasarkan ‘pengetahuan’ mereka. ‘Pengetahuan’ mereka itu sebenarnya adalah
kebodohan. 21 Dengan mengikuti ‘pengetahuan’ itu, ada orang-orang yang sudah
tersesat danmeninggalkan 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

kehendakAllah, untukmemberitakan tentanghidupyang selama-lamanyayang sudah
Dia janjikan. Hidup selama-lamanya itu kita peroleh karena bersatu dengan Kristus
Yesus.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus 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. 4Dan 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 kepadaKristus. Hal itu sangat terbukti bagi saya. Dan
dalamsifat itukamumengikuti teladannenekmuLoisdan ibumuEunike. 6Olehkarena
itu saya mau mengingatkan kamu supaya terus memanfaatkan dan meningkatkan
kemampuanrohani yangdiberikanAllahkepadamupada saat sayameletakkan tangan
saya atasmu. Kemampuan itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu
terus dinyalakan. 7 Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu
takut ataumalu. 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 jan-
ganlah 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-Nyalah dan melalui kebaikan hati-Nya saja kita
diselamatkan dan dipanggil! Dan kebaikan hati-Nya itu sudah direncanakan sebelum
permulaan zaman dan diberikan kepada kita karena kita dipersatukan denganKristus
Yesus. 10Keselamatan itu sekarang sudah dinyatakan kepada kita dengan kedatangan
Kristus Yesus, Juruselamat kita. Dia sudah membinasakan 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 bahwa Dia mampumenjaga 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 percaya
kepada Kristus dan hiduplah dengan kasih yang kita peroleh karena bersatu dengan
Dia. 14KepadamuAllah sudahmempercayakan ajaran benar yang sangat berharga itu.
Jadi jagalah itu dengan pertolongan Roh Kudus yang hidup di dalam kita.

15 Kamu sudah mendengar bahwa semua saudara seiman di daerah Asia sudah
meninggalkan saya— termasuk Figelus dan Hermogenes. 16-17Hal itu membuat saya
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merindukan Onesiforus!* Saya berdoa supaya TUHAN memberkati keluarga One-
siforus sesuai dengan kebaikan hati-Nya. Biarpun saya di penjara, dia tidak malu
mengunjungi saya. Bahkan ketika dia datang ke Roma, dia terpaksa mencari saya ke
sana kemari sampai menemukan saya. Dia selalu menghibur dan menguatkan saya.
18Dan kamu pasti masih ingat betapa banyak dia menolong 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. 2Dan 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.

3Teladanilah sayaketikakamu jugadibuatmenderita sebagaipengikutKristusYesus.
Sebagai pengikut-Nya, kamumenjadi seperti tentara dalam batalion Kristus. 4Seorang
tentara tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan yang lain, karena dia
mau menyenangkan hati komandannya. 5 Atau contoh lain: Dalam pertandingan
olahraga, seorang pelari tidak akan menerima hadiah kemenangan* kalau dia tidak
berlari sesuai dengan peraturan-peraturan pertandingan itu. 6 Dan contoh lain:
Seorang petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati
hasil panen yang ditanamnya. 7 Pikirkanlah contoh-contoh ini, dan TUHAN akan
memberikan kemampuan kepadamu untukmengerti 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 dalam keadaan terikat dengan rantai— seperti saya
seorang penjahat. 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 mem-
pertahankan kebenaran dalam Kabar Baik yang sedang diberitakan dan dipercayai
itu. Karena dengan bertahan teguh saya sebenarnya menolong semua umat pilihan
Allah, supayamerekamendapat kesempatanmenerimakeselamatanyangkitaperoleh
karena bersatu denganKristus Yesus. Dengan demikianmereka akan turutmenikmati
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.”

* 1:16-17 Onesiforus Paulus tidak langsung berkata bahwa Onesiforus sudahmati, tetapi banyak penafsir berkata
bahwa bahasa yang digunakan Paulus lebih cocok kalau Onesiforus sudah mati dan tidak lagi hidup bersama
keluarganya. * 2:5 hadiah kemenangan Secara harfiah, “mahkota.” † 2:8 keturunan Daud Nabi-nabi sudah
bernubuat bahwaRaja Penyelamat akandatangdari keturunanRajaDaud. Jadi semuaorangYahudimenyebut Raja
Penyelamat dengan perkataan “Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. ✡ 2:11 Rom. 6:1-4; 12:1-2;
Ef. 2:1-10; Kol. 2:6-15; 3:1-6
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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 hadapan
Allah berilah nasihat kepada mereka dengan tegas, supaya mereka tidak bertengkar
tentang hal-hal yang tidak berguna.✡ Pertengkaran seperti itu tidak bisamenghasilkan
sesuatu yang baik, tetapi menyesatkan sampai membuat orang yang mendengarnya
menjadi binasa. 15 Berusahalah sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai
hamba yang pantas bekerja bagi-Nya. Hendaklah kamu menjadi hamba yang tidak
perlumerasamalu atas pekerjaanmu, karena kamumengajarkan dengan tepat ajaran
yang benar dari Allah.

16 Janganlah kamu melibatkan diri pada waktu orang-orang membicarakan 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-guru palsu yang mengajarkan hal-hal semacam itu! 18 Mereka
berdua sudah mengikuti jalan sesat, karena mereka mengajar bahwa Allah tidak
akanmenghidupkan kita kembali sesudahmati, karenamenurutmereka satu-satunya
kesempatan untuk dihidupkan kembali sudah terjadi.‡ Dengan demikian mereka
sudahmengacaukan keyakinan beberapa orang saudara-saudari kita.

19Tetapi ajaran benar dari Allah§ adalah bagaikan batu fondasi yang besar bagi kita
pengikut Kristus. Dan dua perkataan ini ditulis dengan huruf besar pada batu fondasi
itu:
“TUHANmengenal siapayang sudahmenjadimilik-Nya, dansiapayangbelummenjadi

milik-Nya.”✡
Dan
“Setiap orang yang mengatakan, ‘Saya adalah pengikut Tuhan Yesus,’ harus berhenti

melakukan kejahatan.”
20Coba pikirkan contoh ini: Di dalam sebuah rumahmewah 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. 21Demikian juga
kamu! Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja— dengan menjaga
dirimu supaya tetaphidupmurni, kamuakanmenjadi 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
keinginanorangmuda. Berusahakeraslahuntuk tetaphidupbenar, tetapyakinkepada
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. 23Dan sekali lagi saya berpesan: Janganlah terlibat dalam
perdebatan yang bodoh tentang ajaran yang tidak berguna, karena kamu sudah tahu
✡ 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 … Dalam ayat 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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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 meng-
hadapimasalah atau kesusahan. 25Dan sebagai hambaTuhan, hendaklah kamu lemah
lembut kepada mereka yang melawanmu ketika kamu mengajar atau menunjukkan
kesalahan mereka. 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 lepas dari jerat iblis. Karena bukan secara
kebetulan orang-orang mengikuti ajaran sesat. Tetapi mereka ditipu dan diikat oleh
iblis supayamerekamenjadi kaki-tangannya.

3
Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang

1Anakku, hendaklah kitamenyadari bahwa padamasa terakhir dari zaman ini✡ kita
pasti akanmengalami banyak kesulitan. 2Banyak 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 sukamenikmati kesenangan duniawi daripadamenyenangkan hati Allah.
5Memang, di mata orang-orang lain, mereka mau dianggap sebagai pengikut agama,
tetapimereka tidakmausungguh-sungguhmengenalAllahataudiubahkanolehkuasa-
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 terbawa ke sana kemari oleh segala macam
keinginan. 7 Perempuan seperti itu selalu bersedia belajar tentang hal-hal rohani,
tetapi ternyata mereka tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu.
8 Sedangkan ‘guru-guru agama’ seperti itu adalah seperti Yanes dan Yambres* yang
melawanMusa. Berarti pikiran guru-guru itu sudahmenjadi kacau danmereka selalu
melawan ajaran yang benar. Apa yangmereka percayai sebenarnya tidakmasuk akal.
9 Tetapi guru-guru palsu itu tidak akan berhasil menjerat dan menyesatkan banyak
orang. Karena kebodohan mereka akan menjadi sangat nyata, sama seperti yang
terjadi pada Yanes dan Yambres.

Menjadi hamba Tuhan seperti Paulus
10Tetapi anakku, kamu sudahmengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya

sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan
kesabaranyang sama. Carakitamengasihi sesamadanbertahandalamkesusahan juga
sama. 11 Di daerahmu sendiri, kamu jelas tahu bagaimana penduduk kota Antiokia,
✡ 3:1 1Kor. 10:11; Ibr. 1:2; 1Ptr. 4:7; 4:17; 1Yoh. 2:18 * 3:8 Yanes dan Yambres Adalah nama yang secara
tradisi dipakai oleh orang Yahudi untuk ahli-ahli sihir yang melawan Musa dalam pengadilan Firaun. Nama itu
tidak terdapat dalam Kel. 7:11-12, 22.
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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, tetapi mereka sendiri juga tersesat.

14 Oleh karena itu, Timotius, hendaklah kamu tetap mengikuti ajaran yang 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 menga-
jarkannya layak dipercayai. 15 Dan keyakinanmu itu juga berdasarkan Kitab Suci—
yang sudah kamu kenal sejak kecil. Dan melalui Firman TUHAN itu kamu menjadi
bijaksana, sehingga kamu menerima 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,
danmendidik kita bagaimana hidup benar dimata 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
1 Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai

Raja, lalu Dia akan mengadili semua orang— baik yang mati maupun yang masih
hidup,maka di hadapanAllah danKristus Yesus sayamemberi perintah ini kepadamu:
2BeritakanlahFirmanAllah selalu—baikketika jemaatyangkamu layanimaumenden-
gar atau pun tidak mau mendengar. Dengan bersabar terhadap berbagai kelema-
han mereka, mendidik mereka berdasarkan Firman-Nya. Tunjukkanlah kesalahan
mereka, tegur dan kuatkanlah hati mereka.

3Karenawaktunya akan datang dimana orang tidakmau lagimendengarkan ajaran
yang benar. Sebaliknya, mereka akan mencari ke sana kemari untuk mendapatkan
guru-guru yang akan mengajar mereka 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, tetapi mereka akan senang mendengarkan ajaran
berdasarkan cerita dongeng atau cerita omong kosong.

5 Tetapi hendaklah kamu menahan dirimu setiap waktu. Janganlah takut meng-
hadapi 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 akan
menerima jiwa saya. 7 Saya sudah mencapai garis terakhir 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 menerima mahkota 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

* 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 tercampur minyak 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 bahwadarahnya benar-benarmenjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini diamenggambarkan
bahwa dia— demi kemuliaan Tuhan, akan segera dibunuh dengan cara yangmengerikan. Bandingkan Fil. 2:17.
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mahkotakemenangandisiapkanbukanhanyauntuksaya, tetapi jugabagi semuaorang
yangmerindukan hari kedatangan-Nya kembali.

Petunjuk pribadi
9Berusahalah datang kepada saya secepat mungkin. 10Karena Demas— yang terlalu

mencintai dunia ini, sudah meninggalkan saya dan pergi ke Tesalonika. Sedangkan
saya sudah mengutus Kreskes ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. 11Hanya Lukas yang
masih bersama saya. Waktu kamu datang, ajaklah Markus ikut bersamamu, karena
dia sudah menjadi penolong yang baik bagi saya. 12Dan lagi, Tikikus sudah saya utus
ke Efesus.

13Waktu kamumelewati Troas, ambillah jubah tebal yang sudah saya titipkan sama
Karpus, dan juga kitab-kitab saya— khususnya yang terbuat dari kulit binatang.

14 Aleksander— pengusaha tembaga dan besi itu, sudah sangat menganiaya saya,
sehingga masalah saya bertambah. TUHAN akan menghukumnya sesuai dengan per-
buatannya. 15Kamu juga harus waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang
ajaran kita.

16 Pertama kali saya membela diri di pengadilan, tidak ada satu teman pun yang
menolong saya. Semuanya sudah meninggalkan saya. Hendaklah Allah mengampuni
mereka. 17 Tetapi saat itu Tuhan Yesus tetap menyertai saya. Dan Dia memberi
kekuatan kepada saya, sehingga saya bisa memberitakan Kabar Baik sepenuhnya
kepada orang-orang yang hadir— yang semuanya adalah orang yang bukan Yahudi.
Maka akhirnya saya diselamatkan darimulut singa. 18Tuhanlah yang sanggupmenye-
lamatkan 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
19 Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila, dan kepada keluarga Onesi-

forus. 20 Dalam perjalanan ke sini, Erastus memutuskan untuk tinggal di Korintus.
Dan saya meninggalkan Trofimus di Miletus karena dia sedang sakit. 21Usahakanlah
sedapat mungkin datang kemari sebelummusim dingin.
Ebulus dan juga Pudes, Linus, Klaudia, dan semua saudara-saudari seiman di sini

mengirim salam kepadamu.
22 Timotius, doa saya, Tuhan Yesus akan selalu menyertaimu. Dan kepada semua

yang membaca surat ini, doa saya, kebaikan hati Allah akan selalu menyertai kalian
masing-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:
Salam dari Paulus, hamba Allah dan rasul Kristus Yesus. Saya sudah diutus untuk

menolong umat Allah supaya semakin percaya kepada Kristus danmengetahui 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, sudah menjanjikan hidup
itu bagi kita sebelum dunia diciptakan. Lalu pada waktu yang tepat, Allah, yang juga
adalah Juruselamat 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
5 Saya sudah meninggalkan kamu di pulau Kreta supaya kamu bisa menyelesaikan

pekerjaan yangmasih perlu dikerjakan, danbisamengangkat beberapa orangdi setiap
kota untuk menjadi penatua. 6Untuk dipilih menjadi penatua, orang itu harus hidup
tidak bercela. Dia harus setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai istri lebih
dari satu. Anak-anaknya jugaharus orangpercaya. Mereka tidakbolehdikenal sebagai
anak yang tidak bisa diatur atau yang tidak taat. 7 Seorang penatua mempunyai tugas
mengurus pekerjaan Allah. Oleh karena itu hanya bisa diangkat kalau hidupnya tidak
bercela. Dia tidak boleh sombong, keras kepala, atau cepat marah, atau pemabuk.
Jangan mengangkat orang yang suka berkelahi atau yang berusaha menjadi kaya
dengan menipu 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. 9Seorang penatua harus setiamengikuti 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 menye-
satkan orang-orang lain. Yang saya maksud adalah khususnya mereka yang men-
gatakan bahwa semua laki-laki harus disunat. 11 Kita harus hentikan mereka supaya
tidak mengajar lagi, karena ajaran mereka itu menyebabkan kepercayaan banyak
keluarga berimanmenjadi kacau— baik itu orang tuamaupun anak-anak. Danmereka
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,
malas bekerja,

dan hanyamaumakan saja.”†

* 1:9 ajaran yang benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran yang terbukti
menghasilkan hal-hal baik waktu diterapkan. Ajaran seperti itu memimpin supaya cara hidup membawa hormat
kepada Kristus, dan juga memberi berkat-berkat rohani. Lihat juga Tit. 1:13; 2:1, dan 1Tim 1:5. † 1:12 kutipan
dari seorang terkenal Para penafsir berkata bahwa Paulusmengambil kutipan ini dari seorang pembuat puisi yang
bernama Epimenides. Epimenides berasal dari Kreta dan hidup 600 tahun SM.
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13 Apa yang dikatakan oleh orang terkenal itu memang benar! Jadi tegurlah mereka
dengan tegas, supaya mereka tetap percaya kepada ajaran benar. 14 Dengan begitu
mereka tidak akan peduli pada cerita-cerita dongeng dari orang Yahudi, dan mereka
akan berhenti mengikuti perintah dari orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran
benar.

15Bagi orang-orang yang murni hatinya, semua makanan dan benda adalah murni.
Tetapi bagimereka yang penuh dosa dan tidak percaya, tidak ada yangmurni. Sesung-
guhnya pikiran mereka sudah menjadi jahat dan hati nurani mereka sudah kotor.
16Merekamengatakan bahwamerekamengenal Allah, tetapi perbuatanmereka tidak
membuktikan hal itu. Mereka menolak untuk taat kepada Allah, dan tidak mampu
melakukan sesuatu yang baik. Allahmembenci cara hidupmereka.

2
Menaati ajaran yang benar

1 Namun, kamu Titus, harus selalu mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan
ajaran yang benar. 2 Ajarlah laki-laki yang sudah tua untuk menguasai diri, untuk
hidup bijaksana, dan sebagai orang yang bisa dihormati. Mereka harus tetap percaya
ajaran yang benar, sungguh-sungguhmengasihi orang lain, dan selalu bertahanwaktu
menghadapi kesusahan. 3 Juga, nasihatilah perempuan-perempuan yang sudah tua
supayahiduphanyauntukmenyenangkanAllah. Mereka tidakbolehbercerita bohong
tentang orang lain, dan jangan sampai mereka tidak bisa lepas dari minuman keras.
Mereka juga harus mengajarkan hal-hal yang baik saja. 4 Dengan demikian, mereka
bisa mengajar perempuan-perempuan yang muda untuk mengasihi suami dan anak-
anakmereka. 5Mereka juga bisamengajar perempuan-perempuanmuda untuk hidup
bijaksana dan dengan hati yang bersih. Sebaiknya yangmuda juga belajar bagaimana
mengurus rumah tangga dengan baik, dan cara melayani suami. Dengan begitu, tidak
ada orang yang bisa menjelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

6Demikian juga, ajarlah laki-laki yang muda untuk hidup bijaksana. 7 Titus, dalam
segala hal kamu harus menjadi contoh yang baik kepada mereka. Ajarlah mereka
dengan hati yang jujur, dengan memakai cara yang patut dihormati. 8 Dan semua
ajaranmu haruslah yang benar, supaya tidak memberi kesempatan kepada mereka
yang menentang kita. Dengan begitu, mereka akan malu karena mereka tidak men-
emukan kesalahan yang bisa dipakai untukmencela kita.

9Dansampaikanlahhal-hal ini kepadaorang-orangyangbekerja sebagaibudakmilik
orang lain: Mereka harus selalu bersediamelayani tuanmerekamasing-masing, harus
berusaha menyenangkan mereka, dan tidak boleh membantah tuannya. 10 Mereka
tidak boleh mencuri harta dari tuannya. Tetapi mereka harus membuktikan bahwa
mereka benar-benar bisa dipercaya 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 me-
nunjukkan kebaikan hati-Nya yang bisa menyelamatkan setiap 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

* 2:13 gembiradansangatyakinSecaraharfiah, kata-kata inimenerjemahkan “pengharapanyang (penuh)berkat.”
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Allah yang sangat berkuasa akan terlihat di dunia ini.† 14Dia sudahmenyerahkan diri-
Nya untukmati supaya kita dibersihkan dan dibebaskan dari segala kejahatan, supaya
kita menjadi umat-Nya yang khusus dan selalu 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 pun
menganggap bahwamereka bisa mengabaikan kamu.

3
Cara hidup yang benar

1 Tolong Saudara ingatkan kepada semua pengikut Kristus supaya mereka selalu
menghormati semua pemimpin pemerintah, taat kepada mereka, dan selalu bersedia
melakukan yang baik. 2 Sampaikan kepada mereka supaya mereka jangan men-
jelekkan orang lain, tetapi hidup dalam damai dengan semua. Mereka juga harus
lemah-lembut dan sopan terhadap setiap orang.

3Karena 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 selalumempunyai rencana jahat dan iri hati. Orang-orangmembenci kita dan
kita membenci mereka.
4Namun, 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 men-
gajarkan 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.

9 Tetapi 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 yang membuat 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
† 2:13 kemuliaan Yesus sebagai Allah Bahasa Yunani juga dapat dimengerti, “… menantikan waktunya Allah
Yang Mahakuasa dan Penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali— di mana kemuliaan Bapa dan Yesus akan
dinyatakan.” Untuk ayat lain di mana Yesus disebut Allah, lihat Yoh. 10:30; Rom. 9:5; Fil. 2:6; 1Yoh. 5:20.
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12 Saya akan mengutus Artemas atau Tikikus kepadamu. Waktu salah satu dari
mereka tiba, mohon Saudara segera datang kepada saya ke Nikopolis. Saya sudah
memutuskan untuk tinggal di sana selamamusim dingin ini.

13WaktuApolosdanahli hukumZenas sudah siapuntukpergi dari situ, sayaminta je-
maatmembantumereka sebaikmungkin, supayamerekabisamelanjutkanperjalanan
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 lainmemerlukan 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 yang mengasihi kami karena kita
percaya kepada Yesus.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.*

* 3:15 kalianmasing-masingDengankeduakata terakhir, sudah jelas bahwaPaulus tahubahwabukanhanyaTitus
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, dansalamdariTimotius—

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 perlindun-
gan 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 mendengar bahwa Saudara
banyakberbuat kasih kepada semuaumatAllahdan terus percaya sepenuhnyakepada
Tuhan Yesus. 6Dan saya berdoa supaya keyakinan yang kita miliki itu akan semakin
memberikan semangat kepada Saudara sehingga kita lebih memperhatikan hal-hal
yang baik yang bisa kita lakukan demi kemuliaan Kristus. 7 Saudara Filemon, perbu-
atan kasihmu kepada semua umat Allah sangatmenyenangkan hati saya danmemberi
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

untukmelakukanapayangpantas kamu lakukan, 9 tetapi karenakita salingmengasihi,
saya lebih suka memohon kepadamu. Tentu Saudara juga akan kasihan kepada saya
karena teringat, “Paulus sudah tua, dan sedangdalampenjara karenamelayaniKristus
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. 11 Pada waktu dia masih budakmu, memang dia ‘Tidak Berguna’ bagimu!
Tetapi sekarangdia sudah sangat ‘Berguna’†—baikuntukSaudara,maupununtuk saya.

12Saya sudahmenyuruhdia kembali kepadamu— yaitu dia yang sudahmenjadi buah
hati saya! 13 Sebenarnya saya mau menahan dia di sini supaya dia bisa membantu
* 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 bahwa mereka 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 tidak menjatuhkan hukuman kepada
Onesimus. Paulus meminta hal itu karena pada waktu itu, setiap budak yangmelarikan diri dari tuannya, tuannya
akan menjatuhkan hukuman berat kepadanya, dan ada banyak budak yang dibunuh karena hal seperti itu. Lihat
catatan di Ef. 6:5. † 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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saya dalam segala hal selama saya dipenjarakan karena berita keselamatan— sehingga
dia menjadi 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 sayamenahan dia secara diam-diam, hal itu sama
seperti Saudara menolong saya karena terpaksa. Tetapi kalau Saudara maumenolong
saya, sayamau supaya kamu perbuat itu dengan hati yang rela.

15 Atau mungkin Allah mengizinkan dia lari dari Saudara untuk sementara 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— khususnya bagi saya, dan teristimewa
bagimu— sebagai budakmu dan sekaligus sebagai saudaramu seiman, karena sama-
sama bersatu dengan Tuhan Yesus.

17 Jadi kalau Saudaramenganggap saya sebagai saudaramu seiman, terimalah Ones-
imus kembali sama seperti kamu menerima saya. 18 Kalau dia sudah melakukan
kesalahan, atau dia punya utang kepadamu, biarlah saya yang menanggungnya!
19 Saya— Paulus, menulis ini dengan tangan saya sendiri: Saya akanmembayar semua
utang Onesimus. Dan sebenarnya saya tidak perlu mengingatkan bahwa Saudara
punya banyak utang kepada saya— yaitu utang roh dan jiwamu, karena saya yang
menyampaikan 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 hanya menjawab apa yang saya
minta, tetapi akanmelakukan lebih dari apa yang sayaminta.

22 Juga tolong siapkan kamar untuk saya. Karena saya berharap Allah akan men-
jawab doa-doa kalian, dan saya bisa datang lagi kepada kalian.

23 Epafras— yang dipenjarakan bersama saya karena melayani Kristus Yesus, men-
girim 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 menyertai kalian
masing-masing.
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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. Dia

menyampaikan pesan-pesan-Nya melalui para nabi dengan berbagai 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 menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini
melalui pekerjaan Anak-Nya. 3 Anak-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 untuk membersihkan kita
dari dosa-dosa kita, Dia kembali ke surga di mana Dia duduk di tempat yang paling
terhormat di dekat Allah Yang Mahamulia— yaitu di sebelah kanan-Nya. 4 Dengan
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 tentang Anak-
Nyamelalui perkataan nabi ini,
“Aku akanmenjadi Bapa-Nya,

dan Dia akanmenjadi Anak-Ku.”✡
6Selanjutnya, waktu Allahmengutus Anak-Nya yang sulung itu ke dalamdunia 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 akanmemerintah dari takhta kerajaan-Muuntuk

selama-lamanya.
Kuasa yang akan Engkau tunjukkan dengan tongkat kerajaan-Mu akan selalu
menghasilkan keadilan.

9Engkaumengasihi orang-orang yangmelakukan kebenaran, tetapi membenci orang-
orang yangmelakukan kejahatan.

Karena itu Aku— sebagai Allah-Mu, melantik

✡ 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 dalam Septuaginta— yaitu penerjemahan dari bahasa
Ibrani ke dalam bahasa 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
bahasaYunani, akan tetapi bahasaYunani kurang tergantungurutankatadanbisadimengerti seperti bahasa Ibrani
di atas. Kata “para angin” juga dapat diterjemahkan ‘roh-roh’. Yang penting, sesuai tema pasal ini dan khususnya
ayat 14, paramalaikat hanyalah pelayan Allah yang rendah kedudukannya.
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dan mengurapi-Mu dengan minyak sebagai tanda bahwa kerajaan-Mu men-
datangkan sukacita.

