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Kejadian
Allahmenciptakan surga, langit, dan bumi

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

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

itu baik. Maka Dia memisahkan terang itu dari kegelapan. 5 Allah menyebut terang itu
‘siang’ dan kegelapan itu ‘malam’. Hari pertama berakhir ketika sore menjadi 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. 8 Allah menyebut ruang kosong itu ‘langit’. Hari kedua berakhir ketika sore
menjadi malam.

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

berkumpul di satu tempat, supaya tanah kering bisa terlihat.” Maka jadilah demikian.
10 Allah menyebut tanah kering itu ‘darat’, dan kumpulan air itu ‘laut’. Allah melihat
semua itu baik. 11 Kemudian Allah berkata, “Hendaklah tanah mengeluarkan berbagai
jenis tumbuhan, termasuk yang menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon yang
buahnya berbiji. Hendaklah masing-masing jenis biji ini nantinya akan menghasilkan
tumbuhanataupohonyang samasesuai dengan jenisnya.” Lalu jadilahdemikian. 12Maka
tanahmenumbuhkansegala jenis tumbuhan, termasukyangmenghasilkanbiji-bijiandan
berbagai jenis pohon yang buahnya berbiji. Dan setiap jenis biji yang ditanam selalu
menghasilkan tumbuhan atau pohon yang sama dengan jenisnya yang semula. Allah
melihat bahwa semuanya itu baik. 13Hari ketiga berakhir ketika sore menjadi malam.

Hari keempat
Pada pagi berikutnya, 14-15berkatalah Allah, “Hendaklah ada berbagai benda penerang

di langit supaya sinarnya terpancar ke bumi. Biarlah benda-benda itu menunjukkan
perbedaan antara siang dan malam, dan menjadi tanda untuk menentukan hari, tahun,
danmusim.”* Maka jadilah demikian. 16Allahmembuat 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.

* 1:1 tingkat-tingkat surga dan langit Kata dalambahasa Ibrani yang sering diterjemahkan ‘langit’, sebenarnya jamak.
Itu berarti bahwa kata tersebut dapat diterjemahkan ‘surga-surga’ atau langit (jamak). Pada zaman penulisan kitab
ini— yangmenurut tradisi ditulis olehMusa— orang-orangmembayangkanbahwa surga beradadi atas langit, dan surga
terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat yang paling atas adalah kediaman Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Lihat
2Kor. 12:2 dan Kol. 1:16. † 1:2 hadir di atas Secara harfiah, Roh Allah ‘bergerak’ di atas permukaan air. Cara Roh
Allah bergerak di atas permukaan air tidak begitu jelas, tetapi karena kata Roh sama dengan kata yang berarti ‘napas’
dalam bahasa Ibrani, maka bisa dibayangkan bahwa mungkin gerak Roh Allah tersebut seperti angin bertiup. Paling
tidak, kehadiranRohAllahberarti bahwaperhatianAllah tertujukepadadunia yangakandiciptakan-Nya. ‡ 1:5 Hari
pertama…Bagi orangYahudiharibarudianggapsudahmulaipada saat soremenjadimalam, bukanpadasaat fajar. Cara
menentukanbatashari seperti ini bisadilihat dalamIm. 23:32. Yangdisebut ‘hari pertama’ tidakbisadisamakandengan
hariMingguatauhari apapundalamkalenderzamansekarang. § 1:6 ruangkosongKeduakatadalambahasa Ibrani
yangditerjemahkan ‘ruangkosong’menunjukkansuatupemisahyang sekarangkitakenal sebagai atmosfir. Dalampuisi
Ibrani pemisah itu digambarkan seperti lengkungan di Ayub 22:14 dan Amos 9:6. * 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 hendakmenunjukkan bahwa kedua benda itu adalah ciptaan, bukan ilahi.
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Hari kelima
Pada pagi berikutnya, 20 berkatalah Allah, “Hendaklah air dipenuhi dengan berbagai

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

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

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

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

Allahmenciptakanmereka, laki-laki dan perempuan.
28Kemudian Allah memberkati mereka, “Beranakcuculah yang banyak. Hiduplah di atas
seluruh bumi dan berkuasalah atasnya. Hendaklah kalian berkuasa atas semua binatang
di laut, di udara, dan di bumi.” 29Berkatalah Allah kepada manusia itu, “Dengarlah! Aku
memberikan kepada kalian segala tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan semua
pohon yang buahnya berbiji. Semua itu akan menjadi makanan 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. 31Allah melihat 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 menetap-
kannya sebagai hari yang kudus, karena pada hari ketujuh itulah Dia berhenti setelah
menciptakan segala sesuatu.

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

dan bumi: 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

‡ 1:24-25 bumi Secara harfiah ayat 24 dimulai dengan kalimat, “Hendaklah bumimengeluarkan segala jenis binatang
…” Ternyata ini gaya bahasa personifikasi yang menggambarkan bahwa Allah menggunakan tanah dalam penciptaan
binatang-binatang. Mungkin ini terjadi dengan cara yang mirip dengan Kej. 2:19. § 1:26 Kita Ada penafsir
yang mengatakan bahwa Allah menggunakan ‘Kita’ karena Dia berbicara seperti seorang raja, di mana perkataan raja
mewakili seluruh pemerintahannya. Tetapi di seluruh PL, bahasa Ibrani tidak pernah menggunakan jamak untuk
menandakan keagungan seseorang. Kemungkinan ‘Kita’menandakan keberadaanAllah sebagai tiga pribadi, danAllah
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. * 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 yangmengikuti KJV, tetapi lebih tepat diterjemahkan ‘mata air’.
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TUHAN Allah mengambil sedikit tanah‡ dan membentuknya menjadi seorang manusia.
Diameniupkan napas kehidupan ke dalam lubang hidungmanusia itu, sehinggamanusia
itu menjadi makhluk yang hidup.

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

10Ada 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 yangmengalirmelalui sepanjang daerahHawila,* dimana terdapat banyak
emas. 12 Emas yang terdapat di Hawila sangat murni, dan juga di situ terdapat wangi-
wangiandari getah tanaman, danbatu-batupermatayangberharga. 13Sungai yangkedua
disebut Gihon. Sungai itu mengalir sepanjang tanah Kus.† 14 Sungai yang ketiga disebut
Tigris. Sungai itu mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat disebut
Efrat.‡

15TUHANAllahmengambil danmenempatkanmanusia itudi dalamTamanEdenuntuk
merawat dan mengurus taman itu. 16 TUHAN berkata kepadanya, “Aku mengizinkan
kamu untuk makan buah dari setiap pohon di dalam taman ini sepuasnya, 17 kecuali
yang satu ini, yaitu buah dari pohon yang mampu memberikan pengetahuan untuk
membedakan perbuatan baik dan yang jahat. Janganlah kamu makan 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.” 19Tetapi sebelum
hal itu terjadi, dengan menggunakan bahan tanah, TUHAN menjadikan semua jenis
binatang dan burung. Lalu setiap jenis binatang dan burung satu demi satu ditunjukkan
kepada laki-laki itu supaya dinamai olehnya. Demikianlah semua jenis binatang dan
burung mendapat nama. 20Laki-laki itu pun memberi nama kepada semua jenis hewan,
binatang liar, dan burung. Tetapi dia tidak menemukan satu pun dari makhluk itu yang
cocokuntukmenjadipendampingnya. 21MakaTUHANmembuat laki-laki itu tidurdengan
sangat nyenyak. Saat itulah TUHANmengambil salah satu tulang rusuknya danmenutup
kembali lubangnya. 22 Lalu TUHAN Allah menjadikan seorang perempuan dari tulang
rusuk yang sudah dikeluarkan-Nya itu, kemudian membawanya kepada laki-laki itu.
23Maka laki-laki itu berkata,
“Inilah dia yang cocok untukku!

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

karena dia diambil dariku.”*

‡ 2:7 sedikit tanah Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan di sini sebagai ‘sedikit tanah’ sering juga diter-
jemahkan ‘debu’. Pengertian itu sebenarnya merupakan pengaruh dari KJV ‘dust’. Dan memang, terjemahan ‘debu’
sering kali sesuai denganarti yangdimaksuddalamkitab-kitabpuisi dalamPL. Tetapimenurut ayat 6 dalamperikop ini,
sudah jelas bahwaAllahmembentukmanusiadari sedikit tanahyang sudahbasah. § 2:8 sebelah timurBerdasarkan
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 berubah
waktu terjadi banjir besar (air bah). Tetapi karena informasi yang terdapat dalam ayat 13-14, ada kemungkinan bahwa
Hawila adalah daerah di bagian barat dan bagian selatan tanah Arab. † 2:13 Gihon … Kus Biasanya dalam PL, Kus
menunjuk pada tempat yang sekarang disebut negara Etiopia. Kalau demikian, sungai Gihon bisa disamakan dengan
Sungai Nil. ‡ 2:14 Tigris… Efrat Kedua sungai itu berada di negara yang zaman sekarang disebut Irak. Dalam sejarah

Alkitab negara itu dikenal sebagai Babel. § 2:17 pada hari itu juga Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan
‘pada hari itu juga’ ternyatamemiliki arti yang lebih luas dari jangkawaktu sehari. Kita bisamengetahui hal itu karena
Adam dan Hawa tidak meninggal dunia pada hari mereka memakan buah itu. Tetapi di kemudian hari mereka mati.
Kita jugabisamenganggapbahwadalamperkataan ‘padahari itu juga’, Allahsedangberbicara tentangkematianrohani,
bukan mengenai kematian jasmani. * 2:23 perempuan … dariku Dalam bahasa Ibrani ada kemiripan yang sangat
puitis antara ‘perempuan’ (ishah) dan ‘laki-laki’ (ish). Kedua kata yang TSImenerjemahkan ‘dariku’, secara harfiah ‘dari
laki-laki’.
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24 Itulah sebabnya, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk kelu-
arga baru, laki-laki akanmeninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya.†

25 Laki-laki dan perempuan itu memang telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu
terhadap satu sama lain.

3
Manusia pertama berdosa karena tidak taat kepada Allah

1Ularmerupakan 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
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
karenaDia tahubahwakalaukalianmakanbuahdaripohonyangadadi tengah taman itu,
maka mata dan pikiran kalian akan terbuka, dan kalian akan menjadi seperti Dia, yaitu
mengetahui apa yang baik dan yang jahat.”

6Perempuan itumelihat bahwa buah pohon tersebut sangat enak dilihat dan juga enak
dimakan. Lagi pula dia juga ingin menjadi bijaksana. Karena itu dia memetik beberapa
buah dari pohon tersebut dan memakannya. Lalu dia juga memberikan buah itu kepada
suaminya* untuk dimakan. Segera sesudah mereka makan buah itu 7mata dan pikiran
mereka tiba-tiba terbuka. Merekamalu karenabarumenyadari bahwamereka telanjang.
Lalumerekamenyambung berapa daun pohon ara untukmenutupi tubuhmereka.

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

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

11Lalu TUHANberkata, “Bagaimana kamubisa tahu bahwa kamu telanjang? Apa kamu
sudahmakan buah dari pohon yang Aku larang itu?”

12Laki-laki itumenjawab,“Ya, tetapi itu karena perempuan yang sudah Engkau berikan
kepadaku itulah yangmemberikan buah itu, sehingga akumemakannya.”

13 Lalu bertanyalah TUHAN Allah kepada perempuan itu, “Kenapa kamu melakukan
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,

† 2:24 laki-laki meninggalkan … Meski dikatakan bahwa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bukan berarti
laki-laki memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya. Dan juga bukan berarti laki-laki bergabung dengan
keluarga istrinya. Maksud dari teks ini adalah laki-laki berpisah dari orang tuanya untuk membentuk keluarga baru
bersama istrinya. Kemungkinan besar ayat ini menyebut laki-laki secara khusus karena dialah yang menjadi kepala
keluarga. * 3:6 suaminyaAdakatadalambahasa Ibrani yang seringditerjemahkan seperti TB sebagai ‘yangbersama
dengannya’, dalam kalimat ‘diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia’. Persoalan tafsiran
yang terjadi di ayat ini adalah kita sulit memastikan kalau arti yang dimaksud adalah: 1) Adam bersama dengan Hawa
ketika buah yang dilarang itu diberikan kepadanya, atau, 2) Adam bersama-sama dengan Hawa dan ikut menyaksikan
pembicaraan Hawa dengan ular itu. † 3:9 Kamu di mana? TUHAN bertanya ini bukan karena tidak tahu di mana
Adam. Alasan pertanyaan ini adalah supaya Adammau berbicara dengan TUHAN.
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tetapi dia akanmenghancurkan kepalamu.”‡

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.

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

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

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

Akumenciptakanmu dari tanah,
makamayatmu akanmembusuk dan akan kembali menjadi tanah lagi.”

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

22KemudianberkatalahTUHAN, “Sekarangmereka sudah termasuk seperti Kita†dalam
halmereka bisamembedakan apa yang baik dan yang jahat. Maka jangan sampaimereka
memetik dan makan buah dari pohon kehidupan itu. Aku tidak izinkan mereka hidup
untuk selama-lamanya.” 23 Karena itu TUHAN mengusir Adam dan Hawa keluar dari
Taman Eden untuk menggarap tanah, yang daripadanya Adam dibentuk. 24 Sesudah itu
TUHAN menempatkan beberapa malaikat penjaga‡ di pintu masuk Taman Eden, yang
terletak di sebelah timur taman itu. TUHAN juga menempatkan satu pedang ajaib yang
berapi dan yang dengan sendirinya berputar-putar di sekeliling pohon kehidupan itu.
Sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil buah pohon itu.