Dan sukacita itu lebih besar daripada sukacita yang Ku-berikan kepada para
sahabat-Mu.”✡

10DanAllah jugamengatakan— bukan kepadamalaikat, tetapi kepada Anak-Nya Yesus
seperti ini,
“Engkau juga adalah Tuhan yangmenciptakan dasar bumi ini,

dan dengan tangan-Mu sendiri Engkaumenjadikan 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 seseorangmenggulung lalu membuang pakaiannya yang rusak.
Lalu seperti seorang yangmemakai pakaian yang baru, demikianlah Engkau akan
menggantikan danmemperbarui 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 Akumengalahkan semua yangmemusuhi-Mu danmembuatmerekamen-
jadi budak-Mu.”✡

14 Tetapi para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah, yang diutus-Nya untuk
menolong kita yang sedang diselamatkan.

2
Keselamatan yang langsung kita terimamelalui 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 menunjukkan bahwa seluruh Hukum Taurat itu terbukti benar, dan
siapa pun yang tidakmenaatinya akanmenerima balasannya dari Allah sesuai dengan
perbuatannya. Jadi, janganlah kita berpikir bahwa kita bisa terlepas dari hukuman
Allah kalau kita tidak menghargai dan tidak menaati berita keselamatan yang disam-
paikan oleh Tuhan Yesus sendiri! Dan perlu kita ingat bahwa kita menerima berita
keselamatan itu dari orang-orang pertama yang mendengarkannya secara langsung
dari Tuhan. Mereka sudah menjelaskannya secara tegas kepada kita bahwa kabar itu
benar. 4 Allah sendiri juga membuktikan bahwa berita itu benar— yaitu dengan cara
membuat segala macam keajaiban, dan melalui berbagai macam kemampuan khusus
yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah.

Kristusmenjadi manusia demi keselamatan kita
5 Karena para malaikat tidak dipilih Allah untuk memerintah atas ‘ciptaan baru’✡

yang sedang kita bicarakan itu. 6 Tetapi Kitab Suci menuliskan bahwa seseorang
berkata secara terus-terang kepada Allah,
“Ya Allah, kenapa Engkau peduli terhadapmanusia?
✡ 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 ✡ 2:5
Ibr. 1:11-12
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Dan kenapa Engkaumengasihani kami keturunan Adam?*
7Untuk sementara waktu Engkau sudah membuat kedudukan kami lebih rendah dari

paramalaikat,
tetapi dari semua makhluk lain Engkau sudah menjadikan kami seperti raja-raja
yangmulia dan terhormat,

8karena Engkau sudahmeletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kamimanusia.”†
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 belum melihat hal itu dengan nyata— di mana kita
memerintah ‘seperti raja’ atas ‘segala sesuatu’. 9 Tetapi kenyataan yang sudah kita
lihat sekarang adalah Yesus! Seperti Firman Allah tadi, waktu Kristus hidup di dunia
ini “untuk sementara waktu Dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para
malaikat.” Tetapi sekarang di surga Allah sudah memahkotai Dia dengan mahkota
kerajaan. BerartiDialah sekarang ‘Rajayangmuliadan terhormat’atas ‘segala sesuatu’.
Hal itu terjadi pada-Nya karenaDia sudahmengurbankan hidup-Nya sendiri demi kita
semua sesuai dengan kebaikan hati Allah kepada kita.

10-11 Allah sendiri yang sudah menciptakan segala-galanya, dan semua ciptaan itu
dibuat untuk memuliakan Allah. Karena itu, tepat sekali bagi Allah untuk mendap-
atkan banyak anak— yaitu kita, supaya kita hidup bersama Dia dalam kemuliaan-Nya.
Dan Allahmemutuskan bahwa Anak sulung-Nya itu— Yesus, harus layakmenjadi Raja
Penyelamat dan Perantara yang sempurna melalui penderitaan-Nya bagi kita sebagai
anak-anak angkat Allah. Jadi baik Yesus— yangmembuat kita menjadi kudus, maupun
kita yang dikuduskan-Nya, sama-sama memanggil Allah ‘Bapa kita’. Oleh karena 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 akanmenyanyikan pujian bagi-Mu.”✡
13Dia juga berkata,
“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 menghancurkan iblis— yaitu dia yang berkuasa
atas kerajaan maut. 15 Dengan cara itulah Yesus sudah membebaskan kita— yang
sebelumnya dikuasai oleh rasa takut akan maut sepanjang hidup kita. 16 Sudah jelas:
* 2:6 keturunan Adam Secara harfiah, “anak manusia.” Di sini penggunaan ‘anak manusia’ diterjemahkan sesuai
dengan arti biasa dalam bahasa Ibrani— yaitu ‘manusia biasa’. Biasanya dalam Perjanjian Baru, ‘Anak Manusia’
menjadi nama khusus untuk Raja 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-Nyamenafsirkan 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 sengajamenggunakan 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 ✡ 2:13 Yes. 8:17 ✡ 2:13 Yes. 8:18
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Bukan paramalaikat yang ditolong Yesus, tetapi kita yang adalah keturunanAbraham.
17Oleh karena itulah, Yesus harusmenjadimanusia sama seperti kita saudara-saudari-
Nya dalam segala hal. Dengan begitu Dia bisa menjadi Imam Agung 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 untuk
mendamaikan manusia dengan Allah, sekarang Imam Agung kita, 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
sanggupmenolong 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 lebihmengenal Yesus yang sudah kita akui itu. Dialah yangmenjadiwakil
Allah* dan Imam Agung kita di dunia ini. Dalam menjalankan tugas-Nya itu Yesus
melayani dengan setia— sebagaimana jugaMusa pernahmelayani 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. 4 Memang
kalau ada keluarga, tentu ada juga kepala yang membangun keluarga itu. Tetapi
sebagai Ahli Bangunan dalam segala sesuatu adalah Allah. 5 Jadi sebagai pengurus,
Musa memang setia dalam pelayanannya kepada keluarga Allah. Pelayanan Musa
itu menggambarkan apa yang akan Allah lakukan dan ajarkan kepada kita melalui
Kristus. 6Tetapi, 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
§ 2:17 Imam Agung kita, Yesus Imam adalah pemimpin Rumah Allah. Tugas imam adalah sebagai perantara
antaramanusia dan Allah, dan khususnya sebagai pengantar untuk persembahan yang diberikan olehmasyarakat
kepada Allah. Pada permulaan, setiap laki-laki boleh memberikan 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 boleh menjadi imam, dan banyak
tugas dan peraturan diberikan kepada mereka 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 dalam Rumah Allah, supaya mereka bisa membantu dalam urusan
Rumah Allah. Mereka tidak boleh bertugas sebagai imam atau membuat acara-acara tertentu. Pada zaman Raja
Daud, para imam diatur menjadi 24 kelompok— yang masing-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 Agung dalam
surat Ibrani. (Ibr. 5:5-6; 7:20-28; 8:1-2; 10:21) Hal ini karena Yesus 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 untuk menghapuskan dosa sehingga Allah tidak marah lagi kepada orang yang sudah melakukan
dosa 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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7Oleh 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 waktu
mereka dalam perjalanan di padang gurun.

9 Biarpun sudah empat puluh tahun mereka melihat 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.’

11Oleh karenamereka sudahmembuat Aku begitu marah, maka Aku bersumpah,
‘Mereka tidak akanpernahmemasuki negeri tenang† yangAku sudah siapkanbagi
mereka.’ ”✡

12 Jadi, Saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya tidak ada di antara kalian yang
mempunyai hati yang jahat dan menolak untuk percaya, sehingga membuat kalian
berhenti taat kepadaAllah yang hidup. 13Tetapimarilah kita salingmenguatkan setiap
hari. Firman TUHAN tersebut dimulai dengan ‘Hari ini’. Jadi setiap hari selamamasih
bisa disebut ‘hari ini’, marilah kita berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kita yang
mengeraskan hatinya karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. 14Karena 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,
ketikamereka keterlaluanmelawan Aku.”✡

16 Siapakah mereka itu yang mendengar suara Allah dan tetap melawan-Nya? Yaitu
semua nenek moyang kita yang dipimpin oleh Musa ke luar dari Mesir! 17Dan 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 siapakah yang dimaksudkan Allah waktu Dia bersumpah,
“Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang yang Aku sudah siapkan bagi
mereka.” Ya, mereka yang menolak taat kepada-Nya. 19 Jadi, sudah jelas bahwa nenek
moyang kita itu tidak diizinkan masuk ke negeri itu karena mereka menolak untuk
percaya kepada Allah.

4
1 Jadi marilah 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 nenek moyang kita, sudah menerima
Kabar Baik tentang jalan keselamatan. Memang mereka pernah mendengar kabar
itu dari Allah, tetapi itu tidak menolong mereka, karena mereka tidak percaya penuh
† 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
perlindunganAllah di dalamdunia ini, dan 2) daripada berusahamenyelamatkan diri sendiri, lebih baik berpegang
teguh kepada Yesus supayamenjadi warga kerajaan Allah di surga. ✡ 3:11 Mzm. 95:7-11 ✡ 3:15 Mzm. 95:7-8;
Ibr. 3:7-8 * 4:1 negeri tenang Lihat catatan di Ibr. 3:11.
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kepada kabar itu. 3 Jadi kita yang percaya dipersilakan untuk masuk sekarang†
dan mendapatkan ketenangan yang luar biasa dalam perlindungan 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 pernahmemasuki negeri tenang yang Aku sudah siapkan bagi
mereka.’ ”✡

Dia berkata seperti itu, walaupun negeri tenang itu sudah selesai dikerjakan, karena
segala sesuatu yang dikerjakan Allah sudah siap sejak penciptaan dunia ini. 4 Kita
sudah tahu hal itu karena Allah sudah berkata dalam Kitab Suci,
“Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaan-Nya dalam mencip-

takan segala sesuatu.”✡
5 Tetapi mengenai hal itu ayat lain menuliskan, “Mereka tidak akan pernah masuk ke
dalam negeri tenang yang sudah Ku-siapkan bagi mereka.”✡

6 Jadi negeri itumasih terbuka dan kitamasihmempunyai kesempatan untukmasuk
ke situ. Tetapi nenekmoyang kita yang sudah lebih dulumendengarkanKabar Baik itu
sudah gagal masuk, karenamerekamenolak untuk percaya kepada Allah. 7Karena itu
Allahmenentukan lagi suatuhari yang lain sebagai kesempatanuntukmasukkedalam
negeri itu. Yaituayat yang sayakutipdariMazmurdi atas yangmenyebutkan ‘hari ini’—
dimana sesudahbertahun-tahunkemudianAllahberkata tentanghari itumelalui 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 kesem-
patan yang lain untuk masuk ke negeri itu! 9 Jadi hal itu menunjukkan bahwa masih
ada kesempatan bagi kita umat Allah untukmemasuki “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. 11Karena itu, marilah kita
lebih giat dan rajin lagi supaya kitamasuk dan hidup dalam ‘negeri tenang’ itu. Jangan
sampai ada di antara kita yang gagal seperti nenek moyang kita yang menolak untuk
percaya kepada Allah.

12 Oh, Firman Allah sungguh hidup dan berkuasa! Karena kita mengalami bahwa
Firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita. Kekuatannya lebih
tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam. Jadi Firman Allah sangat
berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita*— sehingga pikiran, keinginan, dan
niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. 13 Dan ingatlah: Tidak ada
makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh
† 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 “sedangmasuk.” Ternyata ketenangan ini kita
alami di dalamdunia 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 yangmemimpin bangsa Israelmasuk ke tanah Kanaan— tanah yang sudah
dijanjikan Allah kepadamereka. § 4:10 beristirahat dari segala pekerjaan … Maksud penulis bisa dibandingkan
dengan Ef. 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, danmenghakimi pikiran-pikiran…” Penulis Ibranimenggunakan bagian tubuh
‘sendi-sendi dan sum-sum’ sebagai gaya bahasa yang melambangkan perbedaan yang sangat persis atau sangat
dalam di dalam hati nurani dan hidup rohani kita.
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Allah—bahkan semua isi hati kita terbukadihadapan-Nya. Dan setiapkita akanberdiri
danmemberi 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 mendahului kita

ke surga— di mana Dia bertugas sebagai Imam Agung kita.† Oleh karena itu, marilah
kita tetap berpegang teguh kepada Yesus— sesuai dengan 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 sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami
segala macam cobaan sama seperti yang kita alami. Tetapi Dia tidak pernah berdosa.
16Oleh karena itu, kita bisa langsungmenghadap takhta Allah dalam doa. Dan biarlah
kita datang tanpa rasa takut, karena ImamAgung kita sudah berada di samping takhta-
Nya itu—dimanakita akanditerimadengankebaikanhati Allah. Denganbegitu, kapan
pun kita perlu pertolongan, Allah akanmengasihani danmenunjukkan kebaikan hati-
Nya kepada kita.

5
1Kita tahu bahwa setiap imam agung agama Yahudi, dipilih dari antara orang biasa.

Dan dia bertugas sebagai perantara antara manusia dengan Allah, supaya berbagai
pemberian sukarela dan kurban-kurban untukmenebus dosamanusia bisa diberikan
kepada Allah sesuai dengan peraturan Hukum Taurat yang berlaku. 2 Oleh karena
setiap imam agung adalah manusia biasa, dia juga masih sadar akan kelemahan-
kelemahannya sendiri. Dengan demikian dia memang boleh memiliki hati yang
berpengertian terhadap sesamanya yang sudahmelakukan kesalahan karena ketidak-
tahuan mereka akan kehendak Allah. 3 Dan itulah sebabnya sebelum imam agung
mempersembahkan kurban untuk dosa sesamanya, dia harus lebih dulumempersem-
bahkan kurban untuk dosanya sendiri.

4 Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi imam agung, karena sese-
orang tidak bisa mengangkat dirinya menjadi imam agung, tetapi Allah-lah yang
memilihnya— sama seperti Harun pada zaman dahulu. 5 Begitu juga dengan Kristus.
Dia tidakmengangkatdiri-Nyamenjadi ImamAgung, tetapiAllah-lahyangmemilihDia
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,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk selamanya sesuai dengan pola

pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.”✡
7 Ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia selalu berdoa memohon pertolongan 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 untukmembuktikanbahwaDia taat kepadaAllah. 9Sesudah semuapender-
itaan 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. 10 Dan Dia juga sumber
keselamatan bagi kita karena Allah mengangkat Dia sebagai Imam Agung— bukan
menurut keturunan Harun, tetapi menurut pola pengangkatan ImamMelkisedek.

Dorongan untukmenjadi dewasa secara rohani
† 4:14 ImamAgung kita. Lihat catatan di Ibr. 2:17. ✡ 5:5 Mzm. 2:7; Ibr. 1:5 ✡ 5:6 Mzm. 110:4
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11 Sebenarnya masih banyak hal tentang Yesus dan Melkisedek yang ingin saya
jelaskan kepada kalian. Tetapi hal-hal ini tidak mudah untuk dijelaskan, karena
saya tahu kalian sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. 12 Memang sekarang
sudahwaktunya bagi kalian untukmenjadi guru, tetapi sampai sekarang kalianmasih
memerlukan orang lain untukmengajar kalian tentang dasar-dasar dari FirmanAllah.
Kalian masih sama seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan
makanan yang keras. 13Karena siapa yang masih minum susu saja berarti dia masih
bayi. Orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih
tinggi, karenabelumterlatihbagaimanacaranyamembedakanajaranyangmemimpin
kepada hidup benar dari ajaran yang menyesatkan. 14 Sedangkan orang-orang yang
dewasa secara rohani siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Karena
mereka sudah melatih diri mereka untuk membedakan antara ajaran benar dengan
ajaran yang jahat.

6
1 Jadi, oleh karena kalianmemerlukan ajaran-ajaran yangmemimpin 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 akanmengulangi ajaran-ajaran dasar ini:
tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya membawa kalian

kepada kematian rohani,*
tentang percaya kepada Allah,
2 tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes, dan baptisan 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!

4-6Hati-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 pernah
mengalami kebaikan hati Allah yang dia terima melalui Yesus, dan dia juga sudah
mengalami pertolongan RohKudus. Dia juga sudahmengalami begitu indahnyaKabar
BaikdariAllah, dan sudahmengalami kemampuan-kemampuan rohani yangakankita
nikmati pada zaman yang akan datang. Jadi kalau orang seperti itu meninggalkan
Kristus, tidak mungkin dia bertobat lagi. Karena ketika dia meninggalkan Kristus,
di mata banyak orang dia seperti sudah menginjak-injak Anak Allah. Kalau orang
semacamituberusahabertobat lagi, dia sepertimintakepadaYesus, “Yesus, tolongmati

* 6:1 perbuatan…kematianrohaniSecaraharfiah, “perbuatanmati.” Penulis Surat Ibranimenggunakanperkataan
yang samadalam9:14. Sekitar limapuluhpersenpenafsir berkata bahwayangdimaksudkannyaadalahmelakukan
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. Danmemang perbuatan jahat jugamembawa
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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disalibkan sekali lagi bagi saya, supaya Engkaumenebus dosa-dosa yang saya perbuat
waktu sayameninggalkan Engkau!”

7Kehidupan rohani kita bisa digambarkan seperti ladang. Karena kebaikan 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 mem-
berkati 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
yang meninggalkan Yesus itu, tetapi termasuk kepada kita yang sedang diselamatkan.
10 Karena Allah adil. Dia akan tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing su-
dah 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 Dia tidak
akan pernah lupa memberkatimu. 11 Tetapi yang saya sangat rindukan adalah su-
paya kamu terus bersemangat dan terus berbuat kasih yang nyata itu sampai akhir
hidupmu, karena dengan begitu kamumemastikan bahwa kamu akan menerima apa
yang kita harapkan di surga. 12Dengan begitu kamu juga tidak akanmenjadi pemalas.
Tetapi hendaklah kamu mengikuti teladan saudara-saudari seiman kita yang sudah
mendahului kita ke surga. Perhatikanlah bahwa mereka tetap sabar dan percaya
penuh kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah bahwa sekarang
mereka sedangmenikmati semua janji Allah.

Allah tidak akan pernah ingkar janji
13-15Abrahamadalah contoh bagi kita. Allah berjanji kepadanya dengan ‘bersumpah

atas diri-Nya sendiri’, waktu Allah berkata,
“Aku bersumpah atas diri-Ku sendiri: … Aku sungguh-sungguh berjanji akan mem-

berkatimu 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 men-
guatkan 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, artinya Allah akan menghukum
orang itu kalau berdusta, dan kesaksiannya dianggap sah. 17 Begitu juga waktu Allah
maumenguatkan kebenaran janji-Nya, Diamenguatkan 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 akanmenepati semua janji-Nya kepada kita!” 19-20Biarlah hara-
pan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan amanbagi diri kita sendiri,
supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena Pengharapan
✡ 6:13-15 Kej. 22:16-17 ‡ 6:18 bergantung penuh Secara harfiah, “melarikan diri (dari bahaya dan)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 bandingkanMzm. 61:4 dan Ams. 18:10.)
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kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam
RuangMahakudus di RumahAllahdi surga. Jadi sekarang kita bisa langsungmendekat
kepada-Nya di sana dalamdoa, karena Yesus sudah bertugas sebagai ImamAgung bagi
kita untuk selama-lamanya, sesuai dengan pola ImamMelkisedek.

7
ImamMelkisedek lebih besar daripada Abraham

1 Melkisedek itu adalah raja kota Salem dan imam Allah Yang Mahatinggi. Dialah
yang bertemu dengan Abraham ketika Abraham dengan teman-temannya kembali
dari peperangan mengalahkan semua pasukan tentara dari beberapa kerajaan. Pada
hari itu Melkisedek memberkati Abraham.✡ 2 Dan 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 bahwa Melkisedek memang adalah orang yang sangat penting.
Karena Abraham— nenek moyang kita yang terkenal itu, memberikan 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-samaketurunanAbraham. 6BiarpunMelkisedekbukanorangLewi,
dia menerima persepuluhan itu dari Abraham. Dan Melkisedek juga memberkati
Abraham— yaitu nenekmoyang kita yang sudahmenerima 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 Fir-
man TUHAN tentang Melkisedek, dia hidup selamanya. 9Dan boleh dikatakan bahwa
Lewi sendiri— yaitu nenekmoyang darimereka yang berhakmenerimapersepuluhan,
membayar persepuluhan 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 kesempurnaan ro-

hani tidak bisa dicapai melalui pelayanan para keturunan Lewi— biarpun pelayanan
mereka berdasarkan Hukum Taurat. Karena kalau kesempurnaan rohani bisa di-
capai 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, Tuhan kita Yesus tidak berasal dari suku Lewi— tetapi dari
suku Yehuda. Orang-orang dari suku itu tidak pernah melayani persembahan kurban
binatang di atas mezbah di dalam Rumah Allah, dan Musa 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. 16Dia diangkat sebagai Imam Agung— bukan
✡ 7:1 Kej. 14:18-19 ✡ 7:5 Bil. 18:21
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karena peraturan lama yang berdasarkan keturunan jasmani, melainkan karena Dia
memiliki kuasa yang tidak bisa dibinasakan, yaitu kuasa untukhidup selama-lamanya.
17 Inilah yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Dia,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk selama-lamanya— sesuai dengan

pola pengangkatan imamMelkisedek dahulu.”✡
18 Jadi sekarang kita lihat bahwa Hukum yang lama itu sudah dibatalkan, karena

hukum itu terlalu lemah dan tidak berguna. 19Karena denganmenaati Hukum Taurat
siapa pun tidak akan pernah menjadi sempurna di hadapan Allah. Tetapi sekarang
jalan baru sudah dibukakan bagi 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. Sedangkan para imam lain
diangkat tanpa sumpah. Karena Allah bersumpah kepada Yesus seperti yang tertulis
dalamMazmur Daud,
“Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah dan tidak akanmengubah pikiran-Nya:

‘Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk selama-lamanya— sesuai den-
gan 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 nenek
moyang Israel. Dan nyatalah juga bahwa Yesus sebagai Perantara* kita dalam perjan-
jian yang baru ini.

23Ada jugaperbedaan ini: Menurutperaturan-peraturan lama, selaluadapergantian
imam agung, karena setiap imam agung terhambat oleh kematian sehingga tidak bisa
meneruskan jabatannya. 24 Tetapi Yesus hidup selamanya, jadi sebagai Imam Agung,
Dia tidak akan pernah digantikan oleh siapa pun. 25 Oleh 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. 27Dia tidak seperti
para imam yang lain yang perlu mempersembahkan kurban setiap hari. Dan mereka
masing-masing harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri sebelum
melayani 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—
biarpundiamempunyaikelemahan. Sedangkanperjanjianyangdisertai sumpahAllah
dan yang diberikan sesudah Hukum Taurat mengangkat Anak Allah sendiri sebagai
ImamAgung. Jadi untuk selama-selamanyaDialah ImamAgungyang sangat sempurna
dan tepat bagi kita!†

8
Yesus adalah ImamAgung kita

✡ 7:17 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6 ✡ 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
melaluipenderitaan. Didalampasal ini penulis Surat IbranimenunjukkanbahwaKristus tepat sebagai ImamAgung
kita karena sumpah Allah dan karena Dia tidak mempunyai keterbatasan dan kelemahan lain seperti setiap imam
agung yang diangkat dari manusia sesuai Hukum Taurat.
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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. 2 Di situ juga Dia melayani di dalam 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 dengan Imam Agung kita:
Dia harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. 4 Kalau Yesus masih hidup di
dunia ini, maka Dia tidak mungkin diangkat menjadi imam. Karena sudah ada orang-
orangdari suku lain yangmelayani semuapersembahan sesuai denganHukumTaurat.
5 Tetapi Rumah Allah duniawi di mana para imam duniawi melayani hanyalah gam-
baran atau bayangan dari Kemah TUHAN yang sebenarnya di surga. Perhatikanlah
bahwa sebelumMusa membangun Kemah TUHAN yang pertama Allah menyuruhnya
seperti ini,
“Kamu harus membuat semuanya persis sama dengan contoh yang sudah Aku tun-

jukkan kepadamu di atas gunung ini.”✡
6 Tetapi sekarang Yesus sudah diberikan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada
pelayanan para imam duniawi itu, oleh karena Diamenjadi Perantara yangmengurus
perjanjian yang baru antara Allah dan kita. Dan perjanjian yang baru itu jauh lebih
mulia dari perjanjian yang lama, karena Allah menjanjikan hal-hal yang lebih baik—
seperti yang saya akan jelaskan selanjutnya.

7 Kalau perjanjian sebelumnya yang diadakan melalui perantaraan Musa sudah
memuaskan, maka perjanjian yang kedua tidak perlu diadakan. 8-10 Tetapi Allah
sendiri tidak puas dengan perjanjian yang lama itu, sehingga 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.

Perjanjianyangbaru ini tidak samaseperti yangdulu sudahKu-tetapkandengannenek
moyang 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.

11Oleh karena itu, nanti kalian tidak lagi perlu saling mengingatkan 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
berbedadari yangdipakai untukRuangKudusdanRuangMahakudusdi Ibr. 9:3-4. Karenabentuknyaadalah 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
BerbagaiaturanmengenaicaramenyembahAllahsesuaidenganperjanjianyang lama

1Pada perjanjian yang pertama itu, ada berbagai aturanmengenai caramenyembah
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 RuangMahakudus. 4Di 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 ada
dua ukiran malaikat penjaga saling berhadapan— di mana sayap kedua malaikat itu
terbuka lebar menaungi penutup peti itu. Kedua ukiran malaikat itu melambangkan
kemuliaan Allah. Tutup peti itu disebut Tempat Pendamaian.* Tetapi sekarang bukan
waktunya untukmenjelaskan 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 dalam Ruang Mahakudus, dan
itu pun hanya sekali setahun. Pada waktu dia masuk dia harus membawa darah dari
dua ekor hewan untuk dipercikkan pada Tempat Pendamaian itu. Darah hewan yang
pertamadipercikkanuntuk dosanya sendiri, dandarahhewanyang keduauntuk 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 gambaranyangmenunjukkanperbedaanantara cara lamadengan
cara baru. Dengan cara lama, pemberian sukarela dan kurban pengampunan dosa
memang dipersembahkan kepada Allah, tetapi semua itu tidak bisa membuat hati nu-
rani orang-orang yangmembawapersembahan itu bersih dengan sempurna. 10Semua
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
11 Jadi, sekarang Kristus sudah menjadi Imam Agung bagi kita. Semua hal yang baik

yang Allah janjikan bagi kita, kita terima melalui Dia. Ruang Mahakudus di mana
Diamelayani adalah ruang yang surgawi dan sempurna— bukan kemah duniawi yang
dibuat oleh tangan manusia. 12 Dan ketika Kristus masuk ke Ruang Mahakudus itu,
Dia tidak membawa darah kambing 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.
✡ 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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13 Dengan cara lama, darah kurban kambing atau sapi jantan dipercikkan 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— yang melalui Roh Allah,
Rohyanghidup selama-lamanya,mempersembahkandiri-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 membawa 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. Dan Kristus layak sebagai Peran-
tara karena kematian-Nya membayar harga penebusan manusia— yang diperlukan
karena siapa pun tidak diampuni dengan sempurna melalui bermacam-macam kur-
ban persembahan yang dilakukan dengan cara perjanjian yang lama.

16 Dan 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
suratwarisan itu sudah terbuktimeninggal. 17Karena suratwarisanmenjadi sahkalau
pemberi surat itu sudah meninggal. Kalau orang itu masih hidup, tentu saja surat itu
belum berlaku. 18 Begitu juga dengan perjanjian Allah yang pertama dengan umat
Israel disahkan dengan darah hewan. 19 Karena sesudah Musa memberitahukan se-
mua perintah dari HukumTaurat kepada seluruh umat Israel, lalu diamencampurkan
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 wajibmengikuti perjanjian ini.”✡ 21Dan 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 semuahalharusdisucikandengandarahhewankurban, dandosa tidak
diampuni tanpa darah hewan kurban.

23-24 Ingatlah bahwa Kemah Suci di dunia yang disucikan seperti itu hanyalah
gambaran atau bayangandari yang sesungguhnyadi surga. Jadi, kalau kemahduniawi
yang dibuat dengan tangan manusia harus disucikan dengan darah hewan, tentu
kemah yang sesungguhnya harus disucikan dengan persembahan yang jauh lebih
mulia dari darah kurban hewan. Dan itulah yang terjadi ketika Kristus masuk dengan
darah-Nya sendiri ke Ruang 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 memasuki Ruang
Mahakudus setiap tahundenganmembawadarahyangbukandarahnyasendiri. 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!

✡ 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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27Memang Allah sudahmenentukan bahwa kitamanusia hidupmatinya hanya satu
kali saja, dan sesudah itu kita diadili. 28 Begitu 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 akan menerima keselamatan yang
kita harapkan itu!

10
Kurban Kristus saja yang memenuhi kehendak Allah dan yang menyucikan kita den-

gan sempurna
1 Jadi, cara menyembah Allah yang tertulis di dalam Hukum Taurat hanyalah

gambaran atau bayangan dari hal-hal baik yang Allah 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 selalu dipersembahkan kurban hewan, namun
kurban-kurban itu tidak bisa 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 den-
gan dosa-dosa mereka. Kalau demikian pasti mereka juga merasa tidak lagi perlu
mempersembahkan hewan kurban. 3Melainkan yang terjadi adalah bahwa kurban-
kurban itu membuat mereka teringat akan dosa-dosa mereka setiap kali mereka
mempersembahkannya. 4Karenapersembahandarah sapi jantandankambing jantan
sebenarnya tidak bisa menghapus dosamanusia.

5Karena 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 Engkau
sepenuhnya.

6Engkau tidak berkenan kepada kurban-kurban untukmenghapuskan 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.’ ”✡

8Pertama dalam kutipan di atas Kristus berkata bahwa Allah tidakmenginginkan dan
tidak berkenan kepada ‘kurban dan persembahan’, dan 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, Kristus membatalkan cara yang lama untuk mengha-
puskan dosa dan membuat cara yang baru. 10 Karena yang Allah kehendaki adalah
dengan satu kali sajamengurbankan tubuh Kristus Yesus, selamanya kita dikuduskan.

11Dengan cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mezbah
di dalam Rumah TUHAN dan berulang kali melakukan aturan-aturan agama dan
memberikanberbagai jenis kurbanyang sama sekali tidakpernahbisamenghapuskan
dosa. 12Sedangkan ImamAgungkitaKristusmempersembahkansatukurbansajayang
berlaku untuk selamanya, 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, dengan mempersembahkan satu kurban saja, Kristus
sudah menyucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk selamanya. Begitu juga
dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin dikuduskan-Nya.
✡ 10:7 Mzm. 40:7-9 ✡ 10:13 Mzm. 110:1; Ibr. 1:13
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15DanRohKudus jugamengatakanhal yang samakepadakitadalamayat yang sudah
saya kutip. Karena dulu Dia berkata,
16 “Demikianlah perkataan TUHAN:

Inilah perjanjian yang baru yang nanti akan Ku-tetapkan dengan 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 lagimempersembahkan
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 yang hidup. 21 Dan sekarang, oleh karena Imam
Agung kita memerintah atas semua umat Allah, 22marilah kita bebas datang kepada
Allah di dalam doa kita masing-masing— tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah
disempurnakan, 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 dibersihkan dengan air
yangmurni. 23Marilahkitaberpegang teguhkepadakepercayaankita 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
24 Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling men-

dorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan 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.

26 Karena kalau kita terus dan sengaja berbuat dosa sesudah kita menerima berita
benar tentang semua yangKristus sudah lakukan bagi kita,maka tidak ada lagi kurban
yang bisa menghapus dosa tersebut. 27 Siapa di antara kita yang hidup seperti itu, dia
hanya tinggal menunggu Allah menjatuhkan hukuman terakhir yang mengerikan—
saatDiamenghakimi semuayangmemusuhi-Nya lalumembuangmerekakedalamapi
yang menyala-nyala yang sudah disediakan untuk membinasakan mereka. 28 Sebagai
contoh, ingatlah apa yang dilakukan dengan cara lama: Siapa saja yang melanggar
Hukum Musa dibunuh tanpa belas kasihan berdasarkan kesaksian dua atau tiga
orang saksi mata. 29 Jadi coba bayangkan, orang yang menghina Anak Allah pantas
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 sudah Dia curahkan untuk membuat 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,
✡ 10:16 Yer. 31:33; Ibr. 8:10 ✡ 10:17 Yer. 31:34; Ibr. 8:12
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“Akulahyangberhakuntukmembalaskejahatan. BiarlahAkusendiri yangmembalas.”
Dan lagi TUHAN berkata,
“Aku, TUHAN, akanmengadili umat-Ku.”✡
31 Berjaga-jagalah dengan takut! Jangan sampai kamu mendapat kemarahan Allah
yang hidup!

32Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak lupa akan apa yang terjadi
ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk mengenal Kristus. Biarpun
kalian seringmenderita dan dianiaya, tetapi kalian tetap berdiri dengan kuat. 33Ada di
antara kalian yangdihinadi depanumum, ataupundipukuli. Danada juga yangmeno-
long saudara-saudari kita yang dianiaya seperti itu. 34Danwaktu saudara-saudari kita
seimandipenjarakan, kalian turutmerasakanpenderitaanmereka— seolah-olahkamu
sendiri yang dipenjarakan. Bahkan ada di antara kalian yang dianiaya sampai barang-
barang kalian pun dirampas. Dalam keadaan seperti itu juga, kalian tetap bersukacita,
karena kalian tahu bahwa kalian mempunyai harta surgawi yang terjamin dan yang
tahan untuk selama-lamanya.

35 Jadi, tetaplah berani dan janganlah ada siapa pun di antara kalian yang
melepaskan keyakinannya kepada Kristus— yang sudah kalian pegang teguh sampai
sekarang. Karena keyakinanmu itu akan menghasilkan upah yang besar. 36 Yang
penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar dalam kesusahan, supaya kita tetap
melakukan kehendak Allah. Dengan demikian kita akan menerima semua yang
dijanjikan Allah kepada kita. 37Karena ada tertulis di dalam Kitab Suci,
“Hanya sedikit lagi waktunya, Dia yang datang itu

akan tiba dan tidak akanmenunda waktunya lagi.
38Orang yang benar di hadapan-Ku akan hidup selamanya karena dia percaya penuh

kepada-Ku.
Tetapi Aku tidak akan berkenan kepada orang yang meninggalkan Aku ketika dia
mengalami kesusahan.”*

39 Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang ‘meninggalkan’
TUHAN lalu dibinasakan. Tetapi kita adalah orang yang ‘percaya penuh’ kepada-Nya
dan diselamatkan.

11
Pahlawan-pahlawan iman

1Dengan ‘percaya penuh’ artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan
pasti akan kita terima— biarpun kita belum melihatnya. 2 Karena dengan percaya
penuh, nenekmoyang kita menjadi berkenan di mata Allah.

3 Dengan percaya penuh kita mengerti bahwa dengan perkataan-Nya saja, Allah
menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Jadi segala sesuatu yang
bisa kita lihat diciptakan dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat.

4 Oleh karena Habel percaya penuh kepada Allah, dia mempersembahkan 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 masih menjadi teladan bagi
kita.

5 Begitu juga dengan Henok: 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

✡ 10:30 Ul. 32:36 * 10:38 kutipan Penulis Surat Ibrani mengutip Hab. 2:3-4. Ayat 38a juga dikutip oleh Rasul
Paulus di Rom. 1:17 danGal. 3:11, tetapi penulis Surat Ibranimengutip dari Septuaginta yangmenambah kata ‘Aku’.
✡ 11:5 Kej. 5:24
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terkenal sebagai orang yang hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. 6 Jelaslah
bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hati-Nya. Karena
setiap orang yangmau datang kepada-Nya harus percaya bahwaAllah itu benar-benar
ada dan bahwa Diamemberkati setiap orang yang sungguh-sungguhmencari Dia.

7Contoh lain adalah Nuh: Dia percaya penuh ketika Allah memberitahukan 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 di-
wariskan kepadanya dan keturunannya. Lalu dengan percaya penuh dia berangkat
walaupun dia belum tahu ke mana dia harus pergi. 9 Oleh 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. Dan
mereka sama-sama mewarisi perjanjian yang sama. 10 Sudah jelas bahwa Abraham
sedangmenanti-nantikankotayangdirencanakandandibangunolehAllah, supayadia
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 men-
gandung, sehingga mereka mendapatkan keturunan. Hal ini terjadi karena Abraham
percaya penuh bahwa Allah setia dan akan menepati janji-Nya. 12 Jadi, karena satu
orangsaja—yaituAbraham,percayasepenuhnyaketikadia sudah tuadanhampirmati,
tetapi “keturunannya tidak terhitung banyaknya— seperti bintang-bintang di langit
atau pasir di pantai.”

13 Semua 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 sudah mereka tinggalkan. Karena kalau mereka
merindukan negeri itu, maka mereka mempunyai banyak kesempatan untuk kembali
ke situ. 16Yang mereka rindukan adalah suatu negeri yang jauh lebih baik dari negeri
itu— yaitu negeri surga. Jadi Allah sudah menyiapkan sebuah kota untuk mereka, dan
Dia senang disebut Allahmereka.

17 Abraham juga menjadi contoh ketika kepercayaannya diuji oleh Allah— yaitu
ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan Isak. Abraham percaya penuh,
lalu dengan rela mengurbankan anak satu-satunya (melalui Sara)— biarpun Abraham
sudahmenerima janji-janji Allah, 18 termasuk janji ini:
“Hanya keturunan Isak sajalah yang akanmerupakan 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.

20 Dan Isak juga percaya penuh bahwa Allah akan menepati 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 tangannya pada kedua anak laki-laki
✡ 11:18 Kej. 21:12; Rom. 9:7



Ibrani 11:22 641 Ibrani 11:35

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 untukmembawamereka keluar dari
Mesir, dan dia berpesan supaya di kemudian hari mayatnya juga ikut dibawa keluar.

23Orang 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 sudahmemberikan anak yang luar biasa kepadamereka.

24LaluMusa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh: Karena sesudah
dewasa, diamenolak disebut anak dari putri Raja Firaun. 25Dia pikir lebih baik disiksa
dan susah bersamaumat Allah daripada hidup bersenang-senang dalamdosa 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 mendapatkan
seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan
diberikan Allah kepadanya. 27 Dan karena Musa percaya penuh kepada Allah, dia
beranimeninggalkanMesir. Dia tidak takut terhadapkemarahanFiraun, tetapi dengan
mata tetap tertuju ke depan, dia berjalan sepertimelihat Allah yang tidak kelihatan itu.
28Dan juga karena percaya penuh diamengadakan Hari Paskah yang pertama dengan
memercikkandarahpadasetiappintu rumahumat Israel, sehingga setiap rumahorang
Israel terhindar dari malaikat yang akanmembunuh anak-anak sulung.

29Umat Israel juga sebagai contoh umat yang percaya penuh: Karena percayanya itu
mereka bisa menyeberangi Laut Merah— seperti melewati tanah yang kering. Tetapi
para tentaraMesir tenggelam ketikamencobamenyeberanginya.

30Mereka percaya penuh. Karena itu, sesudahmereka berjalanmengelilingi 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 yang menolak
untuk percaya kepada Allah.

32Dan masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan! Tetapi tidak cukup waktu untuk
menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi.
33 Mereka juga percaya penuh. Karena itu mereka diberi kuasa untuk merampas
daerah-daerah kekuasaan raja-raja bangsa lain, dan yang lain di antara mereka diberi
kuasauntukmemerintahdenganadil atasmusuh-musuhmereka, danadayangmener-
imaapayangAllah janjikankepadamereka, danyang lainnyadilindungi-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 sudah
mengalahkan pasukan-pasukan tentaramusuh, lalumusuh-musuh itumelarikan diri.
35 Juga, karenamereka percaya penuh kepada Allah, 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 yangmenyiksa setiap mereka berkata, “Hina allahmu dan kami
akan membebaskanmu!” Tetapi mereka menolak untuk dibebaskan, karena mereka
* 11:34 terhindar dari bahaya api besar Secara harfiah, “memadamkan kuasa api.” TSI menerjemahkan sesuai
dengan tafsiran bahwa kata-kata ini merupakan gaya bahasa tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam
Dan. 3.
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percaya penuh bahwa sebagai hasil kesetiaan mereka, mereka pasti akan dihidupkan
kembali dari kematian kepada suatu kehidupan yang jauh lebih baik. 36Dan 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. 37-38Dari 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 sangat miskin
sehingga mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan hanya mempunyai pakaian di
badan yang terbuat dari kulit domba atau kambing. Mereka kekurangan makanan,
dibuat menderita, dan terus disiksa. Orang-orang seperti itu terlalu baik untuk tinggal
di dalam dunia ini! Sehingga mereka hidup mengembara saja— baik di padang gurun
atau gunung-gunung, dan terpaksa tinggal di dalam gua-guamaupun 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 mereka mati sebelum
menerima apa yang sudah Allah janjikan, Allah tetap senang kepada mereka karena
kepercayaanmereka. 40Karena rencana Allah bukan hanya untuk mereka saja, tetapi
untuk kita juga. Allah menetapkan 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
hidupparapahlawan imankita yang sudahmendahului kitadanyang sedangmenanti-
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 marilah kita terus berjuang mencapai tujuan kita. 2 Dalam
pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan— yaitu kepada Yesus.
Dialah Raja dan Pahlawan Iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyele-
saikanpertandingan yang diberikan kepada-Nya dengan sempurna. Dia relamenahan
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 selalumerenungkan teladanYesus— 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. 4Karena
memang, dalam perjuangan kita melawan dosa, kita belum sampai terbunuh.

5 Janganlah kitamelupakan nasihat yang diberikan TUHAN— dimana 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

ingatbahwaAllah sedangmemperlakukankita sebagai anak-Nya. Karena, kalaubapak
memberikan didikan kepada anaknya sendiri, itu bukan hal yang aneh! 8Kalau kamu
tidak pernah dikoreksi oleh TUHAN, berarti kamu bukan anak-Nya yang sah. Karena
TUHAN mengoreksi semua anak-Nya. 9 Memang, bapak kita yang ada di dunia ini
✡ 12:6 Ams. 3:11-12



Ibrani 12:10 643 Ibrani 12:22-23

pernah mengoreksi kita. Sesudah itu, kita menghormati mereka. Jadi terlebih lagi
marilah kita tundukkepadaAllah sebagai Bapa rohani kita, karena kalau kita bertahan
dalam ujian, kita akan masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya. 10 Dan bapak-
bapak kita yang di dunia ini mengoreksi kita masing-masing hanya untuk sementara
saja— sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi waktu Bapa surgawi
mengoreksi kita selalu tepat dan berguna, supaya kita disucikan sebagaimanaDia suci.
11Memang, setiapkali kitadikoreksi, pengalaman itu tidakmembuatkita 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. 13Dan biarlah kaki kita
tetap berlari lurus ke depan. Jangan belok ke kiri atau ke kanan. Dengan demikian,
kalauorangyang lemahataupincangmengikuti teladankita, 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 akan melihat
TUHAN. 15 Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pun di antara kalian yang berhenti
berpegang kepada kebaikan hati Allah. Karena kalau ada orang yang seperti itu, dia
akanmenjadi seperti tanamanberacun yang bisameracuni 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, dialah yang
berhak mewarisi semua harta benda bapaknya ketika bapaknya meninggal. Tetapi
dia menjual semua hartanya itu hanya untuk satu piring makanan saja. 17 Ingatlah
yang terjadi kemudian: Ketika dia berubah pikiran dan mau menerima berkat dari
bapaknya sebagai anak pertama, tetapi bapaknyamenolak untukmemberikan berkat
itu kepadanya. Walaupun dia menangis, dia tidak bisa mengubah apa yang sudah
dilakukannya.

Perjanjian Allah yang lama menakutkan, tetapi perjanjian yang baru menggembi-
rakan

18Kita yang datang kepada Allah melalui Kristus dan sesuai dengan perjanjian yang
baru tidak seperti umat Israel yang menerima 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
surgawiyangnyaringdansuaraAllah sendiri. Nenekmoyangkitamenjadi sangat takut
sehingga mereka meminta Musa supaya Allah tidak lagi berbicara secara langsung
kepada mereka. 20 Karena mereka sangat takut sehingga tidak bisa 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 ribuanmalaikat, karena kita datangmelalui Anak Pertama
✡ 12:20 Kel. 19:12-13 ✡ 12:21 Ul. 9:19
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Allahdanmewarisi segala sesuatubersamaDia. Kita jemaatdariAnakAllah, dan setiap
nama kita tertulis dalam buku kehidupan di surga. Kita diterima oleh Allah— yaitu
Dia yang akan mengadili semua orang, dan kita sekarang masuk dalam persekutuan
semuaorangbenaryang sudahmendahului kitadansudahdijadikansempurna. 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 orang pertama untuk dibunuh, tidak membawa berkat,
melainkan kutukan. Tetapi darah Yesus membawa berkat besar!

25 Jadi Saudara-saudari,marilah kitamasing-masingmenjaga diri kita supaya jangan
ada di antara kita yang menolak untuk mendengar Allah yang sedang berbicara
kepada setiap kita dari surga. Karena kalau nenek moyang kita tidak menghindar
dari hukuman ketika menerima pesan Allah melalui perantara manusia duniawi—
yaitu Musa, pastilah kita pantas menerima hukuman yang lebih berat kalau menolak
mendengarkan Dia yang sekarang 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 dengan penuh rasa takut dan
hormat. 29Karena tentang Allah kita Kitab Suci menuliskan, Allah kita “bagaikan api
yangmenghanguskan 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 menerima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah
mereka! 3Dan janganlah lupa berdoa danmenolong 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 juga
menderita sama seperti mereka.

4 Hendaklah 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 bisa melakukan 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 yang menyampaikan Firman Allah kepada kita dan
yang sudahmendahului kita ke surga. Renungkanlah carahidupmerekayangbaikdan
tirulah keyakinanmereka. 8Kristus 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 denganmengikuti aturan-aturan semacam itu tidak ada orang yang
pernah berhasil menjadi sempurna di mata Allah.

10 Dalam cara persembahan kurban yang lama, para imam bisa memakan dua
bagian daging dari setiap kurban hewan. Sedangkan dalam cara baru kita diberkati
melalui mezbah surgawi, dan para imam yangmelayani 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
membawadarahhewan tersebutkedalamRuangyangMahakudus—yaitudarahuntuk
pengampunan dosa, lalu semua bagian tubuh hewan itu dibakar sampaimenjadi debu
di tempat lain di luar perkemahanumat Israel—bukandi atasmezbahdi dalamRumah
TUHAN. 12Demikian 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 karenamengikut Yesus saja.
14Karenadibumi ini, kita tidakmempunyaikotayang tetapadauntukselama-lamanya,
tetapi kita menantikan Yerusalem yang baru. 15 Jadi, melalui Yesus, marilah kita selalu
memberikan persembahan rohani kepada Allah— yaitu melalui semua perkataan kita
hendaklah kita memuji Allah, dan dengan berani memberitakan bahwa Yesus adalah
Penguasa kita. 16 Dan janganlah kita lupa melakukan hal-hal yang baik terhadap
orang-orang lain dan salingmenolong, karena itu jugamerupakan persembahan yang
menyenangkan 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 mereka dengan senang hati. Karena kalau
mereka bekerja dengan hati yang sedih, hal itu pasti tidakmembawa berkat bagi kita.

18 Tetaplah berdoa untuk saya dan semua orang yang bekerjasama dengan saya.
Karena kami yakin bahwa hati nurani kami tidak bersalah, dan kami selalu berusaha
melakukan yang benar. 19 Dan secara khusus saya mohon, doakanlah saya supaya
Allah segeramengutus saya kembali kepada kalian.

Doa berkat dan kata-kata terakhir
20-21Hendaklah Allah—

yaitu Dia yang selalu menjaga kita untuk hidup dengan perasaan tenang
dan yangmembangkitkan Penguasa kita Yesus dari kematian,

melengkapi segala sesuatu yang kalian butuhkan untukmelakukan kehendak-Nya.
Dan hendaklah Allahmelalui pertolongan Kristus Yesus—

* 13:13 pagar kota Secara harfiah, “perkemahan.” Penulis Surat Ibranimenggunakan kata ini sebagai gaya bahasa
yangmengingatkan para pembaca tentang sejarah umat Israel sebelum Rumah Allah berada di Yerusalem.
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yaitu Gembala Agung kita yangmembuat sah perjanjian yang baru dari Allah
melalui persembahan darah-Nya sendiri,

memampukankalianuntukmelakukan segala sesuatu yangmenyenangkanhati Allah.
Berilah kemuliaan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

22Saudara-saudari, sayamohon supaya kalian sabarmendengarkan nasihat-nasihat
saya dalam surat ini ketika dibacakan dalam jemaat, karena surat saya ini tidak terlalu
panjang. 23Sayamaukalian tahubahwa saudara kita, Timotius, sudahdibebaskandari
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
1Kepada 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

2 Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai
kesusahanhendaklahkamumenganggap semuanya itu sebagai berkat yangmembawa
sukacita bagimu. 3 Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal
itu membuat 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.

5 Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa 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 itumintalah,
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. 7-8 Orang 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 kamumiskin atau mempunyai kedudukan 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 sudahmenyadari bahwakekayaan
atau kedudukanmu itu hanyalah sementara saja. Karena orang kaya digambarkan
seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. 11Karena pada pagi hari ketika
matahari 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 akanmati pada waktu dia masih sibuk dengan segala usahanya.

Godaan bukan dari Allah
12Setiap 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 akan diberikanmahkota 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, janganlah kamu berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu.
Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan, dan Dia tidak pernah
* 1:1 kedua belas suku umat Allah Dengan perkataan ini Yakobus menggambarkan bahwa para pengikut Yesus
adalah seperti kedua belas suku Israel yang tersebar di mana-mana. Kedua belas suku Israel sudah tersebar akibat
penganiayaan, dan begitu juga para pengikut Yesus. † 1:12 mahkota kemenangan Kata yang diterjemahkan
‘mahkota’ di sini bukanmenunjukkanmahkota seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon
zaitun— sepertimenjadi tandapemenangdalampertandinganolahragapadazaman itu. Penafsirberbedapendapat
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 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4;
Why. 2:10.
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memberi godaan kepada siapa pun. 14 Tetapi keinginan-keinginan kita sendiri yang
membuat kita tergoda, karena kita membiarkan diri kita terseret sampai terjerat
pada keinginan kita sendiri. 15 Lalu setiap keinginan 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 akhirnyamenghasilkanmaut.

16Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlahberpikir salah tentanghal ini: 17Allah
adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. Segala berkat itu
turun dari Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Tetapi Dia
bukan seperti bulan— yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. 18Sebagai
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 yangmasih
terdapat dalam hati kita yang kotor, najis, atau jahat. Lalu dengan rendah hati, mari
kitamenerima ajaran benar yang ditaburkanAllah di dalamhati kitamasing-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!”
23 Karena siapa yang hanya mendengar ajaran Allah tetapi tidak melakukannya,
dia sama saja seperti orang yang mengamat-amati mukanya sendiri pada cermin.
24 Tetapi sesudah mengamat-amatinya ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung
pergi dan lupa membersihkan kotoran itu! 25 Sedangkan siapa yang mendalami dan
merenungkan Hukum TUHAN yang sempurna dan yang memberikan kebebasan§—
bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat tetapi menjadi pelaku
Hukum TUHAN, dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan.