4
TUHANmenghukumKain karenamembunuhHabel

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,

‡ 3:15 Keturunanmu dan… Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan ‘keturunan’ memiliki arti dasar ‘bibit
(tunggal)’. Tetapi walaupun ‘bibit’ tersebut tunggal, dapat juga dianggap sebagai kolektif. Maksudnya, yang disebut
‘bibit’ seringdipahami sebagai jamak. Misalnya, pasir seringdisebut juga sebagai kolektif. Awalnyakemungkinanbesar
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 padaakhirnyakita lihat bahwa ‘bibit/keturunan’yangmeremukkankepalaular itu adalah tunggal,
yaitu Yesus. Bandingkan dengan Gal. 3:16. § 3:16 arti alternatif Kedua baris terakhir juga bisa diterjemahkan,
“Namun kamu akan tetap ingin hubungan intim dengan suamimu. Dan dia akan berkuasa atas dirimu.” Terjemahan
yang di teks TSI lebih cocok dalam konteks hukuman terhadap Hawa.” * 3:20 AdamNama 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 ‘termasuk memiliki sifat yang sama’ seperti Kita.
Dalam konteks ayat ini, artinya lebihmengarah kepada kemampuanmembedakan 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 sudah menjadi seperti Sang Anak.) Perhatikan bagaimana kata ‘satu’ diterjemahkan dalam
ayat-ayat ini: Hak. 17:11; 1Sam. 17:36; 2Sam. 9:1; Ob. 11; dan 2Taw. 18:12. Lihat juga catatan di Kej. 1:26. ‡ 3:24

malaikatpenjagaDalambahasa Ibrani ‘malaikatpenjaga’disebut ‘kerubim’. * 4:1 hidupbersamasebagai suami-istri
Di sini dandi ayat 17 dan 25, secara harfiah teks Ibranimenuliskanbahwa si suami ‘mengenal istrinya, dandia (istrinya)
menjadi hamil’. Kata yang diterjemahkan ‘mengenal’ merupakan penggenapan dari Kej. 2:24, di mana disebut bahwa
seorang suami akan ‘bersatu dengan istrinya’. Di ayat ini, 17, dan 25, TSI membuat kata ‘mengenal’ menjadi tersirat,
karenamaksud hubungan seksual dianggap sudah dipahami oleh pembaca sekarang.
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“TUHAN sudah menolongku untuk memperoleh seorang anak laki-laki.” Maka dina-
mainyalah anak itu Kain.† 2Beberapa waktu kemudian, Hawa melahirkan seorang anak
laki-laki lagi, dan dinamainya Habel.‡
Sesudahkeduaanak itu tumbuhdewasa, Kainmenjadi seorangpetani sedangkanHabel

memilih menjadi gembala kambing dan domba. 3 Suatu hari Kainmemanen hasil kebun-
nya, dan sebagian hasilnya dipersembahkannya kepada TUHAN. 4Habel jugamengambil
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 mukamu
merah! 7 Kalau kamu melakukan yang benar, tentu Aku akan menerima persembahan-
persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa—
yang bagaikan binatang buas— sudah siapmenerkam danmenguasai kamu. Kamu harus
mampumengalahkannya.”

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

pandangan-Ku, darah adikmu yang sudah meresap ke dalam tanah, seperti suara Habel
yang berseru-serumeminta pembalasan. 11Oleh karena kamu sudahmembunuh 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, tanah
memang sangat subur bagimu. Tetapi mulai sekarang apabila kamu menggarap dan
menanam, tanah tidakakanmemberi hasil yangbaik 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 yangmelihat aku akanmembunuhku!”

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

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

anak laki-laki yang diberi nama Henok. Maka kota itu dinamainya ‘Henok’, seperti nama
anaknya. 18Henokmenjadibapakdari Irad. IradmenjadibapakdariMehuyael. Mehuyael
menjadi bapak dari Metusa’el. Dan Metusa’el menjadi bapak dari Lamek. 19 Lamek
menikah dengan dua perempuan, yaitu Adah dan Zilah. 20-21Adah melahirkan dua anak
laki-laki yang bernama Yabal dan Yubal. Yabal adalah leluhur dari bangsa yang menjadi
peternak. Karena kawanan ternak perlu pindah-pindah tempat, maka Yabal menjadi
orang pertama yang selalu hidup berkemah. Sedangkan Yubal (adik Yabal) adalah orang
pertama yang membuat alat musik kecapi dan seruling. 22 Zilah melahirkan seorang
anak laki-laki yang diberi nama Tubal-Kain. Dialah orang pertama yang menjadi tukang

† 4:1 Kain Pengucapan nama Kain hampir sama dengan beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang berarti ‘mendapat’,
‘memperoleh’ atau ‘menciptakan’. ‡ 4:2 Habel Nama Habel hampir sama dengan kata yang berarti ‘napas’ atau

‘uap’ dalam bahasa Ibrani. § 4:8 Habel, marilah kita ... Kutipan ini tidak terdapat dalam TeksMasoret (teks sumber
dalam bahasa Ibrani), tetapi terdapat dalam kebanyakan terjemahan kuno yang dibuat sebelum TeksMasoret disusun,
termasuk Septuaginta. * 4:9 Dimanakah…Bandingkan denganKej. 3:9 dan lihat catatannya. † 4:15 di tubuhmu
Teksbahasa Ibrani tidakmenuliskan tempat dimana tubuhKainditandai. Tetapi di duakitab lain, tandayangdiberikan
oleh TUHAN pada diri manusia selalu di dahi. Lihat Yeh. 9:4-5 dan banyak ayat di kitab Wahyu. ‡ 4:16 Nod Nama

Nod berarti ‘pengembaraan’. § 4:17 istrinya melahirkan Karena informasi yang terdapat dalam Kej. 5:3-5, maka
besar kemungkinan bahwa istri Kain adalah saudara perempuannya sendiri. Tetapi ada kemungkinan lain. Karena
semua orang pada waktu itu bisa hidup selama ratusan tahun, maka bisa saja Kain menikah dengan anak perempuan
dari adiknya yang laki-laki. Tentang kata ‘melahirkan’, lihat catatan di Kej. 4:1.
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tembaga dan besi. Tubal-Kain mempunyai 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

25 Kemudian Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Hawa
menamai anak itu Set,* karena Hawa berkata, “TUHAN sudah menambahkan seorang
anak lagi kepadaku sebagai pengganti Habel, yang 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 mem-
buat mereka supaya mencerminkan sifat-sifat-Nya. 2Allah menciptakan mereka sebagai
laki-laki dan perempuan, memberkati mereka, danmenyebut mereka ‘manusia’.

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

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

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

12Kenan berumur 70 tahun ketika anaknya yang bernama Mahalalel lahir. 13 Sesudah
Mahalalel lahir, Kenan masih hidup selama 840 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Kenan
menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 14 Jadi umur
Kenanmencapai 910 tahun.

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

18 Yared berumur 162 tahun ketika anaknya yang bernama Henok lahir. 19 Sesudah
Henok lahir, Yared masih hidup selama 800 tahun. Sepanjang hidupnya, Yared menjadi
bapak dari beberapa anak laki-laki dan perempuan lainnya. 20 Jadi umur Yaredmencapai
962 tahun.

21Henok 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. 24Henok hidup bersekutu erat dengan Allah. Pada
suatu hari dia tidak berada lagi di bumi karena Allahmembawanya ke surga.

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

* 4:25 Set Nama Set berarti ‘(sudah) diberi’. * 5:3 anak laki-lakinya Dalam bahasa Ibrani sudah jelas dari kisah
setiap keturunan bahwa semuanya dalam daftar keturunan ini adalah anak laki-laki saja. Dan demikianlah semua
daftar keturunandalamPerjanjian Lama. Selanjutnya sesuai yangwajar dalambahasa Indonesia, TSI tidak akan sering
menyebut jenis kelamin setiap anak laki-laki dalam daftar-daftar keturunan.
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28 Lamek berumur 182 tahun ketika anaknya yang pertama lahir. 29 Lamek menamai
anaknya itu Nuh karena dia berkata, “Anak ini akan membawa kelegaan† atas semua
usaha dan susah payah kita demimenghasilkanmakanan dari tanah yang sudah dikutuk
TUHAN.” 30 Sesudah Nuh lahir, Lamek masih hidup selama 595 tahun. Sepanjang hidup-
nya, Lamek menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya.
31 Jadi umur Lamekmencapai 777 tahun.

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

6
Manusiamenjadi sangat jahat di mata TUHAN

1-2 Jumlahmanusia semakin bertambah danmenyebar dimuka bumi. Di antaranya ter-
dapat 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. Semuamanusia adalahmakhluk fanayangharusmati. Akumenetapkanbahwa
setiap manusia, umurnya tidak akan melebihi 120 tahun.” 4 Banyak anak dilahirkan
karena kawin campur tersebut. Dan padawaktu itumuncullah orang-orang yang disebut
nefilim.† Mereka terkenal pada zaman itu sebagai orang-orang yang sangat kuat dan
tangguh dalam perang.

5TUHANmelihat bahwamanusia dimuka bumi sudah sangat jahat, dan isi hatimereka
pun jahat. 6 Maka Dia sangat menyesal sudah menciptakan manusia di bumi. Hal itu
membuat hati-Nya sangat sedih. 7Berkatalah TUHAN, “Aku akan memusnahkan seluruh
manusia, binatang berkaki empat, binatang melata, binatang merayap, dan burung-
burung. Tidak akan ada satu pun yang tertinggal dari segala yang masih hidup di atas
bumi. Aku sangat menyesal karena sudahmenciptakan semuamakhluk hidup tersebut.”

Nuh hidup benar di mata Allah sehingga diselamatkan dari bencana
8Tetapi Nuhmenyenangkan hati TUHAN. 9Beginilah riwayat tentang Nuh: Dari semua

orang yang hidup padawaktu itu, hanyalahNuh yang hidupnya benar dimata 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. 12Maka Allah sangat kecewa karena bumi sudah sangat rusak akibat kejahatan yang
dilakukan olehmanusia.

13BerkatalahAllahkepadaNuh, “Akusudahmemutuskanuntukmemusnahkanseluruh
manusiadanmakhlukhidupyang lain, karenakekerasanyangmanusia lakukan terhadap
satu sama lain sudah memenuhi bumi. 14 Buatlah bagimu kapal dari kayu pilihan.‡ Di
dalamnya buatlah banyak petak. Dan supaya air tidak bisamasuk, lapisilah bagian dalam
† 5:29 kelegaan Dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan nama ‘Nuh’ hampir sama dengan bunyi ucapan kata yang berarti
‘kelegaan’ atau ‘menghibur’. ‡ 5:32 urutan keturunan Nuh TSI menulis nama-nama keturunan Nuh sesuai urutan
lahir. Teks Ibrani menulis urutan: Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi di Kej. 9:24, Ham jelas dikatakan anak bungsu Nuh,
dan di Kej. 10:21, tertulis Sem adalah kakak dari Yafet. TSI juga menggunakan urutan lahir di Kej. 6:10, 7:13, 9:18,
dan 10:1. * 6:1-2 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
adalah malaikat-malaikat yang memihak bersama iblis dalam pemberontakannya, lalu dihukum Allah dan dibuang
ke dunia ini. Malaikat-malaikat itu yang sekarang disebut roh-roh jahat atau setan-setan. Kalau demikian, mungkin
roh-roh 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.
Dalambahasa Ibrani, ayat ini tidak langsungberkatabahwanefilimadalahanak-anakyangdilahirkandari perkawinan
campurdengan ‘anak-anakAllah’ (ayat 2). Tetapi hal itumemangdapat 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 pilihan Dalam terjemahan lain, khususnya terjemahan harfiah, nama kayu ini diambil langsung dari
bahasa Ibrani, yaitu kayu ‘gofir’. Persoalannya kayu tersebut tidak lagi dikenal. Tetapi yang terpenting adalah bahwa
kayu tersebut merupakan kayu yang paling cocok untuk pembuatan kapal pada waktu itu dari antara kayu-kayu yang
lain.
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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 tiga dek di dalamnya, dek atas, dek
tengah, dan dek bawah. Dan buatlah pintu di samping kapal. 17 Dengarlah 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 akan mati.
18 Tetapi saat ini Aku membuat perjanjian dengan kamu dan istrimu, ketiga putramu,
dan ketiga menantumu bahwa kalian akan selamat di dalam kapal itu. 19 Dan karena
Aku inginmenyelamatkan semua jenismakhluk hidup,maka kamuharusmembawa dua
ekor dari setiap jenis makhluk hidup, yaitu satu jantan dan satu betina, supaya setiap
jenis binatang juga tetap hidup. 20 Dua ekor dari masing-masing jenis burung, jenis
binatang berkaki empat, jenis binatang melata, dan jenis binatang merayap akan datang
kepadamu, agardapat diikutsertakandalamkapal, supaya tetap terpelihara. 21Kamu juga
harusmembawapersediaanmakananuntukkeluargamudan jugauntuk semuabinatang
itu. Simpanlah semuanya di dalam kapal.” 22Maka Nuh melakukan semua yang sudah
Allah perintahkan kepadanya.

7
TUHANmendatangkan hujan dan banjir besar

1 Kemudian TUHAN berkata kepada Nuh, “Aku melihat bahwa kamulah satu-satunya
orang yang melakukan kehendak-Ku di zaman ini. Karena itu masuklah ke kapal itu
bersama seluruh keluargamu. 2 Dari setiap jenis binatang yang layak dipersembahkan,
bawalah tujuhpasangkedalamkapal, yaitu tujuh jantandan tujuhbetina. Sedangkandari
setiap jenis binatang yang haram, bawalah satu pasang saja. 3Begitu juga dengan burung-
burung: Ambillah tujuh pasang dari setiap jenisnya. Lakukanlah itu supaya setiap jenis
makhluk hidup tetap dapat berkembang biak sesudah banjir. 4 Sebab tujuh hari lagi Aku
akanmenurunkan hujan lebat di bumi selama empat puluh hari dan empat puluhmalam
lamanya. Akuakanmemusnahkansegala sesuatuyanghidup, yang sudahAkuciptakandi
mukabumi.” 5LaluNuhmelakukan semuayang sudahdiperintahkanTUHANkepadanya.

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

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. 12Hujan turun terus-menerus ke
atas bumi selama empat puluh hari dan empat puluhmalam.

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

17-18 Banjir yang menutupi seluruh bumi terus bertambah tinggi selama empat puluh
hari. Airnya semakin naik dan terus naik, sehingga kapal itu terangkat dan terapung-
apung. 19-20 Dan air itu semakin terus bertambah tinggi sehingga menutupi semua
gunung, bahkan mencapai ketinggian kurang lebih tujuh meter di atas gunung-gunung
tertinggi di seluruh dunia. 21-22Makamatilah semuamakhluk hidup di permukaan bumi,
termasuk burung, binatang ternak, binatang liar, binatang melata, binatang merayap,
danmanusia. 23Demikianlah semuamakhluk hidup dibinasakan, kecuali Nuhdan semua
yang ikut dengan dia dalam kapal. 24Air itu menggenangi permukaan bumi selama 150
hari.

8
Allahmembuat banjir surut danmenyuruhNuh keluar dari kapal

§ 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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1Sesudah itu perhatianAllah kembali tertuju kepadaNuhdan 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. 2 Allah membuat hujan berhenti
dan semua mata air di bawah permukaan tanah berhenti menyembur. 3Air banjir yang
tadinyamenutupi permukaan bumi perlahan-lahan semakin surut, sehingga sesudah 150
hari, air sudah semakin berkurang. 4 Pada tanggal tujuh belas bulan ketujuh, kapal itu
terdamparpada salah satugunungdiwilayahArarat. 5Pada tanggal satubulankesepuluh,
puncak-puncak gunungmulai 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. 8Karena burung gagak itu tidak kembali, Nuhmelepaskan seekor
burung merpati untuk mencari tahu kalau air sudah surut. 9 Tetapi 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. 11 Menjelang malam hari, burung
merpati itu kembali kepadaNuh denganmembawa sehelai daun zaitun yangmasih segar
di paruhnya. Dari situlah Nuh tahu bahwa air benar-benar sudah surut. 12 Tujuh hari
sesudah itu, Nuh melepaskan burung itu lagi, tetapi kali ini burung merpati itu tidak
kembali kepada Nuh.

13PadawaktuNuh berusia 601 tahun, pada tanggal satu bulan satu, air itu sudah benar-
benar surut. KemudianNuhmembukapenutupyangadadi bagianatas kapal danmelihat
bahwapermukaanbumisudahbenar-benarkering. 14Pada tanggalduapuluh tujuhbulan
berikutnya, seluruh permukaan bumi sudah benar-benar kering.

15 Kemudian Allah berkata kepada Nuh, 16 “Keluarlah dari kapal itu bersama dengan
istri, anak-anak dan juga menantu-menantumu. 17 Lepaskanlah semua jenis burung,
binatang, dan jugabinatangmelata danyangmerayapdi atas tanah, supayamerekadapat
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 mem-

persembahkan kurban kepada TUHAN. Kemudian Nuh memilih seekor dari setiap jenis
binatang dan burung yang layak dipersembahkan kepada TUHAN, dan mempersem-
bahkannya sebagai kurban yang dibakar habis di atas mezbah itu. 21 Ketika TUHAN
mencium* bau harum kurban bakaran itu, Dia senang danmemutuskan dalam hati,
“Aku tidak akanmengutuk lagi bumi ini sebagai hukuman atas manusia,

meskipun sejak anak-anak keinginanmereka terus saja jahat.
Aku tidak akanmembinasakan semuamakhluk hidup lagi

seperti yang sudah Aku lakukan ini!
22 Selama bumi ini masih ada,

selalu adamusim tanam danmusim panen,
musim dingin danmusim panas,
musim kemarau danmusim hujan, dan
siang danmalam.”

9
Allahmengadakan perjanjian denganNuh

1 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berkata kepada mereka, “Be-
ranakcuculah yang banyak dan penuhilah bumi! 2 Semua binatang di bumi, burung-
burung di udara, binatang melata, binatang merayap, dan ikan-ikan di 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

* 8:21 menciumAlkitabmemangmengajar bahwaAllah adalah roh, tetapiAlkitab juga seringmenggunakankata-kata
kiasan yang dikenal dengan istilah antropomorfisme, sehingga Allah digambarkan seperti mempunyai mata untuk
melihat, telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. * 9:2 sangat takut … Bahasa Ibrani menuliskan kedua
kata ‘takut’ dan ‘gentar’. Ini merupakan gaya bahasa dalam bahasa Ibrani, di mana dua kata yang hampir sama arti
digunakan untukmembuat arti lebih intensif.
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menjadimakananmu,demikian jugasekarangAkumemberikansegala jenisbinatangdan
burung menjadi makananmu. 4Hanya, kalian tidak boleh makan daging yang masih ada
darah dari binatang atau burung yang dipotong itu, karena darah selalu melambangkan
bahwa Aku yangmemberikan hidup kepada setiapmakhluk itu.†

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

maka siapa pun yangmembunuhmanusia,
biarlah dia dibunuhmanusia juga.

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

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

12-13 Kemudian Allah berkata kepada mereka, “Aku akan memenuhi perjanjian-Ku ini
kepada seluruh makhluk hidup, termasuk kalian dan seluruh keturunan kalian sampai
selama-lamanya. Sebagai tanda perjanjian, Aku akan menempatkan pelangi di langit.
14Ketika Akumendatangkan hujan dari awan,maka pelangi akanmuncul di langit, 15dan
Aku akanmengingat perjanjian yang sudah Aku buat dengan kalian dan semuamakhluk
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
terhadap perjanjian yang sudah Aku buat itu dengan semuamakhluk hidup di bumi.”

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

anak Nuh inilah yangmenjadi nenekmoyang semua bangsa di dunia. Ham adalah bapak
Kanaan. (Dan di kemudian hari, keturunan Kanaan disebut bangsa Kanaan.)

20 Nuh menjadi petani dan membuat kebun anggur. 21 Suatu hari dia minum anggur
terlalu banyak sampai mabuk. Lalu dia berbaring dengan telanjang di dalam kemahnya.
22Ketika Ham, bapak Kanaan, melihat Nuh, bapaknya sendiri, sudah berbaring di dalam
kemahnya dengan keadaan telanjang, dia keluar 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 dibentangkan mereka terlebih dahulu dengan cara menaruh ujungnya di bahu
merekamasing-masing, kemudianmereka berjalanmundur ke dalam kemah. Demikian-
lahmerekamenutupi Nuh dengan jubah itu.

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

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

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

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

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

10
Daftar keturunan dari ketiga anakNuh

† 9:4 darah selalu melambangkan … Frasa ini secara lebih harfiah dapat diterjemahkan, “daging dengan darah
nyawanya.” Lihat Im. 17:10-14. ‡ 9:25 Karena kesalahan Ham … Ada beberapa tafsiran tentang kenapa walaupun
yang membuat 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 Kanaanmenjadi musuh dari bangsa Israel.
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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.

3Anak-anak Gomer bernama Askenas, Rifat, dan Togarma. 4Anak-anak Yawan bernama
Elisa, Tarsis, Kit, danDodan.* 5Merekalah yangmenjadi nenekmoyang orang-orang yang
tinggal di daerah pesisir pantai dan pulau-pulau di Laut Mediterania. Mereka tersebar
danmenetap di daerahmenurut suku, bangsa, dan bahasanyamasing-masing.

KeturunanHam
6Anak-anakHambernamaKus,Mesir, Put danKanaan. 7Anak-anakKus bernama Seba,

Hawila, Sabta, Rama, dan Sabteka. Kedua anak Rama bernama Syeba dan Dedan.
8 Kus mempunyai seorang anak bernama Nimrod. Dialah orang yang pertama sekali

terkenal di dunia sebagai orang yang sangat perkasa dalam berperang. 9 TUHAN mem-
berkati Nimrod sehingga dia menjadi seorang pemburu yang perkasa. Itulah sebabnya
orang-orang sering mengatakan, “Semoga anakmu menjadi seperti Nimrod, pemburu
yang gagah perkasa karena berkat TUHAN.” 10Nimrodmenjadi seorang raja danmemer-
intah di negeri Babel, yang juga disebut Sinear. Ada empat wilayah penting dalam
kerajaannya: Ibukota Babel, Erek, Akad, dan Kalne. 11Kemudian 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 nenekmoyang bangsa Filistin.

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

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

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

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

11
TUHANmengacaukan bahasamanusia

* 10:4 Kit, dan Dodan Bahasa Ibrani menuliskan ‘Kitim’ dan ‘Dodanim’ dalam bentuk jamak. Setiap anak Yawan
menjadi nenek moyang dari suku yang dipanggil dengan namanya. Kedua suku ini tinggal di pulau Siprus dan pulau
Rode. † 10:13 MesirNamaMesir dalambahasa Ibrani adalahMizraim. ‡ 10:13 LudOrang-orang Ludmerupakan

suku-suku Afrika yang terletak di wilayah barat muara Sungai Nil. § 10:13 Anam Orang-orang Anam tinggal di

wilayah Afrika Utara, di sebelah barat dari Mesir dekat Kirene. * 10:13 Lehab Bangsa ini sekarang dikenal sebagai
orang-orang Libya. † 10:13 Naftuh BangsaNaftuhmenetap diwilayahmuara Sungai Nil diMesir. ‡ 10:14 Patrus,

Bangsa Patrusmenetap di wilayah ketinggianMesir. § 10:14 Kaftor Bangsa Kaftor berpindah danmenetap di pulau

Kreta. * 10:21 Keturunan Eber … Kemungkinan nama Ibrani berasal dari nama Eber. † 10:22 Nama anak-anak
Sem Setiap nama anak yang disebutkan di ayat 22 dan 23 di kemudian hari menjadi nama bangsa.
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1 Awalnya semua manusia di bumi ini berbicara dengan menggunakan bahasa yang
sama. 2Waktumerekamengembara ke arah timur, sampailahmereka di sebuah dataran,
yaitu negeri yang kemudian disebut Babel, danmulai menetap di sana.

3-4 Lalu mereka berkata satu sama lain, “Marilah kita membangun 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!”

5Tetapi 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
merekamelakukan hal besar seperti ini, maka nanti tidak ada lagi hal yang tidakmampu
mereka lakukan. 7Mari Kita† turun ke sana dan mengacaukan bahasa mereka, supaya
mereka tidak saling mengerti apa yang dikatakan oleh satu sama lain.”

8Demikianlah cara TUHAN mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi. Lalu berhen-
tilah mereka membangun kota itu. 9 Itulah sebabnya kota itu disebut Babel, yang
berarti ‘kacau’, karena di sanalah TUHANmengacaukan bahasamanusia di seluruh bumi
sehingga orang-orang tidak lagi hanya berbicara dalam satu bahasa, melainkan dalam
banyak bahasa, dan karena dari tempat itulah TUHAN mencerai-beraikan mereka 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. 13 Sesudah Selah lahir, Arpaksad masih
hidup 403 tahun lagi. Dan sepanjang hidupnya, Arpaksad menjadi bapak dari beberapa
anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 14 Pada waktu Selah berumur 30 tahun, dia
menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Eber. 15 Sesudah Eber lahir,
Selah masih hidup 403 tahun lagi. Dan sepanjang hidupnya, 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. 18Pada 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, Peleg menjadi bapak
dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 20Pada 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. 22Padawaktu Serug berumur
30 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Nahor. 23 Sesudah
Nahor lahir, Serugmasih hidup 200 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Serugmenjadi bapak
dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 24PadawaktuNahor berumur
29 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Terah. 25 Sesudah
Terah lahir, Nahor masih hidup 119 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Nahor menjadi
bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 26 Pada waktu Terah
berumur 70 tahun, 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 keturunan Terah: Terah adalah bapak dari Abram, Nahor dan Haran. Haran

menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama Lot. 28 Haran meninggal di
kampung halamannya, yaitu Ur di Babel, sementara bapaknya masih hidup. 29 Abram
menikah dengan Sarai, dan Nahormenikah denganMilka, anakHaran. AnakHaran yang
lainnya bernama Yiska. 30Tetapiwalaupun Sarai sudahmenikah selama beberapa 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

* 11:3-4 ter Lihat catatan di Kej. 6:14. † 11:7 Kita Lihat catatan di Kej. 1:26.
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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

1Kemudian TUHAN berkata kepada Abram, “Tinggalkanlah negerimu, rumah ayahmu,
dan kaum keluargamu. Pergilah ke negeri yang akan Aku tunjukkan kepadamu.
2Aku akanmemberkatimu

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

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

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

Semua suku bangsa di bumi
akan diberkati melaluimu.”

4-5Pada waktu itu Abram sudah berusia 75 tahun.
Makadia, Sarai, danLot pergimeninggalkanHaran, seperti yangdiperintahkanTUHAN

kepadanya. Abrammembawa segala harta benda dan budak yang sudahmereka peroleh
diHaran, danpergimenujuKanaan. 6Merekamelakukanperjalanan sampai tiba di suatu
tempat dekat Sikhem, yaitudi bawahpohonyangdianggapkeramat* diMore. Padawaktu
itu orang-orang Kanaanmasihmendiami tanah itu.

7 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berkata, “Aku akan mem-
berikan tanah ini kepada keturunanmu.” Lalu Abram membangun sebuah mezbah
dari batu di tempat itu, untuk mempersembahkan kurban kepada TUHAN yang sudah
menampakkan diri kepadanya. 8Kemudian dari Sikhem, Abramdan keluarganya pindah
ke daerah perbukitan di sebelah timur Betel. Di sana mereka mendirikan kemah tepat
di antara Betel dan Ai, sehingga dari tempat di mana mereka berkemah itu, posisi Betel
berada di sebelah barat danAi di sebelah timur. Di tempat itu Abrammembangun sebuah
mezbah lagi untukmempersembahkan kurban sembelihan kepada TUHANdanmeminta
pertolongan-Nya. 9Kemudianmerekameninggalkan tempat itu dan berpindah ke daerah
Kanaan bagian selatan.

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

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

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

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

* 12:6 pohon yang dianggap keramat Jenis pohon yang disebutkan dalam bahasa Ibrani terdapat di seluruh daerah
Laut Tengah. Ciri-cirinya, menghasilkan banyak buah yang berbiji, bisa mencapai ketinggian 18 meter, batangnya
besar, kayunya keras, daunnya rimbun. Pada zaman PL, pohon semacam ini sering digunakan sebagai tempatmemberi
persembahan kepada dewa. † 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 bahasa
Mesir yang berarti ‘raja’.
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20 Kemudian raja menyuruh anak buahnya untuk mengusir Abram keluar dari Mesir,
denganmembawa istrinya dan segala yang dimiliknya.