26 Karena orang yang berpikir bahwa dia sudah hidup baik sesuai dengan perat-
uran 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. 27Cara beragama yang sempurna dan yang tidak bercela di
mata Allah bisa terlihat dalam hal seperti ini: Ketika kita memperhatikan penderitaan
anak yatim piatu atau janda danmenolongmereka, dan ketika kita tidakmembiarkan
diri kita ternoda denganmengikuti keinginan-keinginan duniawi.

2
Mengasihi danmengasihani semuaorang tanpapilih kasihkarenakedudukanmereka

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
‡ 1:18 umat kepunyaan Allah yang istimewa Secara harfiah, “buahan yang pertama” atau “hasil (panen) yang
pertama.” Dalam Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk hasil panen berupa gandum dan sayur yang diberikan
sebagai ucapan syukur kepadaAllah. Dan anak pertama dari hewan atau pun anak sulung laki-lakimemakai istilah
yang sama. Anakpertamadari hewandikurbankankepadaAllah, sedangkan setiap anak sulung laki-laki dari orang
Yahudi ditebus dengan persembahan uang. Lihat Kel. 22:29, Im. 23:9-14; Ul. 26:1-11. § 1:25 Hukum TUHAN …
memberikan kebebasan Yang Yakobus maksudkan dijelaskan di Yak. 2:8-13. Lihat juga Gal. 1:1, 13-14; 6:2; Rom.
13:10.
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yangmemakai pakaian yang sangat bagus dan cincin emas yangbesar, sedangkanyang
kedua adalah orang miskin yang berpakaian jelek. 3 Sering terjadi kalian memberi
perhatian khusus kepada orang yang berpakaian bagus itu dan berkata kepadanya,
“Silakandudukdi tempatyangbaik ini.” Tetapikepadaorangmiskin itukaliankatakan,
“Kamu berdiri di sana” atau, “Duduk di lantai di dekat kaki saya.” 4 Tetapi dengan
berbuat begitu, jelaslah bahwa kalian merasa diri hebat untuk membeda-bedakan
orang, walaupun hal itu masih berdasarkan ukuran duniawi dan pikiran yang jahat!

5Tetapi coba pikir, Saudara-saudari yang saya kasihi! Ternyata Allah sudahmemilih
banyak orang miskin secara jasmani untuk menjadi kaya secara rohani! Karena
mereka percaya penuh kepada Kristus, dan melalui percaya itulah mereka memper-
oleh hak untukmenjadi 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, yang
menjadikan kita milik-Nya.

8 Tetapi kalau setiap kalian menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Raja kita
Yesus, maka kamu akanmelakukan 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.

12 Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dan menjalani hidup kita sebagai
orang-orang yang Kristus akan adili sesuai dengan Hukum Kasih-Nya— yaitu Hukum
yang memberikan kebebasan.* 13 Karena pada Hari Pengadilan, siapa yang tidak
menunjukkanbelas kasihankepada sesamanya juga tidak akandikasihani olehTuhan.
Tetapi kalau kita menjadi orang yang 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 percaya 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.

✡ 2:8 Im. 19:18 * 2:12 Hukum … kebebasan Lihat Yak. 1:25 serta catatannya.
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18 Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan berkata, “Tetapi saya tidak
seperti kamu! Saya percaya penuh tanpa harus membuktikannya melalui perbu-
atan.” Tetapi saya menjawab orang seperti itu, “Bagaimana saya bisa tahu kalau
kepercayaanmu itu benar-benar ada atau omong kosong saja kalau kamu sendiri tidak
pernah membuktikannya? 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 ketakutan karena mereka sudah tahu bahwa ‘kepercayaan’ mereka itu tidak
mampumenyelamatkan mereka dari neraka. 20 Janganlah begitu bodoh! Kalau kamu
masihmemerlukanbukti bahwakepercayaanyang tidakditunjukkan lewat perbuatan
tidakadaartinya, pikirkanlah contoh ini: 21Pasti nenekmoyangkitaAbrahamditerima
oleh Allah sebagai orang benar karena perbuatannya— yaitu ketika Allah melihat
bahwa Abraham 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 membuktikannya. 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 yang menerima
dua orang mata-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.✡

26 Ketika seseorang tidak bernapas lagi, berarti dia sudah mati. 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 banyak melakukan
kesalahan! Tetapi kalau ada orang yang tidak pernahmengatakan 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. 4Begitu juga dengan kapal. Kapal memang besar sekali dan dibawa oleh
angin yang keras, tetapi yangmengendalikan kapal besar itu adalah kemudi kecil. Dan
orang yang memegang kemudilah yang menentukan ke mana kapal itu pergi. 5Begitu
juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi
kita bisa memakai lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-
saudari kita! Biarpun kecil, tetapi bisamerusak banyak hal— sebagaimana hutan yang
luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. 6 Memang pantas menggam-
barkan lidah sebagai api! Karena semua kejahatan dunia ini seperti tersimpan dalam
lidah kita. Dan seperti racun, kejahatan itu menular dari situ untuk merusak seluruh
tubuh kita. Lidah kita seperti lidah api neraka! Maksud saya, iblis bisa menyalakan
✡ 2:23 Kej. 15:6; 2Taw. 20:7; Yes. 41:8 ✡ 2:25 Yos. 2:1-21
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api besarmelalui lidah kita. Dan bagaikan satu lidah api bisamenjalar danmembakar
hutan luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah.

7 Ternyata manusia sudah bisa menjinakkan hampir setiap jenis binatang, burung,
binatang merayap, dan binatang laut, 8 tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menji-
nakkan lidahnya sendiri. Lidah kita begitu liar dan jahat, bagaikan ular yang penuh
dengan racun yang mematikan. 9 Lidah kita terlalu cepat berbalik dari memuji Allah
Bapa kepada mengutuk orang lain— padahal orang lain itu adalah manusia yang
sudah diciptakan oleh TUHAN supayamencerminkan sifat-sifat-Nya. 10Berarti dengan
mulut yang sama kita memuji Allah dan mengutuk sesama kita. Saudara-saudariku,
janganlah 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 tidak
mengalir dari sumber air asin.

Sifat-sifat hikmat yang dari Allah
13 Siapa yang merasa dirinya pintar dan bijaksana, biarlah dia tunjukkan melalui

cara hidup dan perbuatan yang baik yang dilakukan dengan 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 dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih
kacau dan kamumasih 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 jugamemimpin kita untukmerasa belas kasihan kepada sesama kita
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
itulahyangbetul-betul berhikmat, danhasil hikmat itupasti akanmenjadi nyatadalam
hidup yang benar.

4
Janganlah bercabang hati, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Allah

1Kenapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain?! Bukankah semua itu dise-
babkan oleh keinginan-keinginan kalian masing-masing yang saling berperang untuk
menguasai dirimu? 2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya.
Lalu kamu iri hati kepada teman yang mempunyainya, sampai kamu siap melakukan
apa saja untukmendapatkan barang itu— seperti bertengkar, berkelahi, bahkanmem-
bunuh. Karena inilah kamu tidak mendapatkan barang itu: Kamu lupa memintanya
dari Allah dalam doa! 3Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada Allah,
tetapi Dia tidak menjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamu memintanya 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 tidakmau setia kepada Allah! Seharusnya kamu tahu kalau
bersahabat dengan hal-hal yang duniawi berarti memusuhi Allah. Sekali lagi saya
ulangi: Kamuyangmaubersahabatdengandunia ini, berarti kamumenjadikandirimu
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musuhnya Allah. 5Atau mungkin kamu menganggap 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.”*
6 Tetapi kenyataannya, kebaikan hati Allah semakin lebih besar kepada kita, seperti
yang dikatakan dalam Kitab Suci,
“Allahmenentang 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. 9Bertobatlah sungguh-sungguh dengan hati yang
sedih, menyesal, dan menangis. Daripada bersenang-senang dan gembira, lebih baik
kamumeratap karena keadaan rohanimu.

10Rendahkanlah dirimu di hadapan TUHAN,maka Dia akanmengangkat danmeno-
longmu.

Kamu tidak berhakmencela sesamamu
11 Saudara-saudari, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kamu mencela

sesamamu, hal itu sama seperti kamu mengangkat dirimu menjadi hakim. Mak-
sud 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! 12 Hanya ada satu Hakim yang berhak menentukan Hukum bagi
kita— yaitu Allah, bukan kamu! Dialah yang berkuasa menyelamatkan atau membi-
nasakan. Karena itu kamu tidak boleh lagi mencela sesamamu!

Hormati dan taatilah Allah dalam rencana-rencanamu
13Hai Saudara-saudari yang berkata, “Hari ini atau besok kami akan pergi ke suatu

kota, lalu berdagang di sana selama satu tahun, dan pasti kami akan mendapat uang
yangbanyak,”— 14padahal kamu tidak tahuapa-apa tentanghidupmubesok! Hidupmu
hanya seperti asap— sebentar ada, sebentar lagi hilang. 15 Jadi sebaiknya kamuberkata
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 melakukan-
nya, maka dia berdosa.

5
Celakalah orang kaya

* 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
persoalandibuatmenjadi lebih sulit karenakurang jelas ayatmanadari PLyangYakobusmaksudkan, tetapi banyak
penafsir memilih Kel. 20:3-5; 34:14. ✡ 4:6 Ams. 3:34
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1 Hei 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. 3Hartamu
yang terbuat dari emas dan perak sudah tidak berharga lagi! Bahkan hartamu itu
menjadi bukti di mata Allah bahwa kamu tidak jujur! Kamu menimbun harta hanya
untuk dirimu sendiri saja tanpa peduli kepada sesamamu yang kekurangan. Jadi
hartamu itu akanmenjadi seperti penyakit yang akanmenghancurkan danmembakar
tubuhmu sendiri seperti api. 4Bukti ketidak-jujuranmu nyata di mata TUHAN, karena
upah orang-orang yang sudah beberapa bulan lalu bekerja di ladangmu masih ada di
dalam dompetmu. Dan sekarang keluhan-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 siap dipotong untuk pestamakan. Hari
besar untuk kamu dipotong sudah tiba! 6 Allah melihat waktu kamu menggunakan
kuasamu untuk menginjak-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 Allahmengetahui segala kesusahan kita, bersabarlah

sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai contoh, pikirkanlah para petani yang
dengan begitu sabar menantikan turunnya hujan sesudahmusim 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 membicarakan kesala-
han dan kelemahan saudara-saudari kita. Lihat! Kedatangan Hakim yang adil Kristus
sudah dekat, dan Dia akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada mereka
yang sukamelakukan hal yang seperti itu.✡

10 Saudara-saudari, marilah kita meneladani para nabi yang diutus Tuhan un-
tuk 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 karena mereka bertahan dalam penderi-
taan itu. Antara lain, Ayub menjadi contoh orang yang terus kuat. Dan kalian sudah
tahu bagaimana akhirnya Allah memberkati dia, karena Tuhan penuh dengan belas
kasihan dan baik hati.

Menghormati Allah dalam perkataan dan janji
12 Saudara-saudari, hal ini sangat penting: Waktu kamu mengatakan sesuatu 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 sesuatu dengan sumpah, TUHAN akan mengadili kamu kalau apa yang kamu
sumpahkan itu tidak benar.✡

* 5:1 Ayat 1-6 Banyak penafsir berkata bahwa dalam bagian ini Yakobus menulis tentang orang kaya dengan
cara yang mirip dengan yang dikatakan para nabi dalam Perjanjian Lama— yaitu dia menulis 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. ✡ 5:9 Mat. 7:1 ✡ 5:12 Mat. 5:33-37
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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 penatua jemaat, supaya mereka men-
doakannya dan mengoleskan minyak† kepadanya sebagai peringatan bahwa mereka
sudah memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. 15Dan apabila doa mereka
didasari oleh percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sedang menyembuhkan dia, maka
Tuhan akan menjawabnya.✡ Tuhan akan menguatkan dan menyembuhkannya. Dan
kalau penyakitnya disebabkan karena dosa-dosanya, atas doamereka bersama, orang
itu akan diampuni Tuhan.‡ 16 Karena itu saya mendorong supaya setiap kita saling
mengakui dosa dan kelemahan kita supaya bisa saling mendoakan. Dengan demikian
kita akan diampuni dan disembuhkan. Karena doa orang benar sangat berkuasa
dan besar pengaruhnya. 17 Sebagai contohnya, Elia adalah orang biasa yang sama
seperti kita. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh supayahujan 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 yangmengasihani dan yangmemimpin dia kembali sudahmenyelamatkan
dia dari neraka dan membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahannya yang
banyak itu diampuni.✡

† 5:14 minyak Kata yang Yakobus tulis bisa diterjemahkan ‘minyak’ atau ‘minyak zaitun’. Pada zaman Yakobus
tidakadabanyakpilihanminyak, danminyakzaitundipakaiuntukbahanbakar lampu,memasakmakanan, sebagai
obat luka,mengoleskekepalaataubadanuntukpersiapanpesta,mengurapi rajaataunabi, danpadaayat ini sebagai
peringatan akandoaparapenatuadanbahwaAllahhadir danbekerja. ✡ 5:15 Mat. 7:7-11; 21:22; Yak. 1:6 ‡ 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’, karenamemang
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.
Sayamenulis surat ini secara khususuntukkalian yangkarenapercayakepadaYesus

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 sudahmemilih kalian, supaya kalian disucikanmelalui pekerjaan Roh
Kudus. Dan secara rohani melalui Roh Kudus dan melalui darah* Kristus Yesus kalian
sudah diberi tanda menjadi milik Allah. Dan oleh karena itu kalian menjadi 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

3Terpujilah 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. 4Dan 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-Nyayangbesar, terusmenjagakalian sampai kalianmencapai keselamatanyang
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 kesulitan. 7 Dengan demikian TUHAN men-
gizinkan kita diuji, untuk membuktikan 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, pujian, dan kemuliaan
ketika Kristus Yesus menyatakan diri-Nya pada hari terakhir. 8Kalian memang belum
pernah melihat 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.
9Kalian 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 berita keselamatan yang dari Allah
itu— bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kebaikan hati Allah. 11 Nabi-nabi
itu memang ingin mengetahui, “Siapa Raja Penyelamat yang akan datang itu?” Dan,
“Kapan hal-hal itu akan terjadi?” Mereka bertanya-tanya tentang berita nubuat yang

* 1:2 melalui darah … diberi tanda … Secara harfiah, “dipercik dengan darah.”
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disampaikan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka, “Ketika Kristus 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,
untukmembuktikan kebenaran yang sudah kita dengarmelalui 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 kelakuankita, sama seperti Allah yang sudahmemanggil kita adalah suci.
16Karena ada tertulis di dalam Firman TUHAN, “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 akanmenghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan
kita masing-masing. Jadi hendaklah kita hidup dengan hormat dan takut kepada-Nya
selama kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. 18 Karena 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
darah Kristus, yang sudah dipersembahkan seperti kurban domba yang tidak bercacat
dan tidak bernoda. 20Tugas 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 dan
menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah.

22Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar, kita diber-
sihkan 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 sepenuh hati. 23 Karena kita sudah
menjadi manusia 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. 24Hal itu sesuai dengan
apa yang tertulis dalam Kitab Suci:
“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!
✡ 1:16 Im. 11:44, 45; 19:2; 20:7 ✡ 1:25 Yes. 40:6-8
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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 Firman Allah dikatakan seperti ini, “Kalian sendiri sudah
merasakan kebaikan TUHAN.”✡Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani
sampai pada hari Allahmenyelamatkan kita dari dunia ini.

4 Karena 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 lainyangAllahpakaiuntukmembangunRumah-Nya, sampaikitamenjadi tempat
tinggal Roh Allah sendiri. Dan di dalam Rumah-Nya itu, kita menjadi imam-imam
yangmelayani Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untukmembawa persembahan-
persembahan rohani kepada-Nya, yangAllah terimakarenakita sudahbersatudengan
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 kepadamereka 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 tidak mau percaya dan mengikuti Firman Allah. Itulah yang
sudah ditentukan Allah bagi mereka.

9 Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang istimewa, bangsa yang
suci, dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semua hal itu
Allah perbuat bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah
dilakukan-Nya— khususnya ketikaDiamemanggil kita keluar dari kegelapanmasuk ke
dalam terang-Nya yang luar biasa. 10 Jadi kitalah yang dimaksudkan oleh ayat Firman
Allah yang tertulis begini,
“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 tidak
mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Keinginan-keinginan itulah
yangberperangmelawankeinginan jiwa kita. 12Karena sekarang kita beradadi antara

✡ 2:2-3 Mzm. 34:9 * 2:6 Yerusalem Petrusmemakai nama lain untuk Yerusalem— yaitu Sion. ✡ 2:6 Yes. 28:16
✡ 2:7 Mzm. 118:22 ✡ 2:8 Yes. 8:14-15 ✡ 2:10 Hos. 2:23
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orang-orang yang belum mengenal 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.

13 Supaya nama baik Penguasa kita Kristus Yesus tidak tercoreng, hendaklah kita
taat kepada semua penguasa pemerintah di dunia ini— baik kepada kepala negara
sebagai penguasa tertinggi 14dan juga kepadawakil-wakilnya yang dia tugaskanuntuk
menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang
berbuat baik. 15Karena kemauan Allah untuk kita adalah supaya melalui perbuatan-
perbuatan kita yang baik, kita akan menutup mulut orang-orang yang kurang bijak-
sana, yang sukamenyebarkanfitnah. 16Harap diingat bahwa sebelumkita 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 harus menghormati semua orang, mengasihi saudara-
saudari seiman, hidupdengan rasahormat dan takut kepadaAllah, danhormat kepada
kepala negara kita yang ada di dunia ini.

Penderitaan Kristus sebagai contoh untuk kita ikuti
18 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang-orang kaya dan bekerja sebagai

budak mereka, hendaklah kalian mengikuti kemauan mereka dengan penuh rasa
hormat—bukan saja padawaktumereka bersikap baik, tetapi juga padawaktumereka
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 kamubertahan dengan sabar, Allah akanmemberkati 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.”✡
23 Pada waktu Kristus dihina, Dia tidak membalas dengan menghina. Waktu Dia
menderita, Dia tidak berkata, “Awas, Aku juga akan balas.” Tetapi Dia hanya meny-
erahkan diri-Nya kepada Allah, karena Dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang
adil. 24 Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuh-Nya sendiri di kayu
salib, supaya secara rohani kitamati 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 setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu.
Dengan berbuat seperti itu, apabila ada suami yang belum percaya kepada ajaran
Kristus, denganmelihat cara hidupmu saja dia bisamenjadi 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
✡ 2:22 Yes. 53:9
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pakaian yang indah. 4 Tetapi biarlah kecantikanmu merupakan hal-hal yang tidak
kelihatan juga—yaitukecantikanyangkeluardari dalamhatimu. Maksudnyahati yang
lemah lembut dan tenang. Dan sampai kamumenjadi tua, kecantikan seperti itu tidak
akan hilang dan sangat berharga di mata Allah. 5 Begitulah cara yang dipakai oleh
perempuan-perempuan yang suci pada zaman dulu untuk menjadikan 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 bahwa dia juga—
lewat kebaikan hati Allah, mewarisi hidup yang selama-lamanya. Kalau kamu tidak
menghormati istrimu, maka doa-doamu tidak akan didengar dan tidak akan dijawab
oleh Allah.

Menderita karena berbuat benar
8 Jadi kesimpulannya, hendaklah kalian hidup dengan satu tujuan, rendah hati,

salingmengasihi, salingmengasihani, dan saling berbaik hati sebagai saudara-saudari
seiman. 9Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan
kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, janganlah membalasnya dengan balik
menghina dia. Tetapi berdoalah supaya Allah memberkati dia. Karena justru untuk
itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa: Supaya pada waktu kamu
dibuat susah, kamumembalasnyadenganmemberkati. Denganbegitukamu jugaakan
diberkati olehAllahdikemudianhari. 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,

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.”✡

13 Kalau kamu selalu bersemangat dan setia berbuat baik seperti itu, tidak ada
yang akan membuat kamu susah. 14 Tetapi kalau kamu masih menderita karena
melakukan hal-hal yang benar, ingatlah bahwa TUHAN pasti akan memberkatimu.
Dan ingatlah Firman TUHAN ini: “Janganlah kamumerasa takut kepada mereka yang
mengancamkamu. Janganmerasa kuatir.”✡ 15Dalamkeadaan itu, tinggikanlahKristus
sebagai Penguasa penuh di dalam hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian selalu
siap menjawab orang-orang yang bertanya, “Kenapa kamu masih berharap kepada
Yesus?” 16 Tetapi hendaklah kamu menjawab dengan lemah-lembut dan dengan rasa
hormat. Dan jagalah supaya hatimu tetap bersih. Dengan demikian, orang-orang itu
yang menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang kamu akan merasa malu sendiri
ketikamerekamelihat bukti bahwamemang kelakuanmubaik karena kamumelayani
Kristus.
✡ 3:12 Mzm. 34:13-17 ✡ 3:14 Yes. 8:12
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17Karena itu ingatlah: Kita tidakperlumalumenderitakarenakitahanyamelakukan
hal-hal yangbaik saja—kalauhal itu terjadi sesuai dengankemauanAllah. Tetapi kalau
kita menderita karenamelakukan hal-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 tidak
banyak— hanya delapan orang saja yangmasuk ke dalamkapal itu dan dibawa dengan
selamat melewati air banjir itu. 21 Air banjir itu menggambarkan 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. 22Tetapi sekarang Yesus sudah naik
ke surga, dandi sanaDia sedangmemerintah bersamadenganAllah.* DanAllah 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. 2 Dengan begitu, sisa waktumu untuk hidup di dunia ini, kamu tidak hidup
sesuai dengan keinginan secara manusia duniawi lagi, tetapi menurut kehendak
Allah. 3Karena sebelummengikut 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 percabulan,
dan mengikuti semua keinginan badani, mabuk-mabukan, mengikuti pesta seks dan
pesta mabuk-mabukan, dan membuat hal-hal yang kotor sekali dalam penyembahan
berhala.

4 Orang-orang yang masih mengejar keinginannya ke sana kemari merasa 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 kejahatan mereka. Karena sekarang Allah sudah
siap mengadili semua orang— baik yang sudah mati maupun yang masih hidup.
6 Karena itulah Kabar Baik disampaikan oleh Kristus kepada roh-roh itu di dalam
dunia orang mati. Biarlah hal itu menjadi peringatan untuk kita semua: Allah akan
mengadili 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
7Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah kitamenguasai

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.

* 3:22 memerintah bersama dengan Allah Secara harfiah, “adalah di sebelah kanan Allah.”
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Karena sifat saling mengasihi mendorong kita untuk saling memaafkan. 9Dan kalau
saudara seiman kita perlu tempat untuk menginap, saya harap kalian selalu bersedia
menerimanya di rumahmu tanpa bersungut-sungut.

10 Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemam-
puan yang berbeda-beda dari Roh Allah. Dan semua kemampuan 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 atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu
berpikir seperti ini, “Kata-katayangakusampaikan inibukanberasaldaridiriku, tetapi
dari Allah.” Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara lain,
hendaklah kamu berpikir, “Aku bisa melayani hanya karena Allah yang memberikan
kemampuankepadaku.” Denganmelakukan itu, Allah akandimuliakanmelalui segala
sesuatu yang kita kerjakan, karena Kristus Yesusmemberikan kemampuan itu kepada
kita. Dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya! Amin.

Menderita karenamenjadi pengikut Kristus
12 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget ketika kalian mengalami

banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan mengalami pen-
deritaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti kena nyala api. Hal itu
terjadi untukmenguji 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 untuk menyatakan
kemuliaan-Nya! 14 Jadi kalau ada orang yang menghina kamu karena mengikut
Kristus, biarlah kamumerasa bahwa kamu sudah diberkati oleh Allah. Karena hinaan
orang itu sudah menjadi tanda bukti bahwa kemuliaan dari Roh Allah ada bersama
dengan kamu. 15 Tetapi 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 kamumemuji Allah karena orang sudahmenyebut kamu
sebagai pengikut Kristus. 17Karena kita hidup dalammasa di mana Allah sudahmulai
menghakimi dunia. Dan kita— yaitu umat-Nya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi
lebihdulu. Hal ini terjadi karenamelaluipenderitaanlah, kitadisempurnakan. Dengan
begitupastilahorang-orangyang tidakmaupercayakepadaKabarBaik tentangKristus
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 danmenyerahkan 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

✡ 4:18 Ams. 11:31
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1 Saya mau menyampaikan pesan ini kepada para penatua di antara kalian: Saya
menjadi saksi mata dari semua penderitaan Kristus, dan saya juga dipilih sebagai pe-
natua. Jadi saya bersama dengan kalian akan ikut ambil bagian dalamkemuliaan yang
akan Kristus nyatakan kepada kita waktu Dia datang kembali. Karena itu saya minta
kepada kalian masing-masing: 2Gembalakanlah kawanan domba yang dipercayakan
Allah kepadamu dengan senang hati— bukan karena terpaksa. Dan janganmengambil
tanggung jawab ini untuk mencari keuntungan. Tetapi kerjakanlah pelayanan ini
karenasungguh-sungguhmaumelayaniAllah. 3 Jangankamumenganggapdiri sebagai
raja atas kawanan domba yang sudah Allah percayakan kepadamu, tetapi jadilah
teladan bagi mereka. 4 Lalu pada waktu Raja kita— yaitu Gembala Agung datang, kita
masing-masingakandiberimahkota. Danmahkota ituakanmencerminkankemuliaan
Kristus, dan keindahannya tidak bisa hilang.

Memberi dorongan-dorongan terakhir
5 Ini juga yang saya mau sampaikan kepada para pemuda: Hendaklah kalian taat

kepadaparapenatua. Tunjukkanlah sifat rendahhati kepada semuaanggota 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 Ma-
hakuasa, maka padawaktu Dia berkenan, Dia akanmeninggikan kamu. 7Serahkanlah
kepada Allah semuamasalah yangmembuat 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. 9Dengan tetap percaya kepada Kristus,
lawanlah dia! Karena kamu tahu bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia
tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama seperti yang
kamu alami.