13
Abram dan Lot berpisah

1 Maka Abram meninggalkan Mesir bersama Sarai. Dia membawa segala harta mi-
liknya, dan Lot, keponakannya, juga ikut bersamanya. Mereka pergi menuju tanah
Kanaan bagian selatan. 2 Adapun Abram sangat kaya. Dia memiliki banyak ternak,
perak, dan emas. 3-4 Abram dan keluarganya hidup berpindah-pindah. Mereka pindah
mulai dari selatan Kanaan, dan tinggal di beberapa tempat lain yang bisa menghasilkan
makananbagimerekamaupunbagi ternak-ternakmereka. Akhirnyamereka tibadi suatu
tempat antara Betel dan Ai, yang dulu Abram pernah berkemah danmendirikanmezbah
dari batu-batu untuk mempersembahkan beberapa binatang dan meminta pertolongan
kepada TUHAN.

5Seperti Abram, Lot jugamemiliki banyak domba dan kambing serta perkemahan yang
luas. 6-7Karena ternak mereka semakin banyak, maka Abram dan Lot terpaksa tidak lagi
tinggal di tempat yang sama. Lahan itu tidak mempunyai air yang cukup dan padang
rumput hijau bagi semua ternak mereka. Maka terjadilah pertengkaran antara para
gembala Abramdan Lot. Padawaktu 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 kamuyang pertamamemilih tempat. Ada banyak daerah yangmasih terbuka
untuk kita. Jika kamumau yang di sebelah sana, aku akan tinggal di sini. Jika kamumau
yang di sini, aku akan pergi ke sebelah sana.”

10Maka Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh Lembah Yordan
sampai ke Zoar dialiri banyak air, seperti Taman Eden dan tanah Mesir yang dekat
Sungai Nil. (Hal ini terjadi sebelum TUHAN membinasakan Sodom dan Gomora.) 11 Jadi
Lot memilih tanah di daerah itu. Dia berpindah ke arah timur dari tempat Abram.
Demikianlah keduanya berpisah. 12 Jadi Abram menetap di daerah Kanaan, sementara
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 pandan-

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

18Lalu Abramberpindah dari tempat itu ke dekat Hebron danmenetap 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 timuryangbergabunguntukmelawan lima rajadariwilayahbarat. Keempat raja
dari wilayah 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 adalahRaja Bera dari Sodom, Raja Birsa dari Gomora, Raja Sinabdari Adma, Raja
Semeber dari Zeboim, dan Raja dari Bela yang juga disebut Zoar.

3Kelima raja itu bergabungdanmengumpulkan tentaramereka di Lembah Sidim, yaitu
lembah yang sekarang ditutupi dengan Laut Mati. 4 Sebelum itu, selama dua belas tahun,
Raja Kedorlaomermenguasai lima kerajaan dari wilayah barat itu danmemaksamereka

* 13:18 pohon-pohon yang dianggap keramat Lihat catatan di Kej. 12:6. * 14:1-2 GoyimKata ‘Goyim’ dalambahasa
Ibrani mempunyai arti ‘bangsa-bangsa’, jadi frasa ini bisa berarti bahwa Raja Tidal adalah raja atas beberapa bangsa.
Tetapi karena semua dalam daftar ini adalah raja di atas suatu wilayah atau ibu kota, maka Goyim bisa dianggap suatu
wilayah juga.
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membayar pajak kepadanya dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi pada tahun ketiga
belas merekamemberontak danmenolak untukmembayar pajak tersebut.

5 Pada tahun keempat belas Raja Kedorlaomer bersama raja-raja yang bergabung
dengan dia, datang dengan tentara mereka dan mengalahkan suku Refaim di Asterot
Karna, orang Susim di Ham, orang Emim di Sawe Kiryataim,† 6 dan orang Hori yang
tinggal di daerah perbukitan Seir sampai sejauh El Paran, yang terletak dekat padang
belantara. 7Kemudian 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 berperang melawan 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 lubang berisi
ter.‡ Ketika raja Sodom dan raja Gomora serta pasukan mereka melarikan diri, banyak
tentara jatuh ke dalam lubang-lubang berisi ter itu. Yang lainnya, yang berhasil lolos
melarikan diri ke daerah perbukitan. 11-12 Pasukan keempat raja tersebut merampas
segala sesuatu yang berharga dari Sodom dan Gomora, termasuk semua persediaan
makanan. Ketikaperistiwa ini terjadi, keponakanAbramyangbernamaLot juga tinggal di
Sodom. Pasukanmusuh punmenawannya danmerampas 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 tanah milik Mamre, orang Amori. Mamre dan kedua
saudaranya bernama Eskol dan Aner adalah sekutu Abram.

14 Ketika Abram mendengar bahwa keponakannya Lot sudah ditawan, dia 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. 15Abram membagi para tentaranya
menjadi beberapa kelompok. Saat tengah malam, mereka menyerang musuh secara
serentakdari berbagai arah, danberhasilmengalahkanmereka. Ketikamusuh-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
hartabendayang sudahdirampas, jugaLotdengan semuahartabendanya, termasukpara
wanita dan tawanan lainnya.

Melkisedekmemberkati Abram
17KetikaAbramdalamperjalananpulang setelahdiadanpara tentaranyamengalahkan

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

18 Melkisedek adalah raja dari kota Salem,§ dan dia juga seorang imam yang mem-
persembahkan kurban bakaran kepada Allah Yang Mahatinggi. Dia keluar dari Salem
dengan membawa hadiah roti dan anggur bagi semua untuk mensyukuri 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!”

† 14:5 Refaim…Emim…SukuRefaimdanEmimterkenal sebagai orang raksasayangperkasadalamperang (Ul. 2:11-11,
2:20; 3:11). ‡ 14:10 lubangberisi terDi daerahMesopotamia danPalestina terdapat lubang-lubang tanah yang cukup
besar yang terjadi secara alami, yaitu akibatmeluapnyabahanyangdisebut ‘ter’dari dalamperut bumi. Ter yangkeluar
itu berwarna coklat hitam dan lengket seperti lem. Orang atau binatang yangmasuk ke dalam lubang ter tersebut akan
lengket dan tidakbisa keluar. Kalau tidakdibantu,makaakanmati di situ. § 14:13 orang IbraniAbramdisebut 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 Lembah Kidron, di bagian selatan kota Yerusalem. § 14:18 Salem ‘Salem’ adalah
nama lama untuk kota Yerusalem.
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Kemudian Abram menyerahkan sepersepuluh dari seluruh hasil rampasan mereka
kepadaMelkisedek.

21Raja Sodomberkata kepadaAbram, “Engkau tidak usahmemberikan kepadakuharta
benda kami yang sudah kalian rampas kembali dari tangan mereka. Saya hanya minta
supaya engkaumengembalikan rakyatku.”

22NamunAbrammenjawab Raja Sodom, “Saya sudah bersumpah kepada TUHANAllah
Yang Mahatinggi, Pencipta surga, langit, dan bumi, 23 bahwa saya tidak akan mengambil
apa-apa dari milikmu, bahkan sehelai benang atau sepotong tali sandal pun, tidak!
Dengan begitu nanti engkau tidak akan dapat berkata, ‘Harta rampasan dari sayalah yang
membuatAbrammenjadikaya.’ 24Saya tidakakanmengambil apapununtuksayasendiri,
selainapayangsudahdimakanolehparabudakku ini. Tetapibiarlah sekutu saya ini, yaitu
Aner, Eskol danMamre, mengambil bagianmereka.”

15
TUHANmengadakan perjanjian dengan Abram

1Beberapawaktu kemudian, TUHANberbicara kepadaAbramdalamsuatupenglihatan
danmengatakan, “Jangan takut, Abram! Aku akanmelindungimu dari apa pun dan akan
memberikan upah yang besar kepadamu.”

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

4Lalu TUHAN berkata, “Tidak! Budakmu itu tidak akanmewarisi hartamu. Kamu akan
mempunyai keturunan, yaitu seorang anak laki-laki yang akan mewarisi segala sesuatu
yang kamu miliki.” 5 Kemudian TUHAN membawa Abram keluar dari kemahnya dan
berkata, “Lihatlah ke langit. Dapatkah kamu menghitung jumlah bintang? Tentu tidak!
Demikianlahketurunanmuakan terlalu banyakuntukdihitung, seperti bintangdi 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 mem-
bawa kamukeluar dari kota Ur di negeri Kasdimuntukmemberikan negeri ini kepadamu
untukmenjadi milikmu.”

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

9 Allah 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 diamenjejerkanmasing-masing belahan
dari binatang-binatang itumenjadi 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 Abrammengusir burung-burung
itu. 12 Di sore hari ketika matahari mulai terbenam, Abram tertidur nyenyak, dan tiba-
tiba dalam kegelapan itu rasa takut yang amat dalam meliputinya. 13 Saat itu Allah
berkata kepadanya, “Ketahuilah bahwa keturunanmu akanmenjadi 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 akanmeninggal dengan tenang ketika usiamu sudah
sangat tua, lalu kamu dikuburkan. 16 Setelah 400 tahun† diperbudak, keturunanmu akan
kembali ke negeri ini, lalu merebut kembali menguasai negeri ini dari bangsa Amori.
Sekarang kejahatan bangsa Amori belummelampaui batas untuk dihukum.”

* 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!” † 15:16 400 tahun Secara harfiah ‘empat generasi’. Rupanya
Allahmenggunakankata ‘generasi’denganmaksudwaktu yang lebih lamadibanding arti harafiah, empat generasi saja.
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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 TUHAN
mengadakan 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
dia memiliki seorang budak perempuan dari Mesir bernama Hagar. 2 Karena itu Sarai
berkatakepadaAbram, “Sampai saat iniTUHANbelummengizinkanakuhamil. Jikakamu
setuju, aku akan memberikan budakku Hagar untuk bersetubuh denganmu. Barangkali
dia bisa hamil danmemberikan 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 sesudah
merekamenetap 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. 5 Kemudian berkatalah Sarai
kepada Abram, “Kamu yang salah dalam hal ini! Aku sudahmemberikan budakku untuk
bersetubuh denganmu. Tetapi sejak dia tahu bahwa dia hamil, dia malah meremehkan
danmenghinaku! Semuanya ini salahmu! Biarlah TUHAN yangmenghukummu!”

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

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

dan lakukanlah apa yang dia perintahkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu
keturunan yang sangat banyak, sehingga tidak seorang pun dapat menghitung mereka!
11Dengarlah! Kamu sedang mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Namailah
dia Ismael,* karena TUHAN sudahmendengarkan ratapanmu. 12Tetapi anakmu itu akan
sukamenentang orang lain, bagaikan keledai liar. Dia akanmenentang semua orang dan
mereka pun akanmenolaknya. Dia akan hidup jauh dari sanak saudaranya.”

13 Karena malaikat itu menyampaikan pesan TUHAN kepadanya, maka dia bertanya
dalamhati, “Benarkah aku sudahmelihat Allah yangmemperhatikanku?!” Maka sesudah
itu Hagar sering menyebut TUHAN sebagai “Dia yang memperhatikan aku.” 14 Itulah
sebabnyamata 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 tidak bercela. 2 Jika kamu melakukan hal itu, Aku akan meneguhkan perjanjian

‡ 15:17 obor dan tempayan Lihat catatan di ayat 10. Kedua benda ini melambangkan kehadiran TUHAN. Perhatikan
bahwa hanya TUHANyang lewat di antara baris belahan binatang-binatang tersebut. Artinya, yang bertanggung jawab
untukmemenuhiperjanjian ini adalahTUHANsendiri. § 15:18 PerbatasanMesir Secaraharfiah, ‘sungaiMesir’, yang

adalah sungai kecil di bagian timur laut pada perbatasan Mesir. Yang dimaksudkan bukanlah Sungai Nil. * 16:11
IsmaelNama Ismaelberarti ‘Allahmendengar’atau ‘SemogaAllahmendengar’. † 16:14 BeerLahaiRoiNamamataair
itu berarti ‘Sumur (milik) TUHAN yang hidup, yangmemperhatikanku’. ‡ 16:14 Hingga saat ini Ketikamenemukan
frasa ‘masih ada sampai saat ini’ dalam Alkitab, yang dimaksud adalah ‘masih ada sampai pada waktu kitab itu ditulis’.
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yang sebelumnya Aku buat dengan kamu, dan Aku akan memberimu 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 namamubukan lagi Abram,melainkanAbraham*karenaAku sudahmenetap-
kanmu 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.

7Aku 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.† 8Aku akanmemberikan 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 untukmematuhi segala ketentuan dalam perjanjian
ini dengan Aku, kalian harus memenuhi syarat ini: Setiap laki-laki di antara kalian harus
disunat. 11-12Mulai sekarang, ketetapan-Ku ini akanberlakusecara turun-temurun. Setiap
bayi laki-laki dalam keluargamu harus disunat ketika berumur satuminggu.‡ Begitu pula
denganpara budakmu laki-laki, baik yang lahir di rumahmumaupunyang kamubeli dari
orang lain. Sunat itu akan menjadi tanda bahwa masing-masing kalian sudah berjanji
untuk menaati perjanjian tersebut antara Aku dan kalian. 13 Tidak peduli apakah orang
tuanyaadalahanggotakeluargamuataubudakyangkamubeli, semuabayi laki-laki harus
disunat. Sunat itu akan menjadi tanda pengingat kepada kalian masing-masing bahwa
kalian sudah setuju untuk mengikuti segala syarat dalam perjanjian-Ku tersebut, yang
akan terus berlaku sampai selama-lamanya. 14 Setiap laki-laki yang tidak disunat tidak
lagi dianggap sebagai umat-Ku, karena dia tidak taat terhadap perjanjian-Ku.”

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

lah kamu memanggilnya lagi Sarai, karena sekarang Aku mengubah namanya menjadi
Sara.§ 16Aku akan memberkatinya sehingga dia akan melahirkan seorang anak laki-laki
bagimu, dan Sara akanmenjadi ibu bangsa-bangsa. Banyak di antara keturunannya akan
menjadi 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 yangmenjadi ahli warisku.”