10Memang penderitaan yang kita alami sekarang ini, hanya untuk sementara 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. 11 Dialah 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 saya menulis
surat ini adalah untuk menguatkan hati kalian dengan 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. 14 Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang disucikan oleh Allah,
hendaklah kalian satu sama lainmemberi salam dengan penuh kasih.†
Kepada setiap kalian yangbersatudenganKristus, doa saya, kalian akan selaluhidup

dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.

✡ 5:5 Ams. 3:34 * 5:13 jemaatdikotaBabel Secaraharfiah, “Dia (perempuan)yangadadiBabel.” Petrusmemakai
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 dengan berlimpah-limpah sama
seperti kami—yaitukita sudahdiselamatkanmelalui apayangKristusYesusbuatuntuk
membenarkan kita. Dialah Allah dan Penyelamat kita!*
Salam dari saya— Simon yang juga disebut Petrus, rasul dan hamba Kristus Yesus.
2Karena kalian masing-masing sudah mengenal Allah dan Penguasa kita Yesus, doa

saya, Allah akan selalu sangat baik hati kepadamu dan menjagamu supaya hidupmu
tenang dalam perlindungan-Nya!

Cara kitamenjadi yakin akan panggilan kitamasing-masing
3 Dengan kuasa-Nya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu

yang kita butuhkan untukmenjalani 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.
Dengan begitu kita tidak terikat lagi dengan segala macam dosa yang disebabkan oleh
keinginan-keinginan kita yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti
penyakit menular yangmematikan.

5 Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita itu, janganlah kita
sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan kepada kita, tetapi marilah kita masing-
masing sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan apa yang kita percaya itu.
Caranya adalah— pertama, hidup dengan baik. Kedua, tambahkanlah pengetahuanmu
tentang hidup yang bijaksana. 6 Ketiga, belajarlah bagaimana cara menguasai diri.
Keempat, belajarlah bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Kelima, berusahalah
semakinhidup sesuai kemauanAllah. 7Keenam, belajarlah bagaimana caramengasihi
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 lagi menjadi pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak
memuliakan Dia dalam kehidupan kita masing-masing. 9 Tetapi kalau saudara atau
saudari seiman tidakmemiliki sifat-sifat itu— sepertinyamata rohaninya sudah kabur
dan hampir menjadi buta. Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya
yang lama sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus.

10Oleh karena itu, Saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagimelakukan 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 tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu.
11 Dengan begitu waktu kamu masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya kamu
akandisambut denganpenuh sukacita oleh Penguasa danRaja Penyelamat kita Kristus
Yesus.
* 1:1 Dialah Allah … Perjanjian Barumengakui 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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Keyakinan kita berdasarkan Firman Allah
12 Oleh karena itu, saya akan tetap mengingatkan kalian tentang hal-hal tersebut,

meskipunkalian sudah tahudanberpegang teguhkepadaajaranbenaryangkita sudah
terima dari Allah. 13 Selama saya masih 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 akan mati— seperti
yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kita Kristus Yesus kepada saya. 15 Karena 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 denganmenceritakan 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 disampaikan
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 akan menyinari hati kita seperti bintang pagi.
20 Yang penting kita ingat adalah: Seluruh nubuatan yang tertulis dalam Kitab Suci
tidak berasal dari pikiran nabi sendiri. 21Karenamereka tidak pernahmenyampaikan
nubuatan menurut kemauan mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka nubuatkan,
mereka sampaikan sesuai dengan apa yangmereka terima dari Roh Allah.

2
Guru-guru palsu

1Seperti pada zamandulu nabi-nabi palsu jugamuncul di tengah-tengah umat Allah,
sekarang juga begitu: Guru-guru palsu pasti akan muncul di antara kalian. Mereka
akan mengajar ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan, dan mereka bahkan akan
menyangkal Tuhan Yesus yang sudah mati untuk membebaskan mereka. Dengan be-
gitumereka segera akanmendatangkan kebinasaan atas dirimereka sendiri. 2Banyak
saudara-saudari seiman yang akan tersesat dan mengikuti cara hidup mereka— yaitu
cara hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu. Lalu waktu orang-orang lain yang belum
percaya kepada Kristus melihat hal itu, mereka akan menghina ajaran kita, karena
mereka akan berpikir bahwa ajaran sesat itu memang ajaran kita. 3 Guru-guru
palsu itu sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik, mereka akan berusaha menipu
kalian untuk mendapatkan uang. Sejak dulu, Allah sudah menyiapkan hukuman bagi
mereka, dan Dia tidak tidur. Dia melihat semua yang mereka lakukan, dan pasti akan
membinasakanmereka.

4Sebagai bukti yangpertama,Allah tidakmemberi ampunkepadamalaikat-malaikat
yangberdosa, tetapimerekadipenjarakandi dalam jurangyang gelapdi dalamneraka,
† 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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supaya diadili pada Hari Pengadilan. 5 Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-
orang pada zaman Nuh ketika Dia mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melin-
dungi Nuh dan tujuh orang lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang
hidup yang benar, sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk
bertobat dan melayani Allah. 6 Bukti yang ketiga: Allah menghukum kota Sodom dan
Gomora dengan menghanguskan semua isinya sampai menjadi abu. Biarlah kejadian
itumenjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidakmencontoh cara hidupmereka yang
tidak menghormati Allah. 7-8 Perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot. Karena
Lot memang orang yang benar, tetapi setiap hari dia menderita karena melihat dan
mendengar tentang perbuatan hawanafsu bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua
kota itu. Jadi selama orang benar itu hidup di antara mereka, hatinya hancur karena
perbuatanmereka yang begitu jahat.

9 Jadi dari ketiga contoh itu, jelaslah bahwa TUHANAllah pasti akanmenyelamatkan
orang-orangyangmelayani-Nyadari kesusahan. Dan tentu sajaorang-orangyang jahat
akan dipenjarakan sampai tiba waktunya mereka dihukum pada Hari Pengadilan—
10khususnyamerekayang terusmenuruti berbagaikeinginanhawanafsunyasehingga
mereka ternoda, jugamenganggap rendah para pemimpin jemaat.
Guru-guru palsu seperti itu juga sombong dan membanggakan diri sampai 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 yangkena jerat dandibinasakan. Begitu juga guru-gurupalsu itu akan
dibinasakan. 13 Itulah upah yang akan mereka terima atas perbuatan mereka yang
jahat.
Waspadalah! Mereka senang bergabung dengan kita supaya mereka bisa mempen-

garuhi kita dengan ajaran sesat mereka. Dan mereka ingin masuk ke antara kita dan
ikut dalam pesta perjamuan kita. Tetapi kalau mereka ikut, mereka sangat mence-
markan persekutuan kita. Hal yang paling menggembirakan mereka adalah— ketika
sambil makan dan minum dengan rakus dalam pesta perjamuan, mereka menyusup
ke dalam persekutuan kita dan dengan licik mempengaruhi kita. 14 Pikiran mereka
penuh dengan hawa nafsu untuk berbuat zina dan tidak pernah bosan melakukan
kejahatan. Mereka sukamerayudanmenjerat saudara-saudari kita yangbarupercaya.
Dan hati mereka penuh keserakahan, sehingga mereka pintar menipu orang untuk
mendapatkan uang. Allah siapmenghukummereka!

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 dengan uang yang mereka terima dari hasil perbuatan
jahat. 16 Tetapi Bileam langsung ditegur karena dosanya itu, waktu Allah membuat
keledainya berbicara dengan bahasa manusia. Karena itu Bileam dilarang keras oleh
Allah supaya jangan bekerja 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, sehingga tidak jadi hujan. Mereka
tidak akan pernah terlepas dari hukumanAllah yang sudah disediakan bagimereka 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 akan
menghukum kita kalau kita mengikuti berbagai keinginan hawa nafsu yang berasal
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dari badan kita.” Dengan ajaran seperti itu mereka menjebak saudara-saudari kita
yang baru sajameninggalkan hidupmereka yang penuh dosa. Karena guru-guru palsu
ituberkata, “Marilahkitahidupbebas,” tetapi hasil ajaran seperti itubukankebebasan,
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 Juruselamat kita Kristus
Yesus, lalu kalau dia terjerat lagi dan dikuasai oleh dosa, berarti keadaannya lebih
parah daripada ketika dia hidup sebelum percaya kepada Yesus. 21Karena lebih baik
kalau kita belum pernahmengetahui ajaran tentang bagaimana kita dibenarkan Allah
dan dimampukan untuk hidup suci, daripada kita sudah mengetahui ajaran itu tetapi
menolaknya. 22Karena orang itu akan seperti anjing dan babi dalamkedua peribahasa
ini: “Anjing yang muntah akan memakan muntahnya 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 2kepada berita yang sudah dis-
ampaikan 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.*

3 Dan 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. 4Mereka akan mengatakan, “Kristus sudah berjanji akan datang kembali. Di
manakah Dia? Nenek moyang kita sudah mati, tetapi segala sesuatu masih berjalan
seperti biasa sejak penciptaan.” 5Dengan berkata begitu, mereka sengaja melupakan
kenyataan bahwamelalui 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 menggunakan api, yang pada Hari Pengadilan akan
membinasakan semua orang yangmelawan-Nya.

8 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akanhal ini: Hitungan
waktu bagi TUHAN dan bagi manusia 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 orang yang berkata seperti itu adalah: TUHAN sabar terhadap kamu, karenaDia
tidakmau kamu ikut binasa. TUHANmasihmemberi 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.

✡ 2:22 Ams. 26:11 * 3:2 semuakami yangdiutus-Nya Secaraharfiah, “para rasul kalian”bisa jugaditerjemahkan
berdasarkanarti ‘rasul’yang lebih luas—yaitu ‘utusan-utusanKristus yangmenyampaikanberita itu kepadakalian’.
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Langit dan bumi yang besar ini akan lenyap, benda-benda di langit akan terbakar,
dan juga bumi dan segala sesuatu disiapkan untuk Hari Pengadilan— di mana segala
perbuatan manusia tidak ada yang tersembunyi. 11 Jadi, kalau segala sesuatu akan
hancur dan terbuka dengan cara yang demikian, tentu kita harus berusaha hidup
semakin suci dan sesuai kemauan Allah! 12 Sementara kita menanti-nantikan waktu
yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang supaya lebih banyak lagi orang
siap untukmenyambut Tuhan Yesus. Biarpun langit akan dibinasakan dengan api dan
semua benda langit akan melebur karena panasnya, 13 kita tidak perlu takut. Karena
sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang
akanmenjadi 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.† 15Dan hendaklah hari demi hari kita anggap sebagai
bukti kesabaran TUHANAllah— dimana Diamemberi 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 mengubah apa yang mereka percayai.
Lalu apa yang mereka salah mengerti itu mereka ajarkan kepada orang lain— seperti
yang mereka lakukan dengan bagian-bagian lain dari Kitab Suci. Akibatnya mereka
sendirilah yang mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 17 Jadi Saudara-saudari
yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian
berhati-hati! Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang yang hidup-
nya tidak sesuai dengan Firman TUHAN, sehingga kalian tidak percaya penuh lagi
kepadaajaranbenar yangdulu kalian sudahpegangdengan teguh. 18Tetapi hendaklah
kalianmasing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu
dan semakinmengenal Penguasadan Juruselamat kitaKristusYesus. Doa saya, Dia saja
yang akan selalu dimuliakan— sekarang dan selama-lamanya. Amin.

† 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.”



1 Yohanes 1:1 668 1 Yohanes 2:2

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 dengan mata kami sendiri. Dan
sungguh, kami sudahmelihat Dia— bahkan kami sudahmemegang Dia dengan tangan
kami sendiri. 2Benar, Dia yangmemberikan hidup itu sudah dinyatakan kepada kami,
dan kami mendapat banyak kesempatan untuk melihat Dia. Sekarang kami bersaksi
dan memberitakan kepada kalian tentang Dia yang memberi hidup yang selama-
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. Dan bukan saja kita saling berhubungan, tetapi
kita berhubungan dekat juga dengan Bapa dan Anak-Nya— yaitu Kristus Yesus. 4Oleh
karena itu, kamimenulis surat ini kepada kalian, supayamelalui hubungan yang dekat
itu sukacita kita semua akan sempurna.

Allahmengampuni dosa kita
5Dan 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 dalamDia. 6 Jadi kalau kita berkata bahwa kita dengan Allahmempunyai hubungan
yang erat, padahal kita masih hidup seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan,
berarti kita berbohong dan tidak menjalankan ajaran benar dari Allah. 7Tetapi, 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, tetapmenyucikan 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 sudahmenipu dirinya sendiri. 9Tetapi
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 tidak pernah berbuat dosa,” berarti sama saja dia menganggap Allah
sebagai Pembohong, dan ternyata ajaran yangbenar dari Allah tidakmendapat 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 yang berbuat
dosa, kita mempunyai Pembela yang membela kita di hadapan Bapa— yaitu Kristus
Yesus, yang selalumelakukan yang adil. 2Yesus sendiri menyerahkan diri-Nya sebagai
kurban perdamaian yangmenghapus semua dosa kita masing-masing, sehingga Allah
tidak marah lagi kepada kita. Dan kurban perdamaian-Nya itu tidak hanya untuk

* 1:1 Firman Firman menerjemahkan “logos” dalam bahasa Yunani. Logos juga bisa diterjemahkan ‘perkataan’.
Yohanesmemakaikata itu sebagai gelarataunama lainuntukKristus sendiri, karenamelaluiRajaPenyelamat, Allah
berkomunikasi dengan manusia mengenai diri-Nya. † 1:7 darah Yesus menggambarkan pengurbanan Yesus di
kayu salib.
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pengampunan dosa kita saja, tetapi kurban-Nya sudah cukup untuk pengampunan
setiap orang di dunia yang percaya kepada-Nya.*

3Dan inilah tandanyakitabenar-benarmengenalAllah—yaitukitamenaatiperintah-
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 belummendapat tempat di dalam hatinya.
5 Tetapi semakin kita menaati ajaran Allah, semakin ternyata bahwa kita mengasihi
Allah dengan sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa kita benar-benar sudah
bersatudenganDia.✡ 6Kalau seseorangberkatabahwadiahidupbersatudenganAllah,
hendaklah dia hidup seperti Kristus sendiri sudah hidup.

Salingmengasihi sesama saudara-saudari seiman
7 Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang sedang saya tuliskan kepada kalian

bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah lama. Karena perintah yang saya
tekankan di sini adalah ajaran yang sudah pernah kita dengar dari sejak semula.
8Tetapi yang saya tuliskan kepada kalian bisa dikatakan perintah 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. 9 Kalau 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 akanmembuat 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 sudahmembuatnya tidak bisa melihat apa-apa.
12 Kepada kalian— yaitu semua anak saya,† saya menuliskan surat ini untuk mengin-

gatkan setiap kalian
bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kristus.

13 Kepada kalian yang sudah dewasa secara rohani,‡ saya tuliskan ini untuk mengin-
gatkan kalian

bahwa kalian sudahmengenal Anak Allah— yang sudah ada dari sejak semula.
Kepada kalian yang belum dewasa secara rohani,§ saya tuliskan ini untuk mengin-

gatkan kalian
bahwa kalian sudahmengalahkan si jahat— yaitu iblis.

14 Jadi anak-anak saya, tujuan surat ini adalah untukmengingatkan kalian kembali
bahwa kalian sudahmengenal Allah Bapa.

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

* 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, Yohanes memanggil seluruh jemaat sebagai anaknya,
karena dia sudah tua dan juga sebagai pemimpin. ‡ 2:13 dewasa secara rohani Di sini dan ayat 14, secara harfiah,
“bapak-bapak.” § 2:13 belum dewasa secara rohani Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “pemuda-pemuda.”
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sekali tidak mengasihi Allah Bapa. 16 Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia
ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang
berasal dari badankita, keinginanuntukmemiliki apayangkita lihat denganmata, dan
perasaan sombong karena apa yang kitamiliki. Ketiga sifat itu tidak berasal dari Allah,
tetapi dari dunia ini. 17 Ingatlah bahwadunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya
yang diinginkan olehmanusia sedangmenuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang
yangmelakukan kehendak Allah akan 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. 19 Guru-guru palsu itu
memang pernah menyamar sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka tidak ter-
masuk anggota kita. Kalau mereka benar-benar termasuk anggota kita, tentu mereka
tetap bersama kita. Tetapi ketika mereka meninggalkan kita, hal itu membuktikan
bahwamereka sebenarnya tidak termasuk anggota kita.

20 Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang diberikan oleh Yang
Mahakudus.† Karena itu kita semua bisamembedakan ajaran benar dan palsu. 21Saya
tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian tidak mengenal ajaran benar, tetapi
justru karena kalianmengenalnya. Dan kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan
di dalam ajaran benar itu.

22 Demikianlah 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.

24Olehkarena itu, simpanlahbaik-baikdi dalamhati kalianajaranyang sudahkalian
dengar pada waktu kalian mulai percaya, sehingga kalian akan 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.

26 Saya tuliskan ini karena ada orang-orang yang sedang berusaha menipu kalian.
27 Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri
kita. Jadi kita tidak perlu lagimendengarkan guru siapa punyangmengajar kita di luar

* 2:18 antikristus Antikristus disebut sebagai “raja kejahatan” oleh Rasul Paulus di 2Tes. 2:3-12. † 2:20 Yang
MahakudusMaksudnya 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. 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, 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, 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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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,
supayawaktuDia datang kembali, kita akan langsungmenyambutDia tanpa rasa takut
dan tanpa rasamalu. 29Kita tahu bahwa Kristus selalumelakukan yang benar. Karena
itu, kita bisa mengenali orang-orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah
Bapa denganmenyaksikanmereka tetap hidup benar.

3
Kita adalah anak-anak Allah

1Ketahuilah, sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-
anak Allah! Memang kita adalah anak-anak-Nya. Tetapi orang-orang di dunia ini tidak
bisamengenalkedudukankita sebagai anak-anakAllahkarenamereka tidakmengenal
Kristus.* 2 Saudara-saudari yang saya kasihi, sekarang kita sudah menjadi anak-anak
Allah, tetapi keadaankitananti belum jelas. Akan tetapi, kita tahubahwawaktuKristus
datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat Dia
dalam keadaan yang sebenarnya. 3Setiap orang yangmempunyai 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. 5Dan saya mau supaya kalian ingat kembali bahwa Kristus
datang untukmenghapus dosamanusia, dan di dalamDia 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, sebenarnya dia tidak pernahmengerti
tentang Kristus dan tidak pernahmengenal-Nya.

7 Karena itu anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah membiarkan orang lain
menipu kalian bahwa kita yang bersatu dengan Kristus boleh saja melakukan dosa.
Kristus hidup dengan benar. Dan supaya menjadi seperti Kristus, hendaklah kita
melakukan yang benar. 8 Sedangkan iblis sudah berbuat dosa dari sejak semula. Dan
siapa yang terus-menerus berbuat dosa adalah milik kepunyaan iblis. Dan untuk
menghancurkan segala perbuatan iblis itulahAnakAllah sudahdatang kedalamdunia
ini.

9Siapa saja yang sudahmenerimakelahiranbarudari AllahBapa, dia sudahmenjadi
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.
10Dengan 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 iblis dan membunuh

§ 2:27 guru siapa pun … Secara harfiah, “kalian tidak perlu diajar oleh siapa pun.” TSI menerjemahkan 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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adiknya. Lalu kenapa dia membunuh adiknya? Karena Kain melakukan yang jahat,
sedangkan adiknyamelakukan yang benar.

13 Saudara-saudari, janganlah kita heran waktu orang-orang di dunia ini membenci
kita. 14Kita tidak termasuk lagi kepadaorang-orangyanghidupnyamati 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
yangmembenci saudaranya sebenarnyaadalahpembunuh. Dan tentukita tahubahwa
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 terhadap saudaranya itu, berarti kelahiran dari Allah yang
memampukan 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
kitamengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita sungguh-sungguhmengasihi sesama
kita dengan perbuatan yang nyata.

19-20 Nah, kalau kita mengasihi sesama, berarti kita boleh yakin bahwa kita hidup
sesuai dengan ajaran benar dari Allah, dan hal ini akan menolong kita waktu kita
datang kepada Allah di dalam doa. Kadang-kadang kitamasihmerasa bersalah. Tetapi
kalau ternyata kita masih mengasihi 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. 24Kita yang terus taat kepada perintah-perintah Allah
tetap bersatu 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

1 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada seseorang yang
mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubuatannya dari Roh Kudus. Tetapi
terlebih dulu kalian harus menguji ajaran atau nubuatannya itu untuk mengetahui
apakah itu memang dari Roh Allah 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.
✡ 3:14 Ef. 2:1-3; Kol. 2:13-14 † 3:23 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai dengan
kebudayaanorangYahudipadazamanYohanes, ‘nama’artinya seluruhkepribadianKristusYesus. * 4:2-3 Kristus
Lihat catatan tentang nama jabatan Kristus dalam 1Yoh. 2:22.
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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-
orangduniawi. Jadi orang-orangduniawi sajalahyangmendengarkanmereka. 6Tetapi
kitaadalahmilikAllah. Jadi orang-orangyangmengenalAllah-lahyangmendengarkan
kita, sedangkan mereka yang bukan milik Allah tidak mendengarkan kita. Dengan
begitu kita bisa mengetahui kalau seseorang mempunyai Roh Kebenaran— yaitu Roh
Allah, atau roh yangmenyesatkan.

Kasih berasal dari Allah
7 Saudara-saudari yang saya kasihi, marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu

berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi sudah mendapat kelahiran baru
dari Allah danmengenal Allah. 8Kalau seseorang tidakmengasihi saudaranya seiman,
berarti dia tidak mengenal Allah, karena Allah mengasihi semua orang.§ 9Dan inilah
caranya Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita: Dia mengutus 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 kitamengasihi Allah, tetapi ketika Allahmenunjukkan 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.

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.

13Beginilah caranya kita bisamengetahui kalau kita hidup bersatu denganAllah dan
Dia hidup bersatu dengan kita: Melalui Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita.
14Kami sendiri— yang sudah melihat dan menyaksikan Yesus, bersaksi kepada kalian
bahwa hal ini benar: Allah Bapa sudah mengutus Anak-Nya menjadi Raja Penyelamat
bagi manusia di dunia ini. 15 Siapa saja yang mengaku, “Saya percaya bahwa Yesus
adalah Anak Allah,” maka Allah bersatu dengan dia, dan dia bersatu dengan Allah.
16 Jadi kita sudahmengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah mengasihi semua manusia. Dan kalau kita tetap mengasihi 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 sempurna di 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. 18 Kalau kasih dari Allah
itu berada di dalam hati kita, berarti kita tidak akan takut lagi kepada hukuman
Allah. Karenakasihyang sempurnamenghilangkanketakutan. Siapayangmasih takut
diadili oleh Allah, berarti dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang
yang takut seperti itu belummengalami kasih Allah yang sempurna itu.
† 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 Yunanimenuliskan, “Siapa yang tidakmengasihi tidakmengenal Allah, karenaAllah 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 tentangsuatu sifat kepribadianAllah, sebagaimanakeduaperkataan ini jugaberbicara tentangsifatAllah:
‘Allah adalah terang’ (1Yoh. 1:5) dan ‘Allah adalah Roh’ (1Yoh 4:24).
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19Hendaklah kita saling mengasihi, karena Allah yang sudah terlebih dahulu men-
gasihi kita. 20Kalau seseorang berkata, “Saya mengasihi Allah,” tetapi dia masih mem-
benci saudaranya, maka dia adalah penipu. Orang yang tidak mengasihi saudaranya
yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. 21 Dan
memangAllahyangsudahmemberikanperintah inikepadakita: Siapayangmengasihi
Allah harus mengasihi saudaranya juga.

5
Anak-anak Allahmenang atas kejahatan yang ada di dunia ini

1SetiaporangyangpercayabahwaYesusadalahKristus*berarti dia sudahmenerima
kelahiranbarudari AllahBapa. Dan setiap orang yangmengasihi Bapa, jugamengasihi
setiapanggotakeluargaAllah—yaitu setiaporangyang juga sudahmenerimakelahiran
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, 4karena setiap orang yangmenerima kelahiran baru
dari Allah diberi kuasa untukmengalahkan kejahatan yang ada di dunia ini. Dan yang
membuat kitamenangatas kejahatandunia ini adalahbahwakitapercaya sepenuhnya
kepadaYesus. 5Siapapun tidakadayangbisamengalahkankejahatandunia ini kecuali
kita yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Penyelamat kita sudah datang ke dunia sebagai manusia dengan tubuh biasa
6KristusYesuslah satu-satunyayang sudahdatangkedunia ini denganmenunjukkan

dua tanda dari Allah— yaitu tanda air dan tanda darah.† Yesus tidak hanya menun-
jukkan 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— 8yaituRohKudus, air, dandarah. Danketiganyamemberi kesaksianyang sama.

9-11Cobapikir: Biasanyakitapercayakepada seseorangyangmenyampaikan 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 diberikan kepada orang-orang yang bersatu dengan Anak-Nya.
Setiap orangyang sudahpercayakepadaAnakAllah yakindi dalamhatinyabahwahal-
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. 12Siapamempunyai hubungan yang
erat dengan Anak-Nya memiliki hidup yang selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak

* 5:1 Kristus Lihat catatan di 1Yoh. 2:22. † 5:6 air, darah Ada yangmenafsirkan bahwamaksud Yohanes adalah
air baptisan waktu Yesus dibaptis, dan darah yang tercurah pada waktu Dia mati disalibkan. Tetapi kemungkinan
besarYohanesmenunjukkan sesuatu yangmenguatkanajarannyadi 1Yoh. 4:2-3 dan2Yoh. 7. Adaduakemungkinan
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 Yesusmempunyai tubuhmanusia biasa. Salah satu ajaran palsu pada zaman Yohanes adalah
Yesus hanyakelihatan sepertimanusia tetapiDia tidakmempunyai tubuh sepertimanusia biasa. ‡ 5:7 perbedaan
salinan Banyak 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 informasimengenai sejarah tambahan itu, lihat catatan untuk ayat ini dalamNET.
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mempunyai hubungan yang erat dengan Anak Allah, maka dia tidak memiliki hidup
yang selama-lamanya.

Keyakinan kita akan kehidupan yang selama-lamanya
13 Saya sudah menulis surat ini kepada kalian yang percaya kepada§ Anak Al-

lah, supaya kalian tahu bahwa sekarang kalian sudah memiliki hidup yang selama-
lamanya. 14 Dengan 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. 15 Dan kalau kita yakin bahwa Allah sedang
menjawab apa yang kita minta, berarti kita boleh yakin bahwa kita sudah menerima
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 tidak mengakibatkan kematian yang selama-
lamanya.*) HendaklahkitaberdoakepadaAllah supayaAllahmenyelamatkan saudara
kita itu, dan Allah akanmemberikan kehidupan kepadanya. (Saya tekankan sekali lagi
bahwa yang saya bicarakan adalah tentang orang yang melakukan dosa yang tidak
mengakibatkan kematian kekal. Karena ada jenis dosa yangmengakibatkan kematian
kekal. Saya tidak meminta kita berdoa kepada Allah untuk orang yang berbuat dosa
yang seperti itu. 17 Semua perbuatan jahat adalah dosa, tetapi tidak semua dosa
mengakibatkan kematian yang selama-lamanya.)

18Kita tahu bahwa setiap kita yang sudahmenerima 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.† 19Kita tahu
bahwa kita sudahmenjadi 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 denganAnak-Nya—Kristus Yesus. Dia jugaAllah yang benar,‡
karena Dia selalu layak dipercaya dan sumber hidup yang selama-lamanya.

21Anak-anaksayayang sayakasihi, jauhkanlahdiri kalianmasing-masingdari segala
berhala.

§ 5:13 percayakepadaSecaraharfiah, “percayaakannama.” Sesuai dengankebudayaanorangYahudi pada zaman
Yohanes, ‘nama’artinya seluruhkepribadianKristusYesus. * 5:16 kematianyangselama-lamanyaSecaraharfiah,
“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. Walaupundigambarkan seperti kematian, sudah jelas dalamajaranYesus
bahwa orang-orang yangmasuk neraka tidak dibinasakan secara total danmasih sadar akan siksaanmereka untuk
selama-lamanya. † 5:18 iblis Secara harfiah, “si jahat.” ‡ 5:20 Allah yang benar 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.
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Surat Yohanes yang kedua
1Kepadayangkekasih ibu—yang sudahdipiliholehAllahdankepadaanak-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 sudahmengenal ajaran benar
itu juga mengasihi kalian. 2 Itu terjadi karena ajaran benar itu ada di dalam hati kita,
dan akanmenyertai kita selama-lamanya.

3Karena kita saling mengasihi dan hidup sesuai ajaran benar, Allah Bapa dan Anak-
Nya—yaituPenguasakitaKristusYesus, akanselalubaikhati kepadakita,mengasihani,
danmenjaga kita sehingga hidup kita tetap tenang dalam perlindungan Allah.

4 Saya sangat bersukacita karena saya sudah menemukan beberapa anak Ibu yang
hidup sesuai dengan ajaran benar, seperti yang sudah diperintahkanBapa kepada kita.
5Dan sekarang sayamengatakan kepadamu, Ibu, supaya kita semua saling mengasihi.
Perintah ini bukan perintah baru yang saya tulis bagimu. Perintah ini sudah ada
pada kita sejak semula. 6 Dan yang dimaksud dengan mengasihi adalah kita harus
hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan inilah perintah-Nya yang saya tegaskan:
Hendaklah kita hidup di dalam kasih— seperti yang sudah kita dengar sejak semula.

7 Karena sekarang ini banyak guru palsu sudah muncul di seluruh dunia. Mereka
tidak mengakui bahwa Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini sebagai manusia den-
gan tubuhbiasa. Siapa sajayang tidakmengakuihal ituadalahgurupalsudanpengikut
antikristus.‡ 8Karena itu, hendaklah kita masing-masing menjaga diri. Jangan sampai
ada yang tidakmenerimaupahkemenanganyang sedang kita perjuangkandan jangan
sampai upahmu dikurangi. 9Karena kalau kamumengikuti ajaran sesat dan tidak taat
kepada ajaran benar tentang Kristus, maka kamu sudah meninggalkan Allah. Tetapi
kalau kamu tetapmengikuti ajaran benar itu,maka kamu tetapmempunyai hubungan
erat dengan Allah Bapa dan Anak-Nya. 10 Kalau seseorang datang dengan membawa
ajaran lain tentang Kristus, janganlah terima dia di dalam rumahmu— bahkan jangan
memberi salam kepadanya. 11Karena kalau kamumenerima dia, berarti kamu sudah
menjadi penolong dalam pekerjaannya yang jahat itu.

12Masih banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada kalian, tetapi rasanya lebih
baik saya tidak menulisnya. 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 maksudkan adalah para
anggota jemaat itu. Padawaktu Yohanesmenulis surat ini, pemerintah Roma sudahmulaimenganiaya 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
ajaranbenar atauKabarBaik tentangKristus Yesus, yangmempersatukan semuaorangpercaya. ‡ 1:7 antikristus
Seorang raja kejahatan yang akan melawan 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
1Kepada yang kekasih saudara saya seiman Gayus— yang saya kasihi sesuai dengan

ajaran benar yang kita terima dari Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
2Saudara 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, danmerekamengatakan secara terbuka
bahwakamusetiadan terusmengikuti ajaranbenar. 4Bagi saya tidakadasukacitayang
lebih besar daripada mendengar bahwa kalian— yang saya anggap sebagai anak-anak
saya, hidup dengan setia kepada ajaran yang benar.

5 Saudara yang saya kasihi, kamu menunjukkan kesetiaan dengan semua 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 Saudara mengasihi mereka. Dan sekarang saya minta Saudara sekali lagi
untuk menolong mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah, supaya mereka
bisamelanjutkan perjalananmereka. 7Mereka pergi untukmelayani Kristus dan tidak
menerima bantuan apa pun dari orang yang tidak mengenal Allah. 8 Sebab itu, pantas
bagi kita untuk menolong mereka. Apabila kita menolong mereka, kita turut ambil
bagian dalam pekerjaanmereka untukmengabarkan ajaran yang benar.

9Saya sudahmenulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes tidakmaumendengarkan
apa yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi orang nomor satu di antara mereka.
10Oleh karena itu,waktu sayadatang, saya akanmenyatakanberbagai perbuatan yang
sudahdia lakukan— yaitu cerita palsu danhal-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 pernahmengenal 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.

13Masih banyak hal lagi yang mau saya sampaikan kepadamu, tetapi rasanya lebih
baik saya tidak menulisnya. 14 Saya berharap segera mengunjungimu, dan kita akan
berbicara secara tatapmuka. Doa saya, Allah akan selalumenjagamu 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 sesuaidenganajaranbenar…dariAllahKata-kata inimenerjemahkan “dalamkebenaran.” Maksudnyaajaran
benar atau Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua orang percaya. † 1:12 Demitrius
Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang yangmembawa 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 menjaga kalian
masing-masing supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya!

Allah akanmenghukum orang-orang jahat
3 Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sudah lama ingin dan berencana menulis

surat kepada kalian tentang keselamatan yang sama-sama kita sudah terima. Tetapi
sekarang sayamerasa terdorong untukmenulis hal yang lain kepada kalian: Sayamau
mendorong kalian supaya kalian masing-masing berjuang mempertahankan 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 janganlah 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 kejahatan mereka,
sesuai nubuatan para nabi dan seperti yang akan saya jelaskan di bawah. Mereka
melawan Allah danmenyalahgunakan kebaikan hati Allah sebagai alasan untuk terus
hidup sesuai hawanafsumereka. Merekamenolakmengikut Kristus Yesus— yaitu Raja
dan Penguasa hidup kita.

5 Walaupun kalian sudah mengetahui cerita ini, saya mau mengingatkan kalian
bahwameskipun Allahmenyelamatkan umat-Nya dari tanahMesir, tetapi sesudah itu
mereka yang tidak percaya dibinasakan oleh-Nya. 6 Dan ingatlah malaikat-malaikat
yang sudah TUHAN turunkan dari jabatan tinggi mereka. Itu karena mereka mening-
galkan tempat tugasmereka. Karena ituAllah sudahmenahanmerekadidalamtempat
yang paling gelap— dimanamereka 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 tempat
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.

8 Demikian juga guru-guru palsu itu. Mereka menganggap bahwa mimpi-mimpi
mereka adalah pimpinan dari TUHAN. Dan akibat itu mereka mencemarkan tubuh
mereka dengan dosa, dan mereka menolak pimpinan Allah dan menghina penguasa-
penguasa rohani. 9Malaikat kepalaMikael pun tidakmenghina seperti itu. Padawaktu
Mikael bertengkar dengan iblis tentang siapa yang akanmemiliki mayat Musa, Mikael
tidak menyombongkan 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. Dan
hal-hal yang mereka bisa mengerti hanyalah hal yang dipelajari secara naluri— yaitu
hal-hal yang juga diketahui oleh binatang-binatang yang tidak berakal. Dan justru hal-
hal itulah yang membinasakan mereka. 11 Celakalah mereka karena mengikuti jalan

* 1:1 Yudas…Yudas ini adalah saudaradari Yesus— samaseperti kakaknyaYakobus. PerhatikanbahwaYudas tidak
membanggakandiri dengan langsungmengatakanbahwadia adalah saudara Yesus. Jadi penulis surat ini bukanlah
Yudas yangmengkhianati Yesus, dan bukanmurid Yesus yang lain dengan nama yang sama.
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yang ditempuh Kain.✡ Mereka tersesat karena gila uang seperti Bileam,✡ dan mereka
memberontak 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
hukumanAllah di tempat yang paling gelap, yang sudahdisediakanbagimerekauntuk
selama-lamanya!

14 Henokh, keturunan Adam yang ketujuh, juga sudah bernubuat tentang 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 menghukummereka karena semua perkataan mereka 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 meny-
ombongkan diri danmemuji-muji orang lain supayamendapat keuntungan untuk diri
mereka sendiri.

Peringatan dan nasihat
17Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah yang dulu sudah dikatakan kepada kita

oleh rasul-rasul Penguasa kita Kristus Yesus. 18 Mereka sudah mengatakan kepada
kalian, “Menjelang akhir zaman akanmuncul pengejek-pengejek yangmelawan 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
sangatmengasihani kita. Dankarena itu tetaplahmenanti-nantikanwaktunyadimana
Kristus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang akan membawa kita
kepada hidup yang selama-lamanya.

22 Tunjukkanlah 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
kamumengasihani danberusahamenguatkan 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 sanggup menjaga kalian masing-masing supaya kamu jangan jatuh. Dan Dialah
Penyelamatkita yangmembuat kita layakmasukkehadapankemuliaan-Nya—dimana
✡ 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 perjamuan kasih Adalah
pertemuan jemaat yang khusus di manamerekamakan bersama danmerayakan Perjamuan Kudus.
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kita sangat bersukacita karena tidak ada lagi kesalahan pada kita. Bagi Dialah kemuli-
aan, kebesaran, kuasa, dan kekuatanmelalui 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 dinyatakan oleh Allah kepada
Kristus Yesus, lalu Kristus mengutus salah satu malaikat untuk menunjukkan semua
itu melalui penglihatan kepada saya, Yohanes— hamba Kristus. 2Dalam buku ini saya
menuliskan 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, dan
diberkatilah juga semua orang yang mendengarkan serta memperhatikan baik-baik
semua yang tertulis di dalam buku ini! Karena waktu yang 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
dari Allah yang sudah ada sejak penciptaan sampai sekarang, dan yang 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

luar biasa kepada kita sehingga Dia menyerahkan diri-Nya untuk disalibkan, supaya
melalui darah-Nya sendiri kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dengan demikian Dia
sudahmenjadikan 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!

7Lihatlah, Yesus datang dengan dikelilingi awan-awan! Semuamanusia yang sudah
mati akan dihidupkan kembali, dan setiap orang akanmenyaksikan kedatangan-Nya—
termasuk mereka yang sudah menombak Dia. Lalu semua bangsa di bumi ini akan
menangis dengan tangisan yang keras, karena mereka tahu bahwa Dia datang untuk
mengadili mereka. Benar, hal itulah yang akan terjadi! Amin!

* 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 RohAllah’ yang terdapat dalamWhy. 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 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). ✡ 1:5-6 1Ptr. 2:5; 2:9; Why. 5:10
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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
9 Saya Yohanes adalah saudara seiman kalian yang juga sering mengalami pengani-

ayaan seperti yang kalian sedang alami karena mengikut Yesus. Oleh karena itulah
kita belajar bertahan dalam kepercayaan kita kepada-Nya danmenjadi sabarmenanti
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.”

12Kemudian saya menoleh ke belakang untuk melihat Siapa yang berbicara kepada
saya. Lalu saya melihat tujuh lampu yang masing-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 Anak Manusia.* 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. 14 Rambut-Nya putih seperti
bulu domba, atau seputih salju. Mata-Nya bersinar seperti nyala api. 15Kaki-Nya keli-
hatan seperti pijaran tembaga saat dimurnikan di dalamapi yang sangat panas. Suara-
Nya keras seperti suara air terjun raksasa. 16 Tangan kanan-Nya memegang 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.

17 Ketika saya melihat-Nya, saya langsung tersungkur di hadapan-Nya dan 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 sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah 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 Aku berkuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati, dan Aku juga
berkuasamenghidupkan 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

‡ 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
pulaukecil di Laut TengahyangdigunakanolehkerajaanRoma sebagai tempat buanganorang-orangyangdianggap
membahayakan negara. Posisinya dekat negara yang sekarang disebut Turki. * 1:13 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 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) KarenaDanielmelihat Yesus di surga dalambentuk seperti ‘anakmanusia’—maksudnya
dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allahmelantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada.
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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 yangmemegang ketujuh bintang di tangan kanan-
Ku dan yangmenjaga keadaan ketujuh lampu emas itu:

2 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku perhatikan kalian tetap
berjuanguntukAkudanbertahandengan sabar. Aku senangbahwakalianmengusir
dari jemaat orang-orang yang terlibat dengan ajaran sesat. Dan pada waktu guru-
gurupalsumuncul danmengakubahwamereka rasul yangAkuutus, 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“TetapiAkukecewadengankaliankarenahal ini: Kalian tidak lagimengasihi 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 membenci cara
hidup yang jahat itu.

7 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku
sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing yang menang
dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan hak untuk makan 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 sebelumawalmula penciptaanmaupun
sesudah semua ciptaan hilang lenyap. Juga Aku sudah pernah mati tetapi hidup
kembali.

9 “Aku tahu kalian menderita aniaya dan juga miskin, tetapi sebenarnya kalian
kaya! Dan Aku juga tahu bahwa kalian dituduh melakukan hal-hal yang jahat
oleh mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya mereka

† 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 untuk utusan
manusia. ‡ 1:20 ketujuh jemaat itu Angka tujuh di seluruh Penglihatan 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, lampu emas menggambarkan jemaat. Jadi kalau lampu jemaat dipindahkan
dari hadapan Yesus, 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 dalampestamakan 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 itulah mereka merasa bebas melakukan dosa apa saja. § 2:7
Taman Allah Tempat taman ada di surga— yang juga disebut Yerusalem Baru. LihatWhy. 22:1-2.
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bukan orang Yahudi, tetapi jemaat iblis. 10 Janganlah takut terhadap penderitaan
yang segera akan kalian alami. Karena iblis akan mempengaruhi orang-orang
untukmemusuhikalian sehinggabeberapaorangsaudara-saudaridari antarakalian
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 mem-
berikan mahkota kemenangan† kepadamu pada waktu kamu masuk 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 kalian masing-masing yang menang
dalam peperangan rohani ini: Kamu tidak akanmengalami 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 pada
waktu 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 antara kalian
mengikuti ajaran sesat yang dulu diajarkan Bileam. Ingatlah bagaimana Bileam
mengajari Balak untuk membujuk orang Israel supaya berbuat dosa— yaitu dengan
ikut dalam pesta makan untuk menghormati berhala dan melakukan percabulan.✡
15Hampir sama dengan ajaran sesat Bileam itu adalah orang-orang di antara kalian
yang mengikuti ajaran Nikolaus. 16 Jadi, bertobatlah! Kalau tidak, Aku akan datang
kepada kalian secara tiba-tiba dan menyerang siapa saja yang mengikuti ajaran
sesat itu dengan sepenuhkuasa 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 kalian masing-masing yang menang
dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan hadiah 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

* 2:10 sepuluh hari Seperti angka-angka lainnya dalam kitabWahyu, 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 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 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 ‡ 2:17 manna yang tersembunyi Waktu kedua belas suku Israel keluar dari Mesir dan tinggal
di padang gurun selama empat puluh tahun, setiap pagi Allah memberikan makanan dari surga kepada mereka.
Makanan itudinamakan ‘manna’. AllahmenyuruhMusauntukmenyimpan sebotolmannadi dalamPeti Perjanjian.
Tetapi lama-kelamaan botol manna itu hilang dari Peti Perjanjian (1Raj. 8:9; 2Taw. 5:10), dan tidak tertulis dalam
sejarah Israel apa yang terjadi dengan botol itu. Tetapi ada tradisi yang muncul di mana mereka berkata bahwa
suatu saat nanti Allah akanmenunjukkan kembali botol danmanna itu kepadamereka. Bagi kita sekarang, manna
yang tersembunyi itu menunjukkan bahwa kita benar-benar merupakan umat Allah, dan di surga kita tidak akan
pernahmerasa lapar lagi.
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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 tembaga 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 tahu kamu tetap yakin
dan setia kepada-Ku, tetap melayani Aku, 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 sajamembiarkan
perempuan yang bernama Isebel menyesatkan umat-Ku. Dia mengakui dirinya
sebagai nabi, tetapi lewat ajarannya dia mengajak umat-Ku untuk melakukan per-
cabulan 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 akandihukumdengan cara yang sama. 23BahkanAku akanmembunuh
beberapa orang pengikutnya. Dengan demikian semua jemaat akan tahu bahwa
Akulah satu-satunya yang mengetahui isi hati dan pikiran orang. Dan Akulah Dia
yang akanmembalas kalian sesuai dengan perbuatan kalianmasing-masing.

24 “Tetapi bagi kalian yang di Tiatira yang tidakmengikuti 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.

26-28 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang tetap taat
kepada-Ku sampai hari terakhir dan yang menang dalam peperangan 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
denganmudahmenghancurkan 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

✡ 2:26-28 Mzm. 2:7-9; Why. 12:5; 19:15 ✡ 2:26-28 Dan. 12:3; Why. 22:16
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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 yangmenggambarkan 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! Karena Aku tahu— di hadapan Allah,
semua pekerjaanmu belum ada yang selesai sampai tuntas. 3 Karena itu, ingatlah
ajaran yang sudah kamu dengar dan percayai dari sejak awal. Taatilah itu dan
bertobatlah! Kalau kalianmenolak untukmenjaga 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 akanKu-hapus dari BukuKehidupan. Tetapi di hadapanBapa-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
7 “Tuliskanlah ini kepada pelayanTuhan yangmewakili 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
yangmenerima hakmenjadi warga kerajaan Allah. Kalau Aku yangmembuka pintu
bagi seseorang, siapapun tidakbisamenghalanginyadenganmenutuppintu itu. Dan
kalauAkuyangmenutuppintuuntukseseorang, siapapun tidakbisamembukapintu
itu baginya.

8 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku tahu bahwa kekuatan kalian
untuk bertahan sangat terbatas, tetapi kalian tetap mengikuti ajaran-Ku dan tidak
menyangkal bahwa kalian adalah pengikut-Ku. Karena itu, lihatlah! Aku sudah
membuka pintu— yaitu kesempatan bagi kalian, supaya kalian memberitakan ten-
tang 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 men-
gakuidirimereka sebagai penganut agamaYahudi, tetapi sebenarnyamerekaadalah
jemaat iblis. Tetapi Aku akan membuat mereka sadar bahwa Akumengasihi kalian.
10Kalian sudahmenaati perintah-Kuuntukbertahandengan sabar sebagai pengikut-
Ku. Olehkarena ituAkupunakanmelindungi kaliandarimasa kesusahanyang akan
menimpa seisi dunia untukmenguji semuamanusia yang tinggal di bumi.

* 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. (BandingkanWhy. 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. ✡ 3:7 Yes. 22:22
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11 “Aku akan segera datang! Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepada-Ku
sampai Aku datang, supaya dalam pertandingan untuk mempertahankan keyaki-
nanmu 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 kamumasing-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.
Danpada tubuhmuakanKu-tuliskannamaAllah-Ku, dannamakotaAllah-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 kepadapelayanTuhanyangmewakili jemaat di Laodikia: Inilah

pesan dari Aku yang juga disebut Yang Amin!§ Maksud-Ku, Akulah Saksi yang
sangat layak dipercaya— yang sudahmengajar yang benar tentang Bapa-Ku. Melalui
Akulah, Bapa-Kumenciptakan 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— 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 belilah minyak untuk dioleskan pada matamu, sehingga mata hatimu bisa
melihat dengan jelas.

19 “Hai anak-anak-Ku yang terkasih, Akulah yang menegur dan mengoreksi
kalian!✡ Karena itu nyalakanlah api semangatmu kembali dan bertobatlah!
20 Lihatlah! Aku seperti berdiri di depan pintu rumah kalian masing-masing,
mengetuknya, dan minta izin untuk masuk. Siapa saja yang mendengar suara-Ku
danmembukakan pintu hatinya bagi-Ku, Aku akanmasuk. Lalu sebagai sahabat kita
akan seringmakan bersama-sama.

21 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang menang dalam
peperangan rohani ini: Aku akanmemberikan kuasa kepadamu untukmemerintah
bersama-Ku. Dan kamu akan duduk di takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan
takhta-Ku— sebagaimanaAkuyangsesudahmenangdalampeperanganrohanibesar

‡ 3:12 Ayat 12 Tulisan nama-nama tersebut pada tubuh para pemenang menunjukkan bahwa mereka sudah
menjadi milik Allah dan Kristus untuk selama-lamanya, danmereka 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. ✡ 3:18
Luk. 16:9 ✡ 3:19 Ibr. 12:5-11
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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! 3Dia yang duduk di takhta itu kelihatan seperti
batu permata yang mengkilap dengan warna merah, hijau, dan beberapa warna lain.
Dan takhta itu dikelilingi pelangi yang berkilap-kilap seperti batu permata.*

4Di sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta lain, dan pada takhta itu duduk
dua puluh empat pemimpin yang memakai jubah putih dan mahkota emas. 5 Takhta
Raja Yang Mahakuasa itu memancarkan sinar kilat disertai bunyi-bunyi guntur dan
gemuruh yang keras. Di hadapan takhta-Nya ada tujuh obor yang menyala— yang
menggambarkan seluruh kekuatan Roh Allah.† 6 Dan 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 mem-

punyai banyak mata di seluruh badan mereka— baik di bagian depan maupun di
bagian belakang. 7 Makhluk hidup yang pertama seperti singa. Yang kedua seperti
kerbau jantan. Makhluk hidup yang ketiga mukanya seperti mukamanusia. Dan yang
keempat 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. Siang
malammereka 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 makhluk hidup
itu menyanyikan pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada 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.

* 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
Yesusdi takhtaYesus. TernyataYohanesmenggunakanperkataan ‘dudukbersamadi takhta’ sebagaimetaforauntuk
menggambarkan memegang hak memerintah bersama. Di ayat lain dalam Firman Allah (seperti Mat. 19:28; 1 Kor.
6:2; Wah. 4:4) hal memerintah bersama Allah juga disebut sebagai takhta-takhta (jamak) sekeliling takhta-Nya. TSI
menerjemahkan denganmenggunakan takhta yang jamak sesuai arti darimetafora tersebut. * 4:3 ayat 3 Secara
harfiah, dalam kalimat pertama Yohanesmenulis dua nama batu permata— yaitu yaspis dan sardis. Dalam kalimat
kedua, Yohanesmenyebut permata bernama zamrud yang berwarna-warni— seperti pelangi juga berwarna-warni.
† 4:5 seluruh kekuatan Roh Allah Lihat catatan diWhy. 3:1.
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Dan segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada
hanya karena kehendak-Mu.”

5
Anak Domba yang layakmembuka gulungan kitab tentang rencana Allah

1 Kemudian saya melihat sebuah gulungan kitab di tangan kanan Dia 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 layakmelepaskanmeterai-meterai gulungan kitab itu dan
membukanya?” 3Tetapi ternyata seorang pun tidak ada yang layakmembukanya atau
melihat bagian dalamnya— baik yang ada di surga, maupun yang ada di bumi, atau
yang ada di bawah bumi. 4Maka sayamenangis dengan sangat sedih, karena tidak ada
seorang pun yang layak untuk melakukan hal itu. 5 Tetapi seorang dari kedua puluh
empat pemimpin itu berkata kepada saya, “Jangan menangis! Dia yang seperti singa
dari suku Yehuda sudah menang! Dialah Raja Agung keturunan Daud.* Dialah yang
layakmelepaskan ketujuhmeterai gulungan kitab itu danmembukanya!”