19 Tetapi Allah berkata, “Tidak! Sara akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu.
Namailah dia Isak. Aku akanmewariskan perjanjian-Ku tersebut kepadanya dan kepada
keturunannya sampai selama-lamanya. 20Mengenai permintaanmu untuk Ismael, Aku
sudahmengabulkannya. Akuakanmemberkatinya sehinggadia jugamemiliki keturunan
yang banyak. Aku akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar, dan dua
belas dari keturunannya akan menjadi raja atas dua belas bangsa. 21 Tetapi Aku akan
meneguhkan perjanjian-Ku yang resmi itu dengan Isak. Dia akan dilahirkan Sara satu
tahun dari sekarang.” 22 Sesudah Allah selesai berbicara kepada Abraham, Dia mening-
galkannya.

23 Pada hari itu juga Abraham menyunat Ismael dan semua laki-laki yang berada di
dalam rumahnya, termasuk anak-anak laki-laki dari para budak yang sudah dibelinya.
Diamelakukan seperti yang sudah diperintahkan Allah kepadanya. 24Abrahamberumur

* 17:5 nama Abram dan Abraham Nama ‘Abram’ berarti ‘bapak terhormat’. Sedangkan ‘Abraham’ berarti ‘bapak
dari banyak (orang)’. † 17:7 Allahmu dan Allah keturunanmu Ini berarti akan ada hubungan khusus antara
Allah dan umat-Nya, dan umat Israel hanya akanmenyembah Allah saja. Bentuk kepunyaan ‘-mu’ tidak menunjukkan
hak kepemilikan bangsa Israel saja. ‡ 17:11-12 satu minggu Secara harfiah, ‘delapan hari’. Kalau bayi laki-laki
lahir pada hari Senin, maka dia disunat pada hari Senin berikutnya. Cara perhitungan orang Yahudi adalah dengan
menghitung hari pertama dan hari terakhir. Jadi dalam contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung,
jadi jumlahnya adalah delapanhari. § 17:15 NamaSarai dan SaraKeduanama tersebutmempunyai arti yang sama.
Kedua-duanya bisa diartikan ‘putri’ atau ‘ratu’. Nama Sara yang baru, sama seperti namaAbraham,menjadi peringatan
mengenai apa yang Allah akan lakukan bagi Sara di masa depan.
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99 tahun ketika dia disunat, 25 dan Ismael berumur 13 tahun ketika Abraham menyunat
dia. 26-27Semua laki-laki dalamkeluargaAbraham—baik yang lahir di rumahnyamaupun
yang sudah dibeli dari orang asing— disunat bersama-sama dengan mereka pada hari
yang sama.

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

1 Sekali lagi TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon yang dianggap
keramat milik Mamre.
Pada suatu saat di siang hari Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. 2 Ketika

Abraham memandang ke depan, dia melihat tiga orang laki-laki sedang berdiri tidak
jauh dari kemahnya. Maka berlarilah dia menyambut orang-orang itu, dan bersujud di
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 mem-
bawa air untukmencuci kaki kalian, dan sesudah itu beristirahatlah di bawah pohon ini.
5 Karena Tuan-tuan sudah datang ke sini, maka biarlah hamba melayani kalian dengan
membawa sedikit makanan, supaya tenaga kalian pulih kembali sebelum meneruskan
perjalanan.”
Jawabmereka, “Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan itu.”
6 Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sara, “Cepatlah,

ambil satu karung tepung yang terbaik, dan segera buat roti!” 7Kemudian dia berlari ke
tempat kawanan ternaknya danmengambil seekor anak sapi terbaik yang dagingnya em-
puk. Lalu diberikan kepada salah seorang budaknya laki-laki untuk segeramengolahnya.
8Sesudah itudiamengambilduamacamsusu*dandagingyangsudahdimasak itu, laludia
hidangkan semua itu di depan para tamunya. Dan selama mereka menikmati makanan,
Abraham berdiri dekat mereka di bawah pohon itu.

9Kemudianmereka bertanya kepadanya, “Dimana Sara, istrimu?”
Jawab Abraham, “Dia ada di sana, di dalam kemah.”
10Kemudianorangyangkelihatannya seperti pemimpindi antara tigaorang ituberkata,

“Aku akan kembali satu tahun dari sekarang, dan padawaktu 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?!”

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

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

16 Lalu 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 akanmenjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Danmelalui dia, Aku akan
memberkati semua bangsa. 19 Aku sudah memilih dia supaya dia menyuruh anak-anak
dan keturunannya untuk taat kepada-Ku danmelakukan semua yang baik dan adil. Lalu
Aku akanmenepati semua yang sudah Aku janjikan kepadanya.”

20 Kemudian berkatalah TUHAN kepada Abraham, “Aku sudah banyak mendengar
keluhan atas perbuatan-perbuatan jahat yang terus dilakukan oleh orang-orang Sodom
danGomora. Dosa-dosamerekasudahmelampauibatas. 21Karena itu, sekarangAkuakan

* 18:8 DuamacamsusuKeduamacamsusuyangdimaksudadalah susu segar, danolahansusuyang lebihkental seperti
yoghurt, tetapi tidakmanis. † 18:13 bentuk kutipan Secara harfiah ayat ini juga bisa diterjemahkan: TUHANberkata
kepadaAbraham, “MengapaSara tertawadanberkata, ‘Akusudah terlalu tua, jadibagaimanaakubisamemiliki seorang
anak?!’ ”
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turun ke sana untukmelihat kalau keluhan-keluhan tentang segala kejahatanmereka itu
benar atau tidak.”

22 Lalu dua orang lainnya berangkat menuju Kota Sodom, sedangkan Abraham dan
TUHAN masih berdiri di tempat itu dengan saling berhadapan. 23 Abraham mendekati
TUHAN dan berkata, “Apakah Engkau akan membinasakan orang-orang baik bersama
dengan orang-orang jahat? 24 Seandainya ada lima puluh orang baik di dalam kota itu,
apakah Engkau tetap membinasakan semua orang di kota itu? Tidakkah Engkau akan
mengampuni semua orang di kota itu karena kelima puluh orang baik itu? 25Tentu tidak
baik bagi-Muuntukmembinasakan orang-orang baik bersamadengan orang-orang jahat,
atau memperlakukan orang-orang baik seperti orang-orang jahat. Engkau tentu tidak
akanmelakukan itu, karenaEngkauadalahhakimdari semuaorangdi bumi. DanEngkau
pasti menghakimi dengan adil!”

26 TUHAN berkata, “Jika Aku menemukan lima puluh orang baik di Sodom, Aku akan
mengampuni semua orang di kota itu karenamereka.”

27 Kemudian Abraham berkata, “Maaf kalau aku memberanikan diri untuk menyam-
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 tetap
membinasakan seluruh kota itu hanya karena selisih lima orang saja?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akan membinasakan jika Aku mendapatkan empat puluh

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

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

itu.”
30 Kemudian Abraham berkata lagi, “Penguasaku, mohon jangan marah apabila saya

mau berbicara lagi. Lalu bagaimana jika hanya terdapat tiga puluh orang baik?”
JawabTUHAN, “Aku tidak akanmembinasakan jikaAkumendapatkan tiga puluh orang

baik di situ.”
31 Abraham berkata lagi, “Sekali lagi mohon maaf, Penguasaku, apabila aku terus

berbicara. Seandainya hanya ada dua puluh orang saja?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akan membinasakan kota itu karena dua puluh orang baik

itu.”
32Kata Abraham lagi, “Penguasaku, akumohon janganmarah apabila aku bicara sekali

lagi. Bagaimana jika hanya ada sepuluh orang di situ?”
Jawab TUHAN, “Aku tidak akanmembinasakannya karena kesepuluh orang baik itu.”
33Dengan demikian TUHANmengakhiri pembicaraanmereka dan pergi, lalu Abraham

kembali ke rumahnya.

19
Malaikatmemberitahukan kepada Lot bahwa Sodom akan dihancurkan

1Padawaktu soremenjelangmalam, kedua orang itu— yang ternyata adalahmalaikat—
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, silakan menginap di rumahku malam ini.
Kalian bolehmencuci kaki, dan besok kalian bolehmelanjutkan perjalanan lagi.”
Tetapi jawabmereka, “Tidak. Kami akan bermalam di sini saja, di alun-alun kota.”
3 Tetapi Lot terus meminta mereka dengan sangat supaya mereka mau menginap di

rumahnya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah Lot, dan Lot menyiapkan
makanan untuk mereka. Dia memanggang roti tanpa ragi, lalu mereka memakannya.
4 Sesudah makan dan sebelum mereka pergi tidur, semua laki-laki dari seluruh bagian
kota Sodom— termasuk yang muda maupun yang tua— datang mengepung rumah Lot.
5Merekaberteriak kepadaLot, “Dimanakeduaorangyangmenginapdi rumahmumalam
ini? Bawamereka keluar supaya kami bisa bersetubuh denganmereka!”

6 Kemudian Lot keluar dari dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya supaya
mereka tidak bisa masuk ke dalam. 7 Katanya kepada mereka, “Saudara-saudaraku,
jangan melakukan hal jahat seperti itu! 8Mohon dengarkan saya! Saya punya dua anak

* 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 yangmengatakan bahwa karena posisi Lot sedang duduk di gerbang
kota, menyiratkan bahwa Lot sudahmenjadi orang berpengaruh di kota itu.
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perempuan yang masih perawan. Biarlah saya membawa mereka keluar untuk kalian
sekarang, dan kalian boleh melakukan apa saja yang kalian mau kepada mereka. Tetapi
jangan melakukan apa pun terhadap kedua laki-laki ini, karena mereka adalah tamu di
rumah saya, jadi saya harus melindungi mereka!”

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

10Tetapi kedua malaikat itu membuka pintu sebentar dan menarik Lot masuk kembali
kedalamrumah, lalu langsungmenutuppintu itukembali. 11Kemudianmerekamembuat
semua orang yang berdiri di luar menjadi buta— baik yang tua maupun yang muda—
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! 13Kami adalah orang-orang yang
diutus oleh TUHAN untuk menghancurkan tempat ini. Karena berdasarkan keluhan-
keluhan yang sudah didengar oleh TUHAN, orang-orang ini sudah jahat sekali.”

14Maka keesokan pagi sebelum fajar, pergilah Lot menemui kedua calon menantunya
dan berkata, “Cepat! Keluar dari kota ini, karena TUHAN akan segera menghancurkan-
nya!” Tetapi merekamalahmengira Lot sedang bercanda.

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

16 Ketika Lot masih belum mulai bergerak, kedua malaikat itu langsung memegang
tangannya dan tangan istrinya serta kedua anak gadisnya, lalu membawamereka keluar
dari kota itu dengan aman. Malaikatmelakukan itu karena TUHANmengasihanimereka.
17Ketika 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!
19Tuansudahsangatberbaikhati dengancaramenyelamatkannyawasaya. Tetapidaerah
perbukitan itu terlalu jauh! Kalau saya berusaha melarikan diri ke sana, saya akan mati
sebelum tiba. 20Di sanaada sebuahkampungyang cukupdekat dari sini. Biarkanlahkami
pergi ke kampung kecil itu supaya kami selamat.”

21 Salah satu dari malaikat itu berkata, “Baiklah, saya mengabulkan permintaanmu.
Saya tidak akan menghancurkan kampung kecil itu. 22 Tetapi cepatlah! Larilah ke sana,
karenasayabelumbisamulaimenjatuhkanhukumanatasorang-orang ini sebelumkalian
sampai di sana.”
Sesudah peristiwa itu kampung itu dinamai Zoar, karena Lot berkata bahwa kampung

itu kecil.†

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

matahari terbit. 24 Kemudian TUHAN menjatuhkan api belerang ke atas Sodom dan
Gomora, seperti hujan dari langit. 25 Begitulah cara TUHAN menghancurkan kedua kota
itu dan semua orang yang tinggal di situ. Dia juga menghancurkan segala sesuatu yang
adadi lembah itu, termasuk segalamacamtumbuhan. 26Tetapi istri Lot berhenti di tengah
jalan danmenoleh ke belakang, maka dia mati danmenjadi tiang garam.

27 Pagi itu Abraham bangun dan segera pergi ke tempat dia bercakap-cakap dengan
TUHANkemarin. 28Saat diamemandang ke arah SodomdanGomora, dia terkejutmelihat
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
30 Lot takut untuk tinggal di Zoar, karena itu dia meninggalkan tempat itu dan pindah

ke gunung bersama kedua anak gadisnya. Di sana mereka tinggal di dalam sebuah gua.
31Suatuhari 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.

† 19:22 Zoar … Arti nama Zoar adalah ‘kecil’.
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32Mari 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 itu mereka berhasil membuat Lot mabuk. Lalu anak gadis yang tertua
masuk dan bersetubuh dengan bapaknya. Tetapi Lot tidak tahu apa-apa karena dia sudah
terlalu mabuk. 34 Keesokan harinya, anak gadis Lot yang tertua berkata lagi kepada
adiknya, “Tadi malam aku sudah bersetubuh dengan ayah kita! Nanti malam kita buat
dia mabuk lagi! Lalu kamu bersetubuh dengan dia, supaya nanti masing-masing kita
mendapat anak.” 35Maka 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.

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

20
Abraham berbohong kepada Abimelek tentang Sara

1Lalu Abraham pergi dari tanahmilikMamremenuju 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, 2 Abraham
tidak mengakui dengan terus terang kepada orang Gerar bahwa Sara adalah istrinya.
Malah dia berkata, “Dia adalah adik saya.” Oleh karena itu Abimelek,* raja Gerar,
menyuruh beberapa anak buahnya untukmembawa Sara kepadanya di istana.

3Tetapi pada suatumalamAllahmemperlihatkan diri kepada Abimelekmelalui mimpi
dan berkata, “Dengarlah! Aku akan menjatuhkan hukuman mati atasmu karena perem-
puan yang kamu ambil itu sudah bersuami.”

4KarenaAbimelekbelumbersetubuhdenganSara,makadiaberkata, “Penguasaku, aku
dan bangsaku tidak bersalah sama sekali! Apakah Engkau akan tetap membinasakan
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
melakukannyadenganhati yang tulus. Itulah sebabnyaAkumencegahkamusupaya tidak
berbuat dosa terhadap Aku dengan tidakmengizinkan kamumenyentuh perempuan itu.
7 Jadi sekarang kembalikan dia kepada Abraham, karena Abraham adalah seorang nabi
dan dia akan berdoa untuk kamu supaya kamu tetap hidup. Tetapi kalau kamu tidak
mengembalikan perempuan itu, maka ketahuilah, kamu dan seluruh rakyatmu akan
mati!”

8Maka besok paginya, Abimelek memanggil seluruh pejabat kerajaanya danmemberi-
tahukepadamereka tentang semuayang sudah terjadi. Ketikamerekamendengarhal itu,
mereka sangat ketakutan. 9Lalu Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya,
“Kamu sudah membohongiku! Apa salahku kepadamu sehingga kamu mendatangkan
musibah yang besar bagiku dan bagi rakyatku?! Sungguh tidak pantas kamu berbuat
begitu! 10Apa yangmembuat kamu berbuat demikian?”

11 JawabAbraham, “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. 13Maka ketika Allah menyuruh
saya meninggalkan rumah ayah saya untuk merantau ke negeri orang lain, saya berkata
kepadanya, ‘Tunjukkanlah kesetiaanmu kepadaku ke mana saja kita pergi, dengan cara
mengatakan kepada siapa pun bahwa aku adalah saudaramu.’ ”

14 Sesudah itu Abimelek mengembalikan Sara kepada Abraham. Dia juga memberi be-
berapa ekor domba dan sapi, dan beberapa orang budak laki-laki dan budak perempuan.
15KatanyakepadaAbraham, “Silakanpilih tempatmanasajayangkamusukadari seluruh
kerajaanku untuk kamu tempati.” 16 Kemudian dia berkata kepada Sara, “Lihatlah, aku
sudah memberikan 11 kilogram perak kepada saudaramu. Itu adalah denda yang harus

* 20:2 Abimelek Nama Abimelek bisa berarti “(Sang) raja adalah ayahku,” atau “Bapak adalah raja.” Ada dua orang
raja Filistin dalam Alkitab yang disebut sebagai Abimelek. Sebenarnya Abimelek adalah sebutan untuk jabatan raja,
sebagaimana ‘firaun’ berarti ‘raja’ dalam bahasaMesir, dan sebagaimana ‘kaisar’ berarti ‘raja’ dalam bahasa Latin.
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aku bayar untukmenutupi semua kesalahan ini di mata semua orang dan untukmenjaga
nama baikmu.”

17-18Karenakejadian itu, TUHANsudahmembuat semuaperempuandi istanaAbimelek
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. 2Makamengandunglah Sara danmelahirkan 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,* Abrahammenyunatnya sebagaimana yang sudah diperintahkan
Allah kepadanya. 5Pada waktu itu Abraham berumur 100 tahun.

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

Hagar dan Ismael diusir
8Kemudian anak itu bertambah besar. Ketika umurnya sudah beberapa tahun,‡ tibalah

waktunya dia dipisahkan dari susu ibunya. Pada hari itulah Abrahammengadakan 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!”

11Hal itumembuat 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. 13 Meskipun demikian, Aku juga akan
membuat anakdari budakmu itumenjadi nenekmoyang suatubangsa yangbesar, karena
dia anakmu juga.”

14 Abraham bangun pagi-pagi, mengambil makanan dan tempat minum besar yang
berisi air minum. Tempat minum itu terbuat dari kulit binatang.* Lalu dia meletakkan
semuanya itu di atas bahu Hagar, dan menyuruhnya pergi bersama anaknya. Maka
pergilah Hagar dan Ismael mengembara di padang belantara dekat Bersyeba.

15 Sesudah air minum yang ada dalam kantong kulit itu habis, Hagar meninggalkan
anaknya itudi bawahpohonkecil. 16Laludiapergi sekitar 100meter jauhnya†dari tempat
itu. Katanya dalam hati, “Aku tidak sanggupmelihat anakkumati.” Maka duduklah dia di
sana danmenangis dengan suara nyaring.

17 Lalu malaikat‡ berkata dari surga kepada Hagar, “Jangan menangis, Hagar! Jangan
takut, karena Allah sudahmendengar tangisan anakmu itu. 18Bangunlah! 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 diamengisi kantong kulit itu dengan air, danmemberi anaknya
minum.
✡ 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’ karenameragukan perkataan TUHAN. Karena itu di 17:19 TUHANmemerintahkan dia supaya
menamai anaknya itu ‘Isak’ yang berarti ‘tertawa’. Dalam Kej. 18:12 Sarah juga tertawa karena dia meragukan janji
TUHAN. Tetapi kali ini TUHANmembuat dia tertawakarena sukacita atas kelahiran anaknya. ‡ 21:8 beberapa tahun

Kemungkinan padawaktu 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 tempatminum
… Sering kali tempatminum 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 semuamalaikat dianggap berasal dari Allah. Oleh karena itu, ketika teks sumber PL
dan PBmenulis ‘malaikat Allah’, TSImenerjemahkan ‘malaikat’ saja. Bahasa sumber Alkitabmenyebut ‘malaikat Allah’
karena adamalaikat yang sudahmengikuti iblis ketika diamemberontak terhadap Allah. Tetapi orang Indonesia selalu
menyebut malaikat yang berpihak dengan iblis sebagai roh jahat atau setan.
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20Allahmenyertai anak itu. Diamenjadi 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 kepadaAbrahamdan berkata, “Sudah jelas bahwaAllah selalumemberkati segala
usahamu. 23Olehkarena itu,mari kitamembuat perjanjiandi hadapanAllahbahwaTuan
dan semua keturunanmu akan selalu jujur kepada saya dan kepada seluruh keturunan
sayananti. SebagaimanasayasudahberbuatbaikkepadaTuan, begitu jugalahTuanharus
berjanji untuk berbuat baik kepada saya dan kepada semua orang di negeri yang Tuan
diami ini.”

24Maka Abraham berkata, “Baiklah, saya berjanji!” 25Namun sebelumnya, para budak
Abimelek sudah merampas sebuah sumur yang digali oleh para budak Abraham. Oleh
karena itu, AbrahammengungkapkankekecewaannyakepadaAbimelekataskejadian itu.

26Kata Abimelek, “Saya tidak tahu siapa yang sudah melakukan itu. Sebelumnya Tuan
tidakmemberitahu saya, dan saya baru saja mengetahuinya hari ini.”

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

30 Jawab Abraham, “Terimalah ketujuh ekor anak domba betina ini dari saya sebagai
tanda Tuan mengakui bahwa sayalah yang menggali sumur ini, dan berhak menggu-
nakannya.” 31 Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Bersyeba, karena mereka berdua
sudahmembuatperjanjiandi sana.* 32Sesudahmembuatperjanjian tersebutdiBersyeba,
Abimelek dan Pikol komandan para pasukannya itu kembali ke kota mereka di wilayah
Filistin.

33LaluAbrahammenanamsebatangpohon tamariskadi sanasebagai tandaperingatan,
dan di situ dia menyembah TUHAN, Allah yang kekal. 34 Sesudah itu Abraham tinggal di
wilayah orang Filistin itu sebagai pendatang dalamwaktu yang cukup lama.

22
Ketaatan Abraham diuji

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

kasihi itu— ke wilayah Moria, lalu persembahkanlah dia kepada-Ku sebagai kurban
bakaran di atas salah satu gunung yang akan Aku tunjukkan kepadamu.”

3Makabesoknya, pagi-pagi sekali, Abrahambangundanmenyiapkankayubakar 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.”

6Laludiamenaruhkayubakar itu di atas pundak Isak, sedangkandia sendirimembawa
pisau dan api.‡ Lalu keduanya pergi bersama-sama. 7 Isak berkata kepada bapaknya,
“Ayah!”
Jawab Abraham, “Ya, anakku.”
Lanjut Isak, “Kita sudah membawa kayu bakar dan api, tetapi di mana anak domba

untuk kurban bakarannya?”

§ 21:22 Raja Abimelek Lihat catatan di Kej. 20:2. * 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 untukmengikat muatan. † 22:4 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’.
Menurut caranya orang Yahudi menghitung ‘hari ketiga’, kalau Abrahammemulai perjalanan ini pada hari Senin, dia
melihat tempat tujuan mereka pada hari Rabu, karena hari Senin dihitung sebagai hari pertama. ‡ 22:6 api Teks
bahasa Ibrani tidak menjelaskan bagaimana Abraham membawa api, tetapi kemungkinan besar dia membawanya
menggunakanwadah yang diisi dengan bara api.
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8 Jawab Abraham, “Anakku, Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba yang
dibutuhkan sebagai kurban bakaran bagi kita.” Lalumerekameneruskan perjalanan.

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

katanya, “Jangan lakukanapapun terhadapanakmu itu! SekarangAku sudah tahubahwa
kamu percaya penuh dan taat kepada-Ku dengan menyerahkan anakmu satu-satunya
yang sangat kamu kasihi itu kepada-Ku.”

13Lalu ketika Abrahammelihat ke belakang, ada seekor domba jantan yang tersangkut
tanduknya pada semak belukar. Lalu diamengambil domba jantan itu, menyembelihnya,
dan mempersembahkannya kepada TUHAN sebagai kurban bakaran. Jadi domba jantan
itu disembelih untuk menggantikan Isak. 14 Lalu Abraham menamai tempat itu ‘TUHAN
menyediakan yang diperlukan’. Dan sampai sekarang orang-orang mengatakan, “Di
gunung TUHAN,§ Dia menyediakan yang dibutuhkan.”

15Kemudian sekali lagi TUHANberbicaradari surga kepadaAbrahammelaluimalaikat-
Nya, 16 “Oleh karena kamu sudah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk meny-
erahkan 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 sudahmenaati perintah-Ku.”

19Sesudah ituAbrahamdanIsakkembali kepadakeduabudak itu, lalumerekabersama-
samamelakukan perjalanan pulang ke Bersyeba, danmenetap di sana.

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

pailah kabar kepada Abraham bahwa Milka, istri Nahor,✡ sudah memiliki delapan anak
laki-laki. 21Anak sulung bernamaUs, 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

1-2Sarameninggal dunia padausia 127 tahundi kotaKiryat Arba, yang sekarangdisebut
Hebron, tanah Kanaan. Abraham berkabung danmenangisi kematian istrinya itu.

3Sesudah itu Abrahammeninggalkan jenazah istrinya dan pergimenemui orang-orang
Het, penduduk asli negeri itu, dan berkata kepada mereka, 4 “Saya hanyalah pendatang
yang tinggal di antara kalian. Izinkanlah saya membeli sebidang tanah dari kalian untuk
menguburkan 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 itumenjadimilikku. Dan biarlah
kalianmenjadi saksi atas pembelian itu.”

§ 22:14 gunung TUHAN Di kemudian hari Gunung Moria menjadi lokasi Yerusalem, di mana Salomo membangun
rumah TUHAN sebagai tempat memberi persembahan kepada TUHAN. (Lihat 2Taw. 3:1.) Di luar benteng kota
Yerusalem terdapat bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus memberi diri-Nya sebagai persembahan yang sempurna
yang menggenapi perjanjian-perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Oleh karena itu, perkataan
Abrahammengenai gunungTUHANdapatdianggap sebagainubuat. Melalui Yesus, TUHANsudahmenyediakankurban
keselamatan yang dibutuhkan semuamanusia. ✡ 22:20 Kej. 11:26-30 ✡ 22:22-23 Kej. 24:15-67
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10 Kebetulan Efron sedang duduk di antara orang-orang Het yang hadir di tempat
pertemuandekat pintu gerbangkota itu. Laludi hadapan semuaorangyangadadi situdia
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 denganmaksud agar didengar oleh semua orang yang ada di situ dia berkata
kepada Efron, “Mohon dengarkan saya! Saya ingin membeli ladang itu darimu sesuai
harga jualnya. Terimalah tawaran ini supaya istri saya bisa dikuburkan di sana.”

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

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

17Demikianlah ladang Efron yang ada di Makpelah, di sebelah timur 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
Abraham menguburkan istrinya di dalam gua itu, di Makpelah. Tempat itu termasuk
daerah Kanaan.

20Dengan demikian ladang dan gua Efronmenjadi milik Abraham untuk pekuburan.

24
Abrahammencari calon istri bagi anaknya Isak

1 Abraham sudah sangat tua dan TUHAN sudah memberkati dia dalam segala hal.
2 Suatu hari berkatalah dia kepada pelayannya yang paling senior,* yang bertanggung
jawab atas semua harta miliknya. Katanya, “Letakkanlah tanganmu di antara pangkal
pahaku.† 3Berjanjilah 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.”

5 Lalu berkatalah pelayannya, “Kalau perempuan itu tidak mau ikut dengan saya ke
negeri ini, apakah saya harus kembali kepadamu lalu membawa kembali anakmu Isak
ke sana?”

6 Tetapi jawab Abraham kepadanya, “Tidak! Jangan sekali-kali kamu bawa anakku ke
negeri itu! 7TUHAN,AllahPenguasa langit, yang sudahmembawaakudari rumahayahku
dan dari tanah kelahiranku, yang sudah berkata dan bersumpah kepadaku bahwa Dia
akanmemberikan negeri ini kepada keturunanku, Dialah yang akanmengutusmalaikat-
Nya untuk menolongmu, supaya kamu dapat menemukan seorang istri bagi anakku.
8Tetapi kalau gadis itu tidak mau ikut denganmu, maka kamu bebas dari sumpahmu ini.
Yang jelas, kamu janganmembawa 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
10Kemudian pelayan itu dan beberapa budak Abraham lainnyamemuat segalamacam

hartapada sepuluhekoruntamilikAbraham, lalupergi ke kotaAram-Naharaim,‡dimana
Nahor (adikAbraham) tinggal. 11Sesudah tibadi sana, diamenyuruh supayaunta-unta itu

* 23:15 Perkataan Efron Efron masih berpura-pura bahwa dia masih memberikan ladang itu secara cuma-cuma.
Padahal dia mau menjual 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.
† 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 yangmeminta sumpah. ‡ 24:10 Aram-Naharaim
… ‘Aram-Naharaim’ berarti ‘Aramyang ada di tengah dua sungai’. Letaknya berada diwilayah utaraMesopotamia, yang
sekarang dikenal sebagai Irak.
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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 sumur menimba
air.