6 Kemudian saya melihat seekor Anak Domba berdiri dekat takhta besar itu dan
dikelilingi oleh keempat makhluk hidup dan pemimpin-pemimpin 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 Ma-
hakuasa 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 ter-
sungkur dan menyembah di hadapan-Nya. Mereka semua memegang harpa masing-
masing. Dan mereka juga memegang mangkuk emas yang penuh dengan kemenyan—
yang menggambarkan doa-doa umat Allah. 9 Dan kepada-Nya mereka menyanyikan
nyanyian baru,
“Engkau layakmenerima gulungan kitab itu

danmelepaskanmeterai-meterainya!
Karena Engkau sudah dibunuh,

dan dengan darah-Mu sendiri Engkau sudahmenebusmereka 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.”

11 Kemudian dalam penglihatan itu saya mendengar suara malaikat yang tidak
terhitungbanyaknya—beribu-ribubahkanberjuta-juta. Paramalaikat itumengelilingi
para pemimpin itu, para pemimpin itu mengelilingi keempat makhluk 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!”

* 5:5 RajaAgungketurunanDaudSecaraharfiah, “akar/tunasDaud”— yaitu salah satu sebutan yang artinyaMesias
yang dijanjikan yang 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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13Kemudian sayamendengar setiapmakhluk 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 keempat makhluk hidup itu berseru, “Amin!” Dan para pemimpin itu langsung
tersungkur danmenyembah Dia.

6
Anak Dombamelepaskan enammeterai

1Kemudian sayamelihat Dia yangdisebut AnakDomba itumelepaskanmeterai 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. 3Ketika 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 nyala api. Kepada penunggang
kuda itu diberikan kuasa untukmelenyapkan damai dari bumi, supayamanusia saling
membunuh. Dan kepadanya diberikan pedang yang besar.

5 Dan 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. 6Kemudian
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 gandum jenis murah* sudah naik masing-masing menjadi
sama dengan upah sehari seorang pekerja! Waduh, jangan sampai harga minyak dan
anggur ikut naik!”†

7Ketika Anak Domba itumembukameterai yang keempat, lalu makhluk hidup yang
keempat berkata, “Mari!” 8 Dan majulah seekor kuda berwarna pucat. Penunggang
kuda itu menggambarkan kematian, dan ada seorang yang kelihatan seperti hantu
yangmengikuti dia— yangmenggambarkan kerajaanmaut. Kepadamereka diberikan
kuasa atas seperempat bumi— yaitu kuasa untukmembunuhmanusia di bumimelalui
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 karenamemberitakan Firman Allah dengan setia. 10Mereka 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?”
11Maka kepada setiap jiwa itu diberikan jubahputih, danmereka diberitahukanuntuk
bersabar sebentar lagi. Karena masih ada lagi saudara-saudari seiman mereka yang
akan dibunuh seperti mereka— yaitu orang-orang yang sedang mencontoh mereka
* 6:6 gandum jenis murah Secara harfiah, “jelai.” † 6:6 Kutipan Kutipan ini dengan suara manusia menggam-
barkanbahwautusanAllah inimembawahukumanberupakerusakan ekonomidanpemasaranmakanan 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,
“Janganlah merusak pohon zaitun dan pohon anggur,” atau “Janganlah menimbulkan kekurangan minyak zaitun
dan air anggur.”
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dalampelayanan kepadaKristus. Hendaklahmereka sabarmenunggu sampai— sesuai
dengan rencana Allah, jumlah orang yangmati terbunuh sudah tercapai.

12Ketika Anak Domba itu melepaskanmeterai 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. 14 Lalu langit terbelah dan tergulung— seperti
sehelai kertas yang digulung. Lalu setiap gunung dan pulau tergeser dari tempatnya.

15 Kemudian semua orang melarikan 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-orangkaya, orang-orangyangkuat, danorang-orang lainnya,
baik budak maupun yang bukan budak. 16 Lalu mereka berkata kepada gunung-
gunungdanbatu-batu itu, “Runtuhlahdan segeralahmenimpakami! Sembunyikanlah
kami dari Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari kemarahanDia yang disebut Anak
Domba itu! 17Karenahari yangpalingmengerikansudah tiba—dimanaAllahdanAnak
Domba itu akanmenghukumkita denganmelampiaskankemarahanMereka! 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— baik di darat, di laut, maupun
di pohon-pohon. 2 Keempat malaikat itu sudah menerima kuasa dari Allah untuk
merusak bumi dan laut. Tetapi kemudian sayamelihatmalaikat lain yangmuncul dari
timur yang membawa sebuah alat cap yang digunakan untuk memberi cap sebagai
tandamilik Allah yang hidup. Lalumalaikat lain itu berseru kepada keempatmalaikat
itu, 3 “Janganlahmerusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kamimemberi tanda
cap pada dahi setiap orang yangmelayani Allah.”

4Kemudian sayamendengarbahwa jumlahmerekayangdiberi 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.*

Kumpulanmanusiadari setiapnegara, bangsa, suku, danbahasa, yang tidak terhitung
banyaknya

9Kemudiansayamelihatorangyang jumlahnyabanyaksekali 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

* 7:8 setiap sukuDaftar suku Israel— yang juga disebut Yakub, berbeda dari kedua belas suku yang terdaftar dalam
Perjanjian Lama. Di sini Lewi dan YusufmenggantikanDan dan Efraim. DalamPerjanjian 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 inimenunjukkan orang Yahudi saja. Sedangkan yang lain berkata bahwa ini sebenarnya orang-orang
dari sukumana saja yangmenjadi umat Allahmelalui percaya kepada Kristus.
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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 semua langsung tersungkur di hadapan
takhta Allah dan menyembah-Nya. 12 Mereka semua berseru-seru, “Amin! Bagi
Allah segala pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan sampai
selama-lamanya. Amin!”

13Kemudian salah satudari parapemimpin itu bertanyakepada saya, “Apakahkamu
tahu siapamereka yangmemakai jubahputih itu? Dandarimanakahmereka datang?”

14 Sayamenjawabnya, “Tuan, saya tidak tahu. Tolong beritahu saya.”
Dan dia berkata kepada saya, “Mereka adalah orang-orang yang keluar dari pen-

ganiayaan yang sangat berat itu. Mereka sudah membasuh jubah mereka dengan
darah Anak Domba, dan darah-Nya juga yang membuat jubah mereka menjadi putih.
15Karena itulahmereka berhak datang ke hadapan takhtaAllah, 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
bersinardenganpanasnya, hal itu juga tidakakanmengganggumereka lagi.✡ 17Karena
AnakDomba yang berada paling dekat dengan takhta Allah itu akanmenggembalakan
mereka dan menuntun mereka ke sumber air yang memberi hidup. Dan Allah akan
‘menghapus semua air mata dari matamereka.’ ”✡

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 kepada
mereka diberikan tujuh terompet.

3 Lalu salah satu malaikat lain datang dan berdiri di dekat mezbah emas— tempat
mempersembahkan kemenyan di hadapan Allah. Malaikat itu memegang satu panci
emas yang dipakai untuk membakar kemenyan. Dan kepadanya diberikan banyak
kemenyan untuk dipersembahkan kepada Allah. Malaikat itu mencampurkan ke-
menyan dalam panci itu dengan api yang dia ambil dari mezbah itu. Kemenyan itu
dipersembahkankepadaAllahuntukmenggambarkandoa-doadari seluruhumat-Nya.
4 Lalu dari panci yang ada di tangan malaikat itu ada gumpalan asap kemenyan yang
naikkehadapanAllah. Hal inimenggambarkandoadari seluruhumatAllah. 5Sesudah
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 terjadilahhujanes, danapi bercampur

darahmenimpabumi. Maka terbakarlah sepertigadaribumidansepertigadaripohon-
pohon. Dan semua rumput hijau hangus terbakar.
✡ 7:16 Mzm. 121:6 ✡ 7:17 Yes. 25:8; Why. 21:4 * 8:2 ketujuh malaikat … 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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8 Malaikat kedua meniup terompetnya, lalu sesuatu yang kelihatannya seperti gu-
nung besar yang sedangmenyala dilemparkan ke dalam laut. Maka sepertiga dari laut
menjadi darah, 9dan sepertiga darimakhluk hidup yang ada di lautmati, dan sepertiga
dari semua kapal juga hancur.

10Malaikat ketigameniup terompetnya, lalu satubintangbesar yangmenyala seperti
obor jatuh dari langit. Bintang itu jatuh menimpa sepertiga dari jumlah sungai dan
mata air di bumi. 11Nama bintang itu adalah 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, danbintang-bintang. Olehkarena itumatahari bersinar tidak lagi duabelas jam,
tetapihanyadelapan jamsaja. Begitu jugabulandanbintang-bintangbersinarmenjadi
sepertiga dari lamanya waktu bersinar. 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
1Ketikamalaikat kelimameniup terompetnya, sayamelihat satu bintang yang sudah

jatuhdari langit ke bumi. Tetapi bintang itu sepertimalaikat, dan kepadanyadiberikan
sebuah kunci yang bisa membuka lubang jurang maut. 2 Maka dia membuka pintu
lubang jurang maut 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 bolehmenyakiti
manusia yang tidakmempunyai meterai Allah pada dahi mereka.✡ 5Belalang itu tidak
diizinkan untuk membunuh sebagian manusia tersebut, tetapi hanya boleh menyiksa
mereka selama lima bulan— yaitu dengan siksaan yang rasanya sakit seperti terkena
racun kalajengking. 6Selama lima bulan itu, orang-orang akan inginmati danmencari
jalan keluar dengan cara bunuh diri. Tetapi Allah akan membuat kematian menjauh
dari mereka, sehingga usaha bunuh diri yangmereka lakukan gagal.

7Belalang 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 gigimereka tajam seperti gigi singa. 9Dadamereka 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
digunakanuntukmenyiksamanusia selama lima bulan. 11Raja yangmemerintah 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 pertama yang diumumkan oleh burung elang yang sudah
disebutkan itu.✡ Tetapi masih ada dua bencana lagi yang harus terjadi.
† 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 yangmeracuni manusia. ✡ 9:4 Why. 7:1-8 ✡ 9:12 Why. 8:13
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13Ketikamalaikat yang keenammeniup terompetnya, sayamendengar suara keluar
dari mezbah emas yang di hadapan Allah itu. Mezbah itu berbentuk segi empat dan
di setiap sudutnya terdapat satu tanduk, dan suara itu keluar dari salah satu tanduk
itu. 14Suara itumenyuruhmalaikat keenamyangbaru sajameniup terompetnya, “Lep-
askanlah keempat setan yang terikat di dekat sungai Efrat yang besar 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 untuk membunuh sepertiga umat manusia di bumi. 16 Dan 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 berwarnamerah 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 darimulutmereka, tetapi juga karena ekormereka
seperti kepala ular yang bisa menggigit 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. 21Dan mereka juga tidak bertobat
dari perbuatan jahatmereka yang lain— termasukpembunuhan, penyihir, percabulan,
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 pelangi mengelilingi kepalanya. Mukanya bersinar
seperti matahari, dan kakinya kelihatan seperti dua tiang api. 2Diamemegang sebuah
gulungan kitab kecil yang terbuka. Kaki kanannya menginjak laut, sedangkan kaki
kirinya menginjak bumi. 3 Malaikat itu berseru dengan suara yang keras sekali—
seperti suara singa yangmengaum. Sesudah itu suara YangMahakuasa berbicara dari
surga seperti bunyi guntur.*

4Baru saja sayamaumenuliskan apa yang saya dengar, tetapi sayamendengar suara
yang laindari surgayangberkata, “Jangan tuliskanapayangdikatakanoleh suarayang
seperti bunyi guntur itu. Rahasiakanlah itu.”

5 Lalu malaikat yang menginjak laut dan bumi itu mengangkat tangan kanannya ke
langit 6-7 dan bersumpah seperti ini: “Demi Dia yang hidup selamanya— yaitu TUHAN
yang sudahmenciptakan segala sesuatu, termasuk segala isi dari langit, bumi dan laut:

* 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, “ketujuhguntur (mengeluarkan) gemuruhnyamasing-masing.” Tidak terdapat informasi bahwaada tradisi
tentang “ketujuh guntur.” Jadi kemungkinan besar ini adalah cara simbolis untuk mengatakan suara Allah sendiri.
(LihatKel. 19:16; 19:19; 20:18;Mzm. 29:3-9; Ibr. 12:18-19.) Dandari ayat 4, ternyata suara itumenggunakankata-kata
yang dimengerti Yohanes. Lihat catatan tentang arti angka tujuh dalamWhy. 3:1.
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Allah tidak akan menunda lagi untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan-
Nya! Tetapi ketika malaikat yang ketujuhmeniup terompetnya, apa saja yang dinubu-
atkan para nabi dan para utusanAllah† akan segera terjadi, dan apa saja rencana Allah
yangmasih dirahasiakan dari manusia akanmenjadi nyata.”

8 Kemudian suara yang tadi dari langit menyuruh saya, “Pergilah dan ambillah
gulungan kitab yang terbuka dari 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
dan makanlah. Kitab itu akan terasa manis seperti madu 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, “Kamuharus bernubuat lagi tentang banyak negara, bangsa, bahasa, dan
raja.”

11
Dua orang saksi akan bernubuat lalu dibunuh

1-2Kemudian salah satumalaikatmemberikan alat pengukur seperti tongkat kepada
saya dan berkata, “Pergilah ke Yerusalem dan ukurlah Rumah Allah dan mezbahnya.
Dan hitunglah jumlah mereka yang beribadah di situ. Tetapi jangan mengukur
teras Rumah Allah yang di sebelah luar. Karena tempat itu sudah diberikan se-
bagai tempat berdoa kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan Allah sudah
menentukan bangsa-bangsa itu untukmenguasai Kota Suci (Yerusalem) danmenindas
penduduknya selamaempat puluhduabulan lamanya. 3DanAkuakanmemberi kuasa
kepada dua orang saksi laki-laki yang akan bersaksi dan bernubuat selama 1.260 hari.*
Dan untuk menunjukkan kesedihan mereka akan kejahatan manusia, mereka akan
memakai kain kabung setiap hari.” 4 Kedua saksi itulah yang digambarkan dalam
tulisan Nabi Zakaria— yaitu kedua pohon zaitun dan kedua lampu besar yang berdiri
di hadapan TUHAN yang adalah Raja Agung atas seluruh bumi.✡ 5 Kalau ada orang
yang maumenganiaya kedua saksi itu, maka keluarlah api dari mulut mereka berdua
dan menghanguskan orang-orang yang mau menganiaya mereka. Cara itulah yang
ditentukan Allah untukmenjatuhkan hukumanmati terhadap semua orang yangmau
menganiaya mereka berdua. 6 Mereka juga diberikan kuasa untuk menutup langit
supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat. Dan mereka berkuasa untuk
mengubah air menjadi darah. Mereka juga diizinkan untuk menghukum manusia di
dunia dengan segalamacambencana. Mereka bisamembuat setiap bencana itu kapan
saja merekamau.

7Tetapipadawaktukeduasaksi itu sudahmenyelesaikan tugasyangditetapkanAllah
bagi mereka, akan muncul binatang buas✡ dari jurang maut yang akan menyerang
mereka. Lalu Allah akan membiarkan binatang itu mengalahkan dan membunuh
mereka. 8Mayatmerekaakandibiarkanbegitu sajadi tempatdimanamerekadibunuh
di jalan raya kota besar— yaitu kota di mana Penguasa dari kedua saksi itu disalibkan.
† 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 kita mengerti bahwa
maksudnya adalahwaktu yang ditentukan Allah dimana kekuasaan kuasa gelap akan diizinkanmenang 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 ✡ 11:7 Why. 13:7, 11; Dan.
7:21
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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 saling mengirimkan hadiah
karena kematian kedua nabi itu yang sudahmenimbulkan begitu banyak penderitaan
atas seluruh penduduk bumi. Karena itu selama tiga setengah hari mereka tidak
mengizinkan 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. 12 Kemudian kedua saksi itu akan mendengar suara dari
surga yang berseru, “Mari naiklah kemari!” Lalu awan menutupi mereka berdua dan
terangkat ke surga. Sementara itu orang-orang yang memusuhi mereka masih ada di
situ danmenyaksikan kejadian itu.

13Maka pada waktu itu akan terjadi gempa bumi yang hebat. Gempa itu menghan-
curkan sepersepuluh dari kota Yerusalem dan tujuh ribu orang akan mati. Semua
orang yang tidak mati akan sangat ketakutan dan berkata satu sama yang lain, “Me-
mang Allah yangmemerintah 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.
Dan Kristus— yang sudah dilantik oleh Allah, akanmemerintah sebagai Raja bersama-

Nya!”
16 Kemudian 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 yang
memusuhi-Mu

dan sudahmulai memerintah dengan nyata.
18Memang ‘semua bangsa sudahmarah danmengatur rencanamelawan-Mu’,✡

tetapi sekarang sudah tiba waktunya untuk menghukum mereka sesuai dengan
kemarahan-Mu.

Sudah tiba Hari Pengadilan bagi semua orangmati.
Jadi inilah waktunya Engkaumemberi upah kepada seluruh hamba-Mu—
yaitu semua orang yang takut dan hormat kepada-Mu, baik yang mempunyai
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 yangmenghancurkan
danmencemarkan bumi.”

19Kemudian terbukalah Ruang Mahakudus di surga dan di dalamnya kelihatan Peti
Perjanjian— yaitu peti surgawi yang adalah peringatan perjanjian 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.
✡ 11:14 Why. 8:13 ✡ 11:18 Mzm. 2 ✡ 11:19 Ibr. 8:1–9:4; Kel. 25:10-22; 1Raj. 8:1-9
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12
Penglihatan tentang perempuan yangmulia dan seekor naga yangmemusuhi 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
untukmelahirkan. Karena itu dia menjerit kesakitan.

3 Kemudian terlihatlah sebuah tanda yang lain di langit— yaitu seekor naga besar
berwarna merah mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Di setiap kepalanya
terdapat satu mahkota. 4 Lalu dengan ekornya naga itu menarik dan melemparkan
sepertiga bintang-bintang ke bumi. Sesudah itu naga pun berdiri di hadapan perem-
puan hamil itu supaya dia langsungmenelan Anaknya pada saat Dia dilahirkan.

5 Lalu perempuan itu melahirkan seorang Anak laki-laki. Anak itulah yang din-
ubuatkan 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 untuk memerintah bersama Allah di sebelah
takhta-Nya. 6 Sedangkan 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.*

7Kemudian terjadilah perang di surga! Mikael dan paramalaikat 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
dilemparkan 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 suka
menipumanusia di seluruh dunia.

10Kemudian sayamendengar suara surgawi yang sangat keras sekali berseru,
“Sekarang sudah tiba saatnya di mana Allah akanmenggunakan kuasa-Nya!

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 sela-
matkan!

Karena iblis— yang selalu menuduh saudara-saudari kita seiman siang dan malam di
hadapan Allah,

sudah dilemparkan keluar dari surga.
11 Saudara-saudari kita sudahmengalahkan iblis karenamereka percaya penuh

kepada kemenangan Anak Dombawaktu darah-Nya dicurahkan bagi mereka.
Danmerekamenang karenamereka tidakmalu bersaksi tentang Raja Penyelamat
mereka.

Mereka tidakmenyayangkan nyawamereka sendiri— bahkan sampai rela mati.
12Oleh karena itu bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga!
Tetapi celakalah kalian hai seluruh penduduk bumi!— baik yang ada di 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.”

✡ 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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13Ketika naga besar itu sadar bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi, dia mengejar
ibu yang melahirkan Anak laki-laki itu untuk menyakitinya. 14 Tetapi Allah mem-
berikan 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 menyem-
burkan air dari mulutnya seperti aliran sungai yang besar ke arah perempuan itu,
supayamelalui sungai itu dia bisamencelakakan ibu itu. 16Tetapi ibu itumendapatkan
pertolongan, karena atas perintah Allah terbukalah lubang tanah yang menelan air
yangdisemburkannaga itu. 17Makanaga itu sangatmarahkepada ibu itu, laludiapergi
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 satu
mahkota, 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 kekuatannya 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 binatang itu, karena mereka pikir
kesembuhan pada kepalanya itu suatu keajaiban. 4 Mereka juga menyembah naga
itu, karena dia yang memberikan kuasa untuk memerintah kepada binatang itu,
dan juga menyembah 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 untukmemerin-
tah sebagai raja selama empat puluh dua bulan.† Bahkan binatang itu diizinkan untuk
terusmemuji dirinya sendiri danmenghinaAllah. 6 Jadi tanpahenti-hentinyabinatang
itu menghina Allah— nama-Nya, Rumah-Nya di surga, dan semua penduduk surga.
7 Binatang itu juga diberi izin untuk berperang melawan dan mengalahkan umat Al-
lah— yaitu orang-orang yang sudah dikuduskan-Nya karena Kristus. Bahkan binatang
itu diberi kuasa memerintah setiap negara, bangsa, suku, dan setiap kelompok peng-
guna bahasa daerah. 8Hampir semua orang yang tinggal di bumi akan menyembah
binatang itu—yaitu setiaporangyangnamanya tidak tertulis di dalamBukuKehidupan
AnakDombasejakduniadiciptakan. PadahalAnakDomba itulahyang layakdisembah,
karena Dialah yang sudahmenyerahkan diri-Nya sebagai kurban penghapus dosa.

9Olehkarena itu, dengarkanlah—hai setiapkalianyangpunya 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.
Setiapkita yangditentukanuntukdibunuhdenganpedang, pasti akandibunuhdengan

pedang.”
* 13:1 binatang buas … Binatang ini menggambarkan roh jahat. Sering kali dalam Firman TUHAN laut juga
menggambarkan kekuasaan kuasa gelap dalam dunia ini. † 13:5 empat puluh dua bulan Lihat catatan di Why.
11:2-3.
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Berarti Allahmenghendaki setiap kita yang dikuduskan oleh Allah tetap bertahan dan
setia kepada Kristus dalam penganiayaan!

Seekor binatang dari darat sebagai wakil naga besar
11Lalu sayamelihat seekorbinatang lainmunculdari darat. Binatang itumempunyai

dua tanduk seperti anak domba, tetapi dengan kata-katanya dia menipu seperti naga
itu. 12-14 Lalu binatang yang dari laut itu memberikan kuasa sepenuhnya kepada
binatang yang keluar dari darat itu. Jadi denganhakpenuh sebagaiwakilnya, binatang
yang kedua itu memaksa seluruh penduduk bumi menyembah binatang yang per-
tama— yaitu binatang yang sudah sembuh dari luka pedang yang mematikan itu. Dan
untuk meyakinkan manusia, binatang kedua mengadakan berbagai keajaiban yang
hebat— bahkanmenurunkan api dari langit ke bumi di depanmata semua orang.
Jadi, olehkarenakemampuandankuasauntukmelakukankeajaibanyangdiberikan

oleh binatang yang pertama itu, maka binatang kedua itu menyesatkan hampir se-
mua 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 kedua menghidupkan patung berhala itu supaya
bisa berbicara. Dan ketika patung itu berbicara, dia memberikan perintah ini,
“Siapa saja yang tidak sujud menyembahku harus dibunuh!” 16 Lalu binatang kedua
memaksa setiap orang untuk menerima tanda penyembah binatang pertama pada
tangan kanannya atau pada dahinya. Setiap orang dipaksa untuk menerima tanda
itu— baik orang yang berkedudukan tinggi maupun rendah, baik orang kaya maupun
miskin, baik budak maupun yang bukan budak. 17 Artinya siapa saja tidak boleh
membeli atau menjual apa pun kalau tidak mempunyai tanda itu. Tanda penyembah
itumenggunakan angka sebagai lambang yangmenunjukkan nama binatang pertama
itu.

18Hal 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 dahi mereka tertulis nama Anak Domba dan
nama Bapa-Nya. 2Kemudian saya mendengar bunyi musik dari surga, tetapi bunyi itu
seperti bunyi air terjun yangbesar atau seperti bunyi guntur yangkeras. Ataubunyi 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 144.000 orang
yang sudahditebusolehAnakDombadari bumi. Orang-orang lain tidakdiperbolehkan
menyanyikan lagu itu. 4-5 Karena yang 144.000 orang itu sudah menjaga diri mereka
supaya terus murni dan mereka tidak mengotori dirinya dengan percabulan. Mereka

‡ 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 tujuhmenunjukkan hal-hal
yang lengkap, sempurna, atau ilahi. (Why. 3:1) Sedangkan angka enammenunjukkan hal-hal yang kurang lengkap,
tidak sempurna, duniawi, danmilik kepunyaan iblis. Juga, karena huruf-huruf bahasa Yunani sering dipakai untuk
menunjukkan angka, banyak penafsir berkata bahwa nama orang yang ditunjukkan adalah Raja Roma bernama
Nero— yangmemerintah Roma padawaktu Yohanes dipenjarakan. * 14:1 Bukit Sion … Bukit Sion adalah bagian
Yerusalem yang paling lama dan lokasi Rumah Allah. Tentang 144.000 orang, lihatWhy. 7:1-8.
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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.”

8Danadamalaikat kedua yangmenyusulmalaikat yang pertama itu. Malaikat kedua
itu juga berseru-seru, “Kota Babel sudah hancur! Ibukota 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 campur belerang di hadapanAnakDombadanparamalaikat 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 yang menerima tanda namanya. Mereka disiksa siang dan malam tanpa henti-
henti.” 12 Berarti Allah menghendaki setiap kita yang dikuduskan-Nya supaya tetap
bertahanmenaati 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!”
Danperkataan itu diaminkan oleh RohAllah 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 AnakManusia— yaitu seperti
Yesus sendiri!‡ Dia memakai mahkota emas, dan memegang satu sabit yang tajam.
† 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, sedangkan binatang lain dipersembahkan untuk
menggantikan setiap anak sulung dari orang Yahudi. (Im. 23:9-14, Ul. 26:1-11.) ✡ 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 ‘anakmanusia’ dengan arti dasarnya— yaitu ‘manusia biasa’. Lihat catatan diWhy. 1:13.
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15 Lalu malaikat lain keluar dari kemah Allah dan berseru kepada dia yang duduk di
atas awan itu, “Ayunkanlah sabitmu panenlah semua gandum di bumi! Gandum itu
semua sudah masak dan sudah tiba saatnya untuk dipanen!” 16 Kemudian dia yang
duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya danmemanen semua gandum di bumi
itu.§

17Lalu 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 semuanya sudah masak.” 19 Kemudian malaikat itu mengayunkan sabitnya
danmemotong semua buah anggur dari bumi, lalu melemparkan semuanya ke dalam
pemerasan anggur yang sangat besar. Alat pemeras anggur itu 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 mengher-
ankan: Sayamelihat tujuhmalaikat yang bertugasmendatangkan tujuh bencana yang
terakhir. Dengan demikian semua hukuman karena kemarahan Allah sudah selesai.