12 Lalu berdoalah pelayan itu, “Ya TUHAN, Allah tuanku Abraham, aku mohon tun-
jukkanlah kasih dan kesetiaan-Mu kepada tuanku Abraham dengan membuat aku
berhasilmendapatkan seorang istri bagi anaknya Isak padahari ini. 13Saat ini akuberada
di dekat sumur. Sebentar lagi anak-anak perempuan penduduk kota ini akan keluar
untuk menimba air. 14Aku mohon, biarlah terjadi seperti ini: Ketika aku berkata kepada
salah satu dari mereka, ‘Berikanlah saya minum,’ dan kalau dia berkata, ‘Minumlah,
dan biarlah saya memberi minum juga kepada unta-untamu,’ maka kiranya dialah yang
TUHAN pilih untuk hamba-Mu Isak. Dengan demikian aku akan mengetahui bahwa
Engkaumenunjukkan kebaikan hati-Mu kepada tuanku Abraham.”

15Waktu 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 dan masih gadis. Dia turun ke sumur itu dan mengisi tempayannya, lalu naik
kembali. 17Kemudian berlarilah pelayan Abraham itu untuk menemuinya dan berkata,
“Nak, tolong beri saya sedikit air minum dari tempayanmu.”

18Lalu gadis itumenjawab, “Minumlah, Tuan!” Lalu dia segeramenurunkan tempayan-
nyadanmemberiminumkepadapelayan itu. 19Sesudah itudia berkata lagi, “Biarlah saya
menimba air juga untuk unta-unta Tuan, sampai semuanyaminumdengan puas.” 20Lalu
segeralah dia menuangkan air yang ada di dalam tempayannya itu ke tempat minum
unta. Kemudian dia berlari lagi kemata air itu untukmenimba 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 jawa-
bandoanya. 22Sesudahsemuaunta ituminumdenganpuas, pelayan itumengambil cincin
emas untuk hidung yang beratnya enam gram dan dua gelang emas yangmasing-masing
beratnya kira-kira 110 gram. Dia memberikan semua itu kepada Ribka sebagai hadiah
23 sambil berkata, “Kamu anak siapa? Apakah ada tempat di rumah keluargamu untuk
kami bisa menginap?”

24 JawabRibka kepadanya, “Ayah saya bernamaBetuel. Kakek saya bernamaNahor dan
nenek saya bernama Milka. 25 Di rumah kami ada tempat untuk menginap. Kami juga
memiliki banyak jerami dan jugamakanan bagi unta-unta Tuan.”

26Lalubersujudlahpelayan itumenyembahTUHAN 27danberkata, “TerpujilahTUHAN,
Allah tuanku Abraham, yang sudah berbaik hati dan setia kepada tuanku! Dia sudah
memimpin saya langsung ke sanak saudara tuanku!”

28 Kemudian Ribka berlari ke rumah ibunya dan menceritakan segala kejadian itu.
29-30Ribka 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. 31Laludiaberkata, “MarilahTuanyangdiberkati TUHAN.MengapaTuan
berdiri di luar?! Aku sudahmenyediakan kamar penginapan bagimu di rumah kami dan
juga tempat bagi unta-untamu.”

32LalupelayanAbraham itumasukkedalamrumahkeluargaBetuel. ParabudakBetuel
menurunkan beban dari unta-unta itu dan memberikan makanan kepada semuanya.
Mereka juga mengalasi kandang-kandang dengan jerami sebagai tempat tidur bagi unta-
unta itu. Sedangkan para budak Betuel yang lainnya menyediakan air supaya pelayan
senior itu dan semua budak Abraham yang bersamanya dapat membersihkan kaki
mereka. 33 Tetapi ketika makanan sudah siap dihidangkan di hadapan mereka, pelayan
Abraham itu tidak mau langsung makan. Dia berkata kepada Betuel dan Laban, “Saya
tidakmaumakan sebelummenyampaikan tujuan kedatangan saya.”
Lalu Laban berkata, “Kalau begitu ceritakanlah kepada kami.”
34Makamulailah pelayan itu bercerita, katanya, “Saya ini pelayan Abraham. 35TUHAN

sudahmemberkati tuanku itu sehingga diamenjadi orang yang kaya raya. TUHAN sudah
memberinya banyak kambing, domba, sapi, unta dan keledai, perak dan emas, serta
budak laki-laki dan perempuan.

§ 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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36 “Dan Sara, istri tuanku itu, pada usianya yang sudah sangat tua, sudah melahirkan
seorang anak laki-laki bagi tuanku Abraham. Dan sekarang, segala hartamilik tuanku su-
dah diserahkannya kepada anaknya itu. 37Tuanku 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 saya ke negeri ini?’ 40 Maka dia berkata kepadaku, ‘TUHAN yang selalu aku
taati sepanjang hidupku akanmengutusmalaikat-Nya untukmenolongmu danmembuat
perjalananmu berhasil untuk menemukan 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 tuanku
Abraham, jika Engkau mau, buatlah perjalananku berhasil hari ini. 43 Sekarang saya
berada di dekat sumur. Apabila seorang gadis datang untuk menimba air, lalu saya
meminta supayadiamemberi sayaminum, 44dankalaudiamemberikanbahkanbersedia
memberikan air kepada unta-untaku, maka biarlah itu menjadi 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 tem-
payan air di bahunya. Dia turun ke mata air dan mengambil air. Lalu saya berkata
kepadanya, ‘Tolong beri saya minum.’ 46Dan dengan segera dia menurunkan tempayan
yang ada di bahunya, dan berkata, ‘Minumlah. Saya juga akan memberi 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 saya
mengenakan cincin pada hidungnya dan sepasang gelang pada lengannya.

48 “Sesudah itu saya bersujud menyembah denganmemuji TUHAN, Allah tuanku Abra-
ham, sebabDia sudahmembawa saya langsung ke tempat ini, yaitu kepada sanak saudara
tuanku Abraham, sehingga saya dapat menemukan gadis ini bagi anak tuanku. 49 Jadi
sekarang, tolong beritahu saya kalau kalian bersediamenunjukkan kebaikan hati kepada
tuanku, supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan.”

50Laban 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.”

52Ketika pelayanAbrahammendengar perkataanmereka, bersujudlah dia danmemuji
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 bersamanya makan
danminum bersama. Danmalam itumerekamenginap di sana.
Besok paginya pelayan Abraham berkata, “Izinkanlah kami pulang kepada tuan kami

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

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

Jadi tolong jangan membuat saya tinggal lebih lama lagi. Sekarang mohon izinkan kami
pulang kepada tuanku Abraham.”

57 Jawab mereka kepadanya, “Baik. Kalau begitu kita tanyakan bagaimana pendapat
Ribka.” 58 Lalu mereka memanggil Ribka dan bertanya kepadanya, “Apakah kamu mau
pergi bersama orang ini?”
Jawab Ribka, “Ya, sayamau.”
59Makamerekamengizinkan Ribka beserta perempuan yang sudahmerawat dia sejak

kecil pergi bersamapelayanAbraham itu danparabudakAbraham. 60Dan sebelumpergi,
merekamemberkati Ribka dan berkata,

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

dan biarlahmerekamenguasai kota-kota musuhmereka.”
61 Lalu bangkitlah Ribka beserta perempuan-perempuan muda yang menjadi bu-

daknya. Merekamenunggangi unta-unta, lalu berangkatmengikuti pelayanAbraham itu.
Dengan demikian, pelayan Abrahammembawa Ribka dan pergi.
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62Adapun Isak baru saja kembali ke tempat tinggalnya, di bagian selatan Kanaan dari
arah mata air yang bernama Beer Lahai Roi.✡ 63 Pada suatu sore, ketika dia keluar dari
perkemahan untuk menyendiri dan sedang berjalan-jalan di padang, dia melihat unta-
unta datangdari jauh. 64KetikaRibkamelihat Isak, dia turundari untanya 65danbertanya
kepada pelayan Abraham itu, “Siapakah pria yang di padang itu, yang sedang berjalan ke
arah kita?”
Lalu jawabpelayan itu, “Dialah tuanku itu.” LaluRibkamengambil kainpenutupkepala

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

67Lalu 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

1 Abraham mengambil lagi seorang istri bernama Ketura. 2 Ketura melahirkan enam
anak laki-laki yang diberi namaZimran, Yoksan,Medan,Midian, Isbak dan Suah. 3Yoksan
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 TUHAN menempatkan 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 timurHebron,‡ di ladang yang dulu sudah dibeli Abrahamdari Efron,
anak orang Het yang bernama Zohar. Abraham dikuburkan di samping kuburan Sara.
11 Sesudah itu Allah memberkati Isak sebagaimana sudah memberkati bapaknya. Isak
menetap di dekat sumur Beer Lahai Roi.§

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

Mesir. 13 Ismael memiliki dua belas anak laki-laki. Nama-nama mereka adalah Nebayot,
Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Yetur, Nafis dan Kedma.
16 Itulah nama kedua belas anak Ismael. Masing-masing mereka menjadi pemimpin
suku. Dan setiap kota yang menjadi pusat suku yang dipimpin, dinamai sesuai dengan
nama mereka masing-masing. 17 Ismael hidup selama 137 tahun, lalu meninggal dunia.
Kemudian TUHAN menempatkan dia bersama dengan nenek moyangnya yang sudah
meninggal dunia. 18Keturunan 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

✡ 24:62 Kej. 16:14 * 24:65 kain penutup kepala…Dalambudaya adat yang berlaku padamasa itu, setiap pengantin
perempuan harus mengenakan kain penutup kepala. Jadi ketika Ribka menutupi wajahnya dengan kain tersebut,
dia sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada calon suaminya Isak, dan sekaligus menyatakan 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, logammulia, dll. † 25:7-8 TUHANmenempatkan 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 yang memperhatikanku’. * 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.
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Padan Aram.† 21Tetapi 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

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

Esaumenjual hak kesulungannya
27Sesudah kedua anak itumenjadi dewasa, Esaumenjadi seorang yang pandai berburu

dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub menjadi seorang yang tenang dan suka
tinggal di perkemahan. 28 Karena itu Isak lebih sayang kepada Esau karena dia suka
makan daging hasil buruan Esau, sementara Ribka lebih sayang kepada Yakub.

29 Suatu hari ketika Yakub sedang memasak sup kacang merah, Esau pulang berburu
dari padang dalam keadaan sangat lapar. 30Lalu 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 Jawab Yakub, “Bersumpahlah terlebih dahulu bahwa kamu akan menukarkan hak

kesulunganmukepadaku.” Lalu Esau bersumpahuntukmenukarkan hak kesulungannya
kepada Yakub. 34 Kemudian Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada
Esau. Esau makan dan minum, lalu pergi. Demikianlah Esau tidak menghargai hak
kesulungannya.

26
Isakmembohongi Raja Abimelek

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

6Maka tinggallah Isak di Gerar. 7 Adapun 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. 9 Lalu Abimelek
† 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
YakubNama ‘Yakub’berarti ‘memegang tumit’. Tetapi nama itu bisa dimengerti sebagai kiasan yang artinya ‘orang licik’

atau ‘penipu’. ✡ 26:1 Kej. 12:10-11 * 26:3 Kanaan Secara harfiah, ‘memberikan semuawilayah-wilayah ini’. TSI
menambahkan nama ‘Kanaan’ agar jelas.
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memanggil Isak dan berkata, “Sekarang saya tahu bahwa dia ini adalah istrimu! Lalu
kenapa kamu berkata bahwa dia adikmu?”
Jawab Isak, “Saya berkata seperti itu karena pikirku, ‘Kalau saya berkata bahwa Ribka

adalah istriku, pasti saya akan dibunuh demimendapatkannya.’ ”
10LaluAbimelekberkata, “Seharusnyakamu tidakmelakukanhal ini kepadakami! Bisa

saja terjadi bahwa salah seorang dari antara kamimeniduri istrimu, maka kamulah yang
menyebabkan seluruh bangsa kami bersalah atas dosa besar!” 11 Kemudian Abimelek
memberi peringatan kepada rakyatnya, “Siapa pun yang mengganggu orang ini atau
istrinya akan dihukummati!”

Orang Filistin bertengkar dengan Isak tentang sumur
12 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. 15 Karena 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 bu-
dakmu dari kerajaan saya, karena kekuatanmu dan masyarakatmu sudah terlalu besar
dibanding kami yang adalah penduduk asli tempat ini.” 17Maka Isak, semua budaknya,
dan segalamiliknya pindah dari tempat itu. Mereka pergi dan berkemah di lembahGerar
lalu menetap di sana. 18 Ada beberapa sumur di tempat itu yang dulu digali oleh para
budak Abraham, tetapi sesudah Abrahammeninggal 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.

19 Budak-budak Isak juga menggali sebuah sumur lain di lembah itu, dan mereka
menemukanmata air yang berbual-bual. 20Tetapi penduduk yang tinggal danmenggem-
balakan domba di lembah Gerar bertengkar dengan gembala yang mengawasi kawanan
domba dan sapi milik Isak. Mereka berkata, “Air ini milik kami!” Lalu Isak menamai
sumur itu Esek, yang berarti ‘sengketa’, karena di tempat itu orang-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, Isakmenamai sumur itu Sitna,
yang berarti ‘permusuhan’. 22 Mereka pindah dari situ dan menggali sumur yang lain,
tetapi kali ini pertengkaran tidak terjadi. Isak menamai sumur itu Rehobot, yang berarti
‘tempat luas’, karenakatanya, “TUHANsudahmemberikankebebasankepadakamiuntuk
tinggal di daerah ini, dan kami akanmakmur di sini.”

23 Dari situ Isak pergi ke Bersyeba. 24 Pada malam pertama di situ, TUHAN menam-
pakkan diri dan berkata kepadanya, “Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut,
Akumenyertaimu. Sesuai janji-Kukepadahamba-KuAbraham, Akuakanmemberkatimu
danmemberimuketurunan yang banyak.” 25Lalu Isakmendirikanmezbahdanmenyem-
bah TUHAN di tempat itu. Dia juga mendirikan perkemahan di situ, dan para budaknya
menggali sumur.