2Pertama 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 sudah
menang atas binatang pertama itu dengan patungnya dan angkanya yang menggam-
barkan namanya. Mereka berdiri sambilmemegang kecapi yang sudah diberikan oleh
Allah kepadamereka. 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 YangMahakuasa!

Raja segala bangsa, segala sesuatu yang Engkau perbuat 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 kemah Allah di surga dan RuangMahakudus yang dulu pintunya

tertutup dengan kain gorden. Dan saya melihat bahwa gorden itu sedang dalam
keadaan terbuka! 6Kemudian ketujuhmalaikat 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 ketujuh malaikat itu— satu mangkuk kepada mereka
masing-masing. Mangkuk-mangkuk itu berisi penuh dengan anggur beracun yang
menggambarkan hukuman karena kemarahan Allah— yaitu Dia yang hidup sampai

§ 14:16 memanen semua gandum … Hal ini menggambarkan ketika semua umat Allah dikumpulkan. * 14:20
Ayat 20 Ukuran dalam secara harfiah, “setinggi kepala kuda.” Ukuran panjang secara harfiah, “1.600 stadia.” Buah
anggur biasanya diperas dengan cara diinjak-injak orang supaya airnya keluar. Pelaku yang menghukummanusia
dalam penglihatan ini mungkin paramalaikat. ✡ 15:2 Why. 4:6
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selama-lamanya. 8 Dan kemah Allah itu tiba-tiba penuh dengan asap— menggam-
barkan kemuliaan dan kuasa Allah.✡ Karena itu seorang pelayan pun tidak bisamasuk
ke dalam kemah Allah sebelum ketujuh bencana yang didatangkan ketujuh malaikat
itu selesai.

16
Ketujuhmangkuk berisi kemarahan Allah ditumpahkan ke atas bumi

1 Kemudian saya mendengar suara dari kemah Allah yang berseru kepada ketujuh
malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang berisi air anggur
kemarahan Allah itu ke atas bumi.”

2Malaikat yang pertama pergi menumpahkan isi mangkuknya ke atas bumi. Maka
timbullah bisul-bisul yang parah dan menjijikkan pada semua orang yang sudah
menerima tanda penyembah binatang dan patungnya itu.

3Malaikat yang kedua menumpahkan isi mangkuknya ke atas laut. Kemudian laut
menjadi darah berwarna merah tua— seperti darah orang mati. Maka matilah semua
yang hidup di dalam laut.

4Malaikat yang ketigamenumpahkan isimangkuknya ke semua sungai danmata 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 sekarang Engkau yang sudahmembuat mereka terpaksaminum darah!
Hukuman itu setimpal dengan perbuatanmereka!”

7Lalu sayamendengar suara dari mezbah emas✡ yang berseru,
“Ya TUHAN— Allah YangMahakuasa,

Engkaumenjatuhkan hukuman dengan adil dan benar!”
8Malaikat yang keempat menumpahkan isi mangkuknya ke matahari. Maka kelu-

arlah 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. Tetapi mereka tetap tidakmau bertobat dan tidakmaumemuliakan Allah.

10Malaikat yangkelimamenumpahkan isimangkuknyakeatas takhtabinatangyang
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 tidakmau 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 rencana Allah,
untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur yang akan datang memimpin
para tentaramerekauntukmenyeberangi sungai itu. 13Kemudiansayamelihat 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 ke-
dua itulah yang bekerja sebagai nabi palsu yang menyesatkan manusia dengan kuasa
binatang pertama itu.) 14 Ketiga roh itu adalah setan-setan yang mempunyai kuasa

✡ 15:8 Kel. 40:34; 1Raj. 8:10; Yes. 6:4 ✡ 16:7 Why. 6:9 * 16:10 merasa sangat tersiksa … Secara harfiah,
“menggigit lidahnya karena (menahan) rasa sakit (yang luar biasa sakitnya).”
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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.✡
15-16Kemudian ketiga setan itumengumpulkan semua raja dunia bersamapara tentara
mereka di tempat yang bernama Harmagedon dalam bahasa Ibrani.
Tetapi RohKristus berkata, “Dengarlah! Akudatangdengan tiba-tiba seperti pencuri.

Sungguh diberkatilah setiap kalian yang berjaga-jaga dan yang tidakmembuat dirinya
ternoda denganmelakukan kejahatan! Kamulah 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 sejakmanusia 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 Juga hujan es seperti batu-batu yang besar masing-masing beratnya
empat puluh kilogram jatuh dari langit menimpa manusia.§ Lalu manusia semakin
menghina Allah karena bencana hujan es yang sangat mengerikan itu.

17
Penglihatan tentang pelacur dan binatang jahat

1Lalu salah satudari ketujuhmalaikat yangmempunyai ketujuhmangkuk itudatang
dan berkata kepada saya, “Datanglah kemari. Saya akan menunjukkan kepadamu
hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelacur yang terkenal itu— yaitu dia yang
duduk di tempat yang banyak sungai mengalir.* 2 Raja-raja di bumi sudah berbuat
cabul dengan dia, dan semua penduduk bumi sudah menjadi mabuk karena air
anggurnya.”†
✡ 16:14 Why. 19:11-15 † 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 tidak mendapat 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 jugamenggambarkan sistem pemerintahan global
yang dengan serakah mempromosikan semua hal 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 mabuk karena air anggurnya’ menggambarkan orang-orang yang mengikut gaya hidup duniawi
yang penuh hawa nafsu.
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3 Lalu 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 Allah. Binatang itu juga mempunyai tujuh
kepala dan sepuluh tanduk. 4 Perempuan itu memakai pakaian yang sangat mewah
yang berwarna ungu 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 segala macam perbuatan
cabul yang menajiskan. 5 Di 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 sayamenyadari bahwaperempuan itumabukkarenaminumdarah! Yaitudarah
umat yang dikuduskan Allah— yang dibunuh karena mereka setia dan tidak malu
bersaksi tentang Yesus. Maka sayamemandangi dia dengan sangat heran.

7 Tetapi malaikat itu berkata kepada saya, “Kenapa kamu heran? Saya akan menje-
laskan 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 sudah
mati. 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
dalamBukuKehidupan sejak dunia diciptakan, akan heranmelihat 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 perem-
puan 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
belummuncul, danwaktudiamuncul dia akanmemerintah tetapi hanya sebentar saja.
11 Nah, seperti yang saya katakan, binatang yang berwarna merah 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 belummulai memerintah.
Mereka akanmenerima kuasa untukmemerintah bersama binatang itu selamawaktu
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. Dan para
batalion-Nya adalah umat pilihan-Nya sendiri— yaitu mereka yang 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 kelom-
pok orang, termasuk semua bangsa, suku, dan kelompok pengguna bahasa daerah.
16 Kesepuluh tanduk— menggambarkan raja-raja, dan binatang yang sudah kamu
lihat itu akan membenci pelacur itu. Mereka akan merampas semua harta dan
pakaiannya sampai membuat dia telanjang. Mereka akan menangkapnya lalu
memakan dagingnya. Dan akhirnya mereka akan membinasakan mayatnya dengan
‡ 17:12 waktu yang singkat saja Secara harfiah, “satu jam.”
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api. 17 Sebenarnya hanya Allah saja yang menggerakkan hati mereka supaya sepakat
melakukan apa yang sesuai dengan rencana-Nya. Karena itulahmerekamenyerahkan
kuasa kerajaan mereka kepada binatang itu, supaya semua kehendak dan perkataan
Allah ditepati. 18Dan penglihatan tentang pelacur itu menggambarkan ibukota terbe-
sar yangmemerintah atas semua raja di bumi.”

18
Penglihatan tentang Babel yang sudah binasa

1Sesudah itu sayamelihatmalaikat lain turundari surga. Diamempunyai kekuasaan
yang besar dan sinar kemuliaannya menerangi 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 yang dulu ramai sudahmenjadi tempat tinggal burung-burung najis

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 pen-
duduk 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!

Jadi Allah siapmenghukummereka setimpal dengan kejahatanmereka.
6Oh, sudahwaktunya! Biarlah penduduk kota itumenderita seperti merekamembuat

umat-Kumenderita!
Karena mereka sering menyusahkan orang lain, biarlah kesusahan menimpa
mereka dua kali lipat!

Karenamereka seperti meracuni bangsa-bangsa lain dengan air anggurmereka,
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,
‘Kita inilah orang yang paling terkemuka di bumi!

✡ 18:3 Why. 17:2
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Kita tidakmungkin kekurangan!
Kita tidak akan pernah sedih atau berkabung seperti seorang janda yang tidak
punya keluarga lagi.’

8 Oleh karena kesombongan mereka itu, biar berbagai bencana datang tiba-tiba
menimpamereka!

Jadi padahari yang sama, biarmerekamengalamikelaparan, kematian, perkabun-
gan, dan binasa terbakar oleh api!

Karena TUHAN yangmengadili mereka adalah Allah yang kuat dan berkuasa!”
Ratapan yang akan terjadi ketika ibukota Babel dibinasakan

9Ketika terlihat asapapi yangmembinasakankotaBabel itu, semuarajadi bumiyang
sudah mengikuti penduduk kota itu dalam penyembahan berhala dan hidup mewah
untukmemuaskan hawa nafsumereka akanmenangis dan berkabung. 10Raja-raja itu
tidak akan beranimendekati kota itu, karenamereka takut terkena siksaan yang sama.
Oleh karena itu mereka akanmenonton dari jauh denganmeratap,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapahebatbencanayangmenimpa ibukotayangbesar

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 akanmenangis dan berkabung karena kota

itu, karena pusat pemasaran barang mereka sudah dibinasakan. Jadi mereka akan
berkata, “Siapa yang akanmembeli semua ini?

12 Siapa yang akanmembeli emas, perak, batu permata, danmutiara kami ini?
Dan siapa lagi yang akan membeli kain linen halus, kain ungu, kain sutera, dan
kain kirmizi kami?

Siapa yang akanmembeli berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya?
Atau barang yang terbuat dari gading, kayu yang mahal, tembaga, besi, dan batu
pualam?

13Tidakada lagi pembeli untukbarang-barangmewahkita— termasukkayumanis,
rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan.

Siapa lagi yang akan berpesta dan membeli 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 yang mereka
inginkan sudah lenyap.

Segala kemewahan dan keindahanmereka sudah dibinasakan.
Mereka tidak akanmenemukan barang itu lagi!”

15Dulu 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. Dengan menangis dan
berkabung 16mereka berkata,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang menimpa ibukota terbesar

itu!
Kasihan sekali! Karena dulu penduduk kota itu setiap hari berpakaian kain linen
halus, kain ungu dan kain kirmizi.

Dan setiap hari merekamemakai perhiasan emas, batu permata, danmutiara.
17Tetapi dalam satu jam saja semua kekayaanmereka sudah dibinasakan!”
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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
merekamelihat asap yang naik ke atas dari api yangmenghanguskan kota itu, mereka
akan berkata, “Tidak pernah ada kota sebagus ibukota terbesar itu!” 19 Jadi mereka
akan berkabung dengan menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan sambil
menangis mereka akanmeratap,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang menimpa 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
dikuduskanmelalui Kristus, hendaklah kalian bersukacita.

Karena Allah sudah menjatuhkan hukuman atas penduduk kota itu setimpal dengan
kejahatanmereka terhadap kalian.”

Malaikatmenggambarkan kebinasaan Babel
21Lalu satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar— sebesar batu gilin-

gan 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 ini disebabkan karena pedagang-pedagang di sana menjadi orang yang

terkaya di dunia
karena ilmu sihir mereka yangmenyesatkan danmeracuni 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 disebabkan 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,
“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 penduduk bumi ternoda dengan penyembahan berhala.
Di mata Allah, hal itu seperti dosa percabulan.

* 19:1 Haleluya Kata ini dari bahasa Ibrani dan berarti “Pujilah Yahweh.”
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Dan Allah sudahmembalas pembunuhan hamba-hamba-Nya kepada pelacur itu,
karena dia yangmenjadi pelakunya.”

3 Sekali lagi orang banyak itu berseru,
“Haleluya! Asap dari api yang menyiksa pelacur itu akan naik ke atas sampai selama-

lamanya!”
4 Maka kedua puluh empat pemimpin dan keempat makhluk hidup itu langsung

tersungkurmenyembah 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 semuayang takutdanhormatkepada-Nya, baikyangmempunyaikedudukan
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 kitamemuliakan Allah karena hari pernikahanDia yang disebut Anak Domba

sudah tiba!
Dan pengantin perempuan-Nya sudahmempersiapkan dirinya.

8Kepadapengantin-Nyasudahdiberikan jubahdarikain linenputihyangsangatbersih
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!”

10Lalu saya langsung tersungkur untukmenyembahmalaikat 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.
SembahlahAllah! Karena semuaorangyangmengabarkanberita 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 manusia dan ketika Dia
berperang melawan orang-orang yang memusuhi-Nya. 12Mata-Nya bersinar seperti
nyala api dan Dia memakai banyak mahkota. Pada dahi-Nya tertulis suatu nama
yang tidak diketahui oleh siapa pun selain Dia sendiri. 13 Dia memakai 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 menung-
gangi kuda putih, dan jubah mereka juga dari kain linen yang putih dan bersih.
15Dia yangmemimpinmereka siap berperang dengan kekuatan perkataan-Nya— yang
digambarkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam. Dengan kekuatan itulah Dia
akan mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan-Nya. Lalu, ketika Dia memerintah
sebagai Raja, Dia akan “menjatuhkan hukuman berat atas kesalahan dan kejahatan
✡ 19:9 Why. 17:1
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mereka.” Kuasa-Nya untuk menghukum 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.”
17Lalu di langit saya melihat malaikat berdiri menginjak matahari dengan berseru-

seru, “Hai semua burung yang terbang di langit, marilah ke sini! Datanglah dan
makanlah dalam pesta kemenangan yang disediakan Allah bagi kalian! 18Marimakan
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.”

19 Kemudian saya melihat binatang yang pertama itu✡ dan segala raja di bumi
bersama para tentara mereka yang sudah berkumpul untuk melawan Penunggang
kuda putih itu dan para tentara-Nya. 20 Lalu binatang pertama itu ditangkap dan
juga binatang kedua. Dialah yang bekerja sebagai nabi yang membuat manusia
tersesat denganmelakukan 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.✡ 21Dan Tuhan
yang menunggangi kuda putih itu membunuh para tentara mereka dengan kekuatan
perkataan-Nya saja. Lalu semua burung kenyang sekali karena memakan daging
mereka.

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. Kemudianmalaikat itumelemparkan naga itu ke dalam
jurangmaut. Sesudahmengunci pintunya, dia memasang meterai pada pintu itu. Dan
iblis akan 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 dipotong kepalanya karena mereka
bersaksi tentang Yesus danmemberitakan Firman Allah. Mereka yang tidak menyem-
bah 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-orangmati yang lain tidak akan hidup kembali
sebelum berakhir masa seribu tahun itu. 6 Sungguh diberkati Allah setiap orang yang
turut ambil bagian dalam kehidupan kembali tahap pertama itu. Mereka sungguh
✡ 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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kudus. Dan mereka tidak akan mengalami hukuman Allah yang disebut dengan
‘kematian yang kedua’.✡ Dan mereka akan menjadi imam yang melayani Allah dan
Kristus, danmereka akanmemerintah bersama Kristus selama seribu tahun.

Iblis dikalahkan
7Ketika 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 bangsaMagog.✡
Laludia akankumpulkanmerekauntukberperangmelawanAllah, dan jumlah tentara
mereka digambarkan seperti banyaknya pasir di pinggir laut. 9Semuabatalion iblis itu
akan datang dari seluruh daerah di bumi untukmengepung perkemahan umat Allah—
yaitu kota yang dikasihi-Nya. Tetapi api akan turun dari langit dan menghanguskan
mereka.

10Lalu iblis— penipu ulung itu, akan dilemparkan juga ke dalam lautan api bercam-
pur belerang— yaitu tempat di mana binatang pertama dan kedua itu sudah dilem-
parkan. Di sanamereka akan disiksa siang danmalam sampai selama-lamanya.

Pengadilan yang terakhir
11Lalu saya melihat takhta agung yang putih. Dan Dia yang duduk di atas takhta itu

adalah YangMahamulia. Dia begitu mulia sehingga ketika cahaya-Nya bersinar, langit
dan bumi tiba-tiba lenyap— seperti cahaya matahari yang panas melenyapkan awan-
awan. 12Kemudian 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 perbuatanmereka dibukakan,
dan satu buku lagi juga dibuka— yaitu Buku Kehidupan. Lalu mereka dihakimi
menurut perbuatanmerekamasing-masing sesuai denganyang tertulis di dalambuku-
buku itu. 13 Orang-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 perbuatan mereka masing-masing. 14-15 Kemudian setiap orang yang
namanya tidak tertulis dalam Buku Kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api.
Dan akhirnya kuasa kematian dan kerajaan maut dilemparkan juga ke dalam lautan
api itu yang disebut ‘kematian tahap kedua’. Tidak ada lagi kematian! Kuasa kematian
sudah lenyap!

21
Yerusalem yang baru

1Lalu sayamelihat langit yangbarudanbumiyangbaru. Karena langit yangpertama
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
perempuanyang sudahberdandanpadawaktupernikahannyadenganpengantin 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 sampaikanmelalui para nabi,

‘Aku sendiri akan tinggal bersama kalian.
Kalian akanmenjadi umat-Ku,
dan Aku akanmenjadi Allah kalian.’✡

✡ 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’. ✡ 21:2 Why. 19:7-8; Ef. 5:27 ✡ 21:3 Yer. 24:7; 30:22; 31:33;
32:38; Zak. 8:8
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4 Dia juga berkata, ‘Aku akan menghapus semua air mata mereka.’✡ 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!” Kemudian Dia berkata lagi, “Tuliskanlah hal-hal ini, karena semua
peringatan-Ku ini benar dan layak dipercaya.”

6LaluDiayangdudukdiatas takhtaberkatakepadasaya, “Lihatlah! Semuanyasudah
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 akanmemberikan
kepadanya air minum— yaitu air dari mata air yang mengalirkan air kehidupan!✡
7 Setiap kalian yang tetap setia kepada-Ku dan menang dalam peperangan 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.” (Itulah yang
disebut “kematian tahap kedua.”)

9 Kemudian malaikat itu† datang lagi kepada saya. Dia salah satu dari ketujuh
malaikat yang menumpahkan ketujuhmangkuk yang penuh dengan ketujuh bencana
terakhir itu. Dia berkata, “Datanglah ke sini. Saya akan menunjukkan kepadamu pen-
gantin perempuan Anak Domba— yaitu kesatuan 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 saya kota kudus itu— yaitu Yerusalem baru yang Allah turunkan
dari surga. 11Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan semuanya bersinar seperti
batu permata yang sangat jernih— seperti kristal yang berwarna hijau campurmerah.‡
12-13 Kota itu mempunyai tembok yang besar dan tinggi sekali. Dan tembok itu
mempunyai duabelas pintu gerbang— tiga pintu gerbangpada 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.

15 Malaikat yang berbicara dengan saya itu memegang tongkat pengukur yang
terbuat dari emas, supayadiabisamengukurkota itu— termasukkeduabelas pintu ger-
bang itu dan temboknya. 16 Kota itu berbentuk kubus— panjang, lebar, dan tingginya
sama. Dan ketika malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkatnya, panjangnya

✡ 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 lebih wajar dan lebih mudah dibaca dalam bahasa 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. ✡ 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.
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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. 19 Kedua belas batu fondasi tembok kota itu dihiasi dengan
semua jenis batupermata. Sedangkan setiapbatu fondasi itu terdiri dari satubatuyang
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 itumasing-masing terdiri dari satumutiara yang ajaib. Jalan raya
yang di tengah kota itu terbuat dari emas yang sangat murni sampai cemerlang
seperti kaca bening.

22 Saya tidak melihat Rumah Allah di dalam kota itu, karena TUHAN Allah 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.✡ 25 Pintu-pintu gerbang kota itu tidak pernah ditutup, karena tidak ada
lagi malam di sana. 26 Segala macam kekayaan dari seluruh bangsa akan dibawa ke
dalam kota itu untukmemuliakan danmenghormati Allah dan Anak Domba. 27Tetapi
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. Hanya orang yang namanya tertulis di dalam Buku
Kehidupan Anak Domba itu yang bisa masuk ke dalam kota itu.

22
1 Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai yang mengalirkan air kehidupan✡

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 akanmemakai daun pohon itu untukmenyembuhkan penyakit mereka.

§ 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 kedua belas permata Nama-nama
batu permata dalam bahasa Yunani di kedua ayat ini sering diterjemahkan sebagai berikut: yaspis nilam, mirah,
zamrud, unam, sardis, ratna cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, kecubung. ✡ 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
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3Di dalam kota itu, tidak akan pernah ada orang atau barang yang dikutuk Allah.✡
Kedua takhtaAllahdanAnakDomba*akanadadi dalamkota itu, dandi situlahhamba-
hamba Allah akan melayani dan menyembah-Nya. 4Mereka pun akanmelihat wajah-
Nya. Dan nama-Nya akan tertulis pada dahi mereka. 5Di kota itu tidak akan ada lagi
malam hari, dan mereka tidak perlu lagi cahaya lampu atau cahaya matahari. Karena
Allah sendirilahyangakanmenjadi terangbagimereka. Danmerekaakanmemerintah
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 yang memberi kemampuan
kepada para utusan-Nya untuk bernubuat, dan Dialah yang sudah mengutus saya
untukmenunjukkan kepada para hamba-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 dalamkitab
nubuatan ini.”

8Seperti yang saya sudahceritakan tentangmalaikat ituyangsudahmemperlihatkan
danmemberitahukan semua hal itu kepada saya, saya (Yohanes)— yang sudahmenulis
tentang seluruh penglihatan dalam buku ini, pernah tersungkur hendak menyembah
malaikat itu. 9 Tetapi dia berkata kepada saya, “Janganlah berbuat seperti itu! Saya
juga hamba Allah sama seperti kamu dan saudara-saudarimu para utusan Allah, dan
sama seperti semua orang yang menaati seluruh peringatan yang ada dalam kitab 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 olehKristus, 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 perbuatan-
nya. 13Akulah juga yang disebut ‘Alfa dan Omega’— yaitu Yang satu-satunya dan Yang
selalu ada, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini
lenyap. 14SungguhdiberkatiAllah semuaorangyangmembasuh jubahmerekadengan
darahAnakDomba!‡ Dengandemikianmerekamenerimahakuntukmakanbuahdari
pohon-pohon kehidupan itu, dan mereka diperbolehkan masuk ke dalam kota kudus
itu melalui pintu-pintu gerbangnya. 15 Tetapi orang-orang yang digambarkan seperti
anjing tidak akandiperbolehkanmasuk—yaitumerekayangmembuat dirinya ternoda
menuruti hawa nafsunya. 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.

✡ 22:3 Kej. 3:14-19; Zak. 14:11 * 22:3 Kedua takhta … Secara harfiah, “takhta (tunggal).” Lihat catatan tentang
metafora ‘dudukbersamadi takhta-Nya’dalamWah. 3:21. † 22:9 Ayat 8-9 Sesuai dengancatatandiWhy. 21:9, ayat
8-9 ini juga bisa ditafsirkan bahwa ini bukanmalaikat yang disebutkan dalamWhy. 17:1 dan 19:10. Kalaumemakai
tafsiran itu, ayat ini juga bisa diterjemahkan bahwa Yohanesmengulangi 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 jubah mereka dibasuh
diambil dari Why. 7:14.
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16 “Akulah Yesus, yang sudah mengutus malaikat-Ku untuk bersaksi tentang se-
muanya itu kepada jemaat-jemaat itu. Akulah si Keturunan Daud dan Pemimpin selu-
ruh keturunannya.§ Aku-lah yang digambarkan seperti bintang fajar yang bersinar
terang di timur.”
17 Dan Roh Kudus dan pengantin perempuan Anak Domba tersebut— yaitu seluruh

kesatuan jemaat Kristus, berkata “Ya, Kristus, datanglah segera!”
Dan biarlah semua orang yang mendengarkannya juga berseru, “Ya Tuhan, mari

datanglah!”
Tetapi sebelumKristus datang, siapa yanghaus, biarlah dia datang kepadaKristus!
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 menambahkan
hukumanyangberat kepadanya—yaitudiaharusmengalamibencana-bencanayang
tertulis di dalam buku ini. 19 Dan siapa yang mengurangi sesuatu dari nubuatan-
nubuatan yang ada dalam buku ini, Allah akan mencabut haknya untuk menikmati
berbagai berkat yang tertulis dalam buku ini. Jadi dia tidak diperbolehkanmasuk ke
dalam kota kudus-Nya ataumakan buah dari pohon-pohon kehidupan.
20 Ingatlah! Yesus— yang selalu layak dipercaya, berkata, “Aku datang segera.”
Amin! Datanglah Tuhan Yesus!
21 Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada kita masing-

masing. AMIN!

§ 22:16 Keturunan Daud Nabi-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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