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

penasihatnya dan juga Pikol panglima tentaranya. 27 Isak berkata kepada mereka,
“Kenapa kalian menemui saya? Bukankah sebelumnya kalian membenci dan mengusir
saya dari daerah kalian?”

28 Salah satu dari mereka menjawab, “Sudah nyata bagi kami bahwa TUHAN meny-
ertaimu. Jadi kami pikir bahwa sebaiknya kita membuat perjanjian damai di antara
kita. 29 Berjanjilah kepada kami bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami,
sama seperti kami belum pernah berbuat jahat kepada kalian dan selalu berbuat baik
kepada 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 semua makan dan minum. 31 Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abimelek dan
Isak mengesahkan perjanjian damai dengan saling bersumpah. Sesudah itu Abimelek
pamit pulang, dan Isakmengucapkan selamat jalan untukmereka.

32Padahari itu jugaparabudak Isakdatangmemberitahukankepadanya tentangsumur
yang sudah selesai mereka gali. Mereka berkata, “Kami sudah menemukan air!” 33Maka
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Isakmenamai sumur ituSyeba, yangartinya ‘sumpah’. Sampai saat ini kota itudinamakan
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. 35 Kedua istri Esau itu
menimbulkan kepedihan hati bagi Isak dan Ribka.

27
Isakmemberkati Yakub

1Ketika Isak sudah tua dan tidak bisa melihat lagi, dia memanggil Esau, anaknya yang
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 di
padang. 4Masaklah daging hasil buruan itu dengan enak, seperti yang aku sukai. Lalu
bawalah ke sini untuk akumakan, supaya aku bisamemberkati kamu sebelumakumati.”

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

11 Jawab Yakub, “Ibu, tubuh Esau berbulu, sedangkan aku tidak. 12 Bagaimana nanti
kalau ayah merabaku?! Dia pasti akan segera tahu bahwa aku bukanlah Esau dan juga
tahu bahwa aku sedang berusaha menipunya. 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.”

14 Yakub mengikuti sesuai perintah ibunya. Dia pergi dan kembali dengan membawa
anak kambing itu. Lalu ibunya menyiapkan hidangan yang sangat enak dan disukai
Isak. 15 Sesudah itu Ribka mengambil pakaian Esau yang sangat bagus yang disimpan
di rumahnya, dan memberikannya kepada Yakub untuk dipakai. 16 Dia juga menutupi
lengan Yakub dengan kulit kambing muda, dan juga bagian lehernya yang tidak berbulu.
17 Kemudian dia memberikan masakan 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, “Aku Esau, anak sulungmu. Aku sudah melakukan semua yang Ayah

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 mendap-
atkannya, anakku?”
Jawab Yakub, “Karena TUHAN Allah yang Ayah sembah, sudahmenolongku.”
21Kemudian Isak berkata kepadaYakub, “Mendekatlah supaya ayahbisamemegangmu

untuk memastikan bahwa kamu benar-benar Esau.” 22 Yakub mendekat dan Isak mer-
abanya 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. Sebelummemberkati Yakub, 24 Isak bertanya lagi, “Apa
benar kamu Esau?”
Yakubmenjawab, “Iya, benar aku Esau.”
25 Lalu berkatalah Isak, “Dekatkanlah makanan itu agar ayah dapat memakannya

lalu memberkatimu.” Yakub mendekatkan makanan itu dan Isak memakannya. Lalu
Yakub membawa anggur dan Isak meminum anggur itu juga. 26Kemudian Isak berkata

* 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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kepadanya, “Anakku, mendekatlah dan ciumlah aku.” 27 Maka Yakub mendekat dan
mencium bapaknya.
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 ba-
paknya, tibalah Esau dengan membawa hasil buruannya. 31 Esau memasak daging hasil
buruannya dengan enak danmembawa kepada bapaknya sambil berkata, “Ayah, duduk-
lah danmakanlahmakanan yang sudah aku siapkan supaya Ayah bisa memberkatiku.”

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

pergi berburu dan membawa makanan kepadaku sebelum 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 pun
memohon, “Ayah, berkatilah aku juga!”

35Tetapi Isakmenjawab, “Adikmu sudahmenipuku danmengambil berkatmu.”
36 Berkatalah Esau, “Pantas saja namanya Yakub!† Dia sudah dua kali menipuku.

Pertama, diamerampas hakku sebagai anak sulung. Dan sekarang ini lagi, dia merampas
hakku untuk mendapatkan berkat.” Lalu bertanyalah Esau kepada bapaknya, “Apakah
Ayah tidak ada berkat lain untukku?”

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

38Esau bertanya lagi kepada bapaknya, “Hanya berkat itu yang ada padaAyah? Berkati-
lah 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

41MakaEsaumembenci Yakubkarenabapaknya sudahmemberikanberkat kepadanya.
Dalam hatinya dia berkata, “Tidak lama lagi ayah akan meninggal. Maka nanti sesudah
selesai acara berduka, aku akanmembunuh Yakub!” 42Ketika mengetahui rencana Esau,
Ribkamemanggil Yakub dan berkata, “Dengarkanlah, kakakmuEsau berniat untukmem-
balas dendam dan membunuhmu. 43 Anakku, dengarkanlah apa yang ibu sampaikan:
Selamatkanlah dirimu dan segera pergilah ke saudaraku Laban di Haran. 44Tinggallah 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.”

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

28
Isakmenyuruh Yakub pergi ke Padan Aram

1Lalu Isak memanggil Yakub danmemberkatinya. Sesudah itu dia berkata kepadanya,
“Kamu tidak boleh menikah dengan perempuan Kanaan. 2 Pergilah segera ke rumah
kakekmuBetuel, ayah dari ibumu, di Padan Aram, danmenikahlah dengan salah seorang
anak perempuan pamanmu Laban. 3Biarlah Allah Yang Mahakuasa memberkatimu dan
memberimu keturunan yang banyak, sehingga suatu hari nanti kamu menjadi nenek
moyangdari banyakbangsa. 4SemogaTUHANmemberkatimudan seluruhketurunanmu
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.”

5Demikianlah Isakmelepas 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
PadanAramuntukmencari seorang istri di sana. Padawaktu yang samadia jugamenden-
gar bahwa bapaknya sudah melarang Yakub menikah dengan perempuan Kanaan, 7dan
juga bahwa Yakubmenuruti 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 Abraham dari Hagar, danmenikahi anaknya
yang bernama Mahalat. 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.

13 Lalu TUHAN berdiri di atas tanah di samping Yakub dan berkata, “Akulah TUHAN,
Allah kakekmuAbraham, danAllah ayahmu Isak. Tanahdimana kamu sedang tidur akan
Aku berikan kepadamu dan kepada seluruh keturunanmu. 14 Jumlah keturunanmu akan
seperti debu di atas permukaan bumi, danmereka akan tersebar dari arah timur sampai
ke barat, dan dari utara sampai ke selatan. Semua suku bangsa akan diberkati melalui
kamu dan keturunanmu. 15Akumenyertaimu, dan akanmenjagamu kemana pun kamu
pergi, danAkuakanmenuntunmukembali ke tanah ini. Aku tidak akanmeninggalkanmu
dan Aku akanmenepati janji-Ku.”

16 Lalu Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata, “Pasti TUHAN berada di tempat
ini, dan aku tidak mengetahuinya.” 17Kemudian 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 sebagai
batu peringatan. Dia menuangkan minyak di atas batu tersebut untuk menandakan
bahwa batu tersebut dikhususkan untuk TUHAN. 19 Yakub menamai 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, dan menyediakan makanan untuk aku makan
dan pakaian untuk aku pakai, 21 sehingga aku dapat kembali ke rumah ayahku dengan
selamat, maka Engkau TUHAN akan menjadi Allahku. 22 Batu yang sudah aku tegakkan
sebagai peringatan akan menjadi tempat untuk menyembah Engkau. Dan aku akan
memberikan kepada-Mu sepersepuluh dari segala sesuatu yang sudah Engkau berikan
kepadaku.”

29
Yakub tiba di rumah pamannya

1 Kemudian Yakub meneruskan perjalanannya hingga tiba di tanah orang-orang di
sebelah timurKanaan. 2Dari jauhdiamelihat sebuah sumurdengan tiga kawanandomba

✡ 28:4 Kej. 17:8 * 28:19 Betel Dalam bahasa Ibrani, Betel berarti ‘rumah Allah’. Lihat ayat 17.
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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 untukmenunggu sampai semua gembala dan kawanan dombamereka
terkumpul, barulah batu besar itu digulingkan ke samping, lalu kawanan domba diberi
minum. Kemudian sumurditutup kembali denganbatubesar itu. 4Yakubmendekati 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 diberi minum dan kemudian digiring kembali ke padang supaya bisa melan-
jutkanmakan rumput.”

8Tetapi jawabmereka, “Tidak bisa! Sesudah semua kawanan domba berkumpul di sini,
barulahkamidapatmenggulingkanbatupenutup sumur itu danmemberiminumkepada
domba-domba kami.”

9Ketika Yakub masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba di tempat itu sambil meng-
giring domba-domba milik bapaknya. 10 Begitu Yakub melihat sepupunya Rahel— yaitu
anak dari pamannya Laban, saudara ibunya— dia menggulingkan batu penutup sumur
itu. Kemudiandiamemberiminumkepadadomba-dombamilik pamannya. 11LaluYakub
mencium pipi kanan dan kiri Rahel sambil menangis dengan suara yang keras, karena
dia sangat senang. 12 Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa mereka adalah sepupu,
karena Laban adalah saudara ibunya, Ribka. Mendengar hal itu, Rahel berlari pulang
untukmemberitahukan kepada bapaknya.

13 Begitu Laban mendengar kedatangan Yakub, dia langsung lari menemuinya, kemu-
dianmemelukdanmenciumpipi kanandankiri Yakub. LabanmembawaYakubkedalam
rumahnya, dan Yakub menceritakan 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
15Kemudian 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. 17Mata Lea

sayu, sedangkan Rahel memiliki bentuk tubuh yang indah dan berparas cantik. 18Yakub
sudah jatuh cinta kepada Rahel. Karena itu dia berkata, “Aku bersedia bekerja padamu
selama tujuh tahun. Sebagai bayarannya izinkanlah akumenikah dengan Rahel.”

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

20Maka Yakub pun bekerja selama tujuh tahun agar dia dapat menikah dengan Rahel.
Bagi Yakub, tujuh tahun seperti hanya beberapa hari saja, karena dia sangat mencintai
Rahel. 21 Sesudah tujuh tahun berlalu, berkatalah Yakub kepada Laban, “Masa kerjaku
selama tujuh tahun sudah berakhir. Sekarang izinkanlah akumenikah dengan Rahel.”

22MakaLabanmengundang semuaorangdi tempat itu, danmengadakanpestapernika-
han yang besar. 23 Tetapi malam itu, Laban membawa anaknya Lea kepada Yakub,
dan Yakub berhubungan intim dengannya. 24 Laban memberikan juga seorang budak
perempuan bernama Zilpa kepada anaknya Lea untuk bekerja sebagai budaknya.

25Keesokanpaginya, Yakubbarumenyadari bahwayangbersamadiamalam itu adalah
Lea. Maka berkatalah Yakub kepada Laban, “Kenapa memperlakukan aku seperti ini?!
Aku bekerja tujuh tahun demimendapatkan Rahel! Tetapi kenapa kamumenipu 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.”

28Yakubmemenuhi permintaan Laban danmenjalani perayaan pernikahan untuk Lea
selama satu minggu. Kemudian Laban memberikan Rahel juga kepada Yakub untuk
diperistri. 29 Laban memberikan juga budak perempuan bernama Bilha kepada Rahel
untuk bekerja sebagai budaknya. 30 Jadi Yakub juga berhubungan intim dengan Rahel,
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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 sudah mendengar 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
melahirkan seorang anak laki-laki dia berkata, “Sekarang suamiku pasti semakin erat
kepadaku karena bagi dia aku sudahmelahirkan 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
1Ketika 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!”

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

3 Jawab Rahel, “Inilah budakku, Bilha! Ambillah dia dan bersetubuhlah dengannya,
supaya dia melahirkan seorang anak yang nantinya kita anggap sebagai anak kita.”
4Yakubpunsetuju, danRahelmemberikanbudaknyaBilhakepadasuaminyasebagai istri,
dan Yakub bersetubuh dengan Bilha. 5 Lalu Bilha mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki bagi Yakub. 6Maka berkatalah Rahel, “Allah sudahmembenarkan aku dan
mendengar permohonanku. Dia sudah memberikan kepadaku seorang anak laki-laki!”
Itulah sebabnya dia menamai anak itu Dan.* 7 Lalu Bilha hamil lagi dan melahirkan
anak laki-lakinya yang kedua. 8 Maka berkatalah Rahel, “Aku sudah berjuang untuk
melawan kakakku, dan pada akhirnya akumenang.” Itulah sebabnya dia menamai anak
itu Naftali.†

9 Pada waktu Lea menyadari bahwa dia sudah lama tidak hamil lagi, dia memberi
budaknya Zilpa kepada suaminya untuk diperistri. 10 Lalu Zilpa hamil dan melahirkan
seorang anak laki-laki bagi Yakub. 11 Lea berkata, “Aku sungguh beruntung.” Maka dia
menamai anak itu Gad.‡ 12Sesudah itu Zilpamelahirkan lagi seorang anak laki-laki. 13Lea
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 man-
dragora* di ladang dan membawanya kepada ibunya, Lea. Kemudian Rahel berkata
kepada Lea, “Apakah aku boleh minta beberapa akar mandragora yang dibawa oleh
anakmu?” 15 Jawab Lea, “Apakah belum cukup kamu mengambil suamiku? Sekarang
kamumasih berani untukminta akarmandragora yang dibawakan anakku untuk aku?!”
JawabRahel, “Kalaubegitu, sebagai gantinya, biarlahmalam ini Yakub tidurdenganmu,

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

“Malam ini kamuharus tidurdenganku, karenaaku sudahmemberikanakarmandragora
kepada Rahel sebagai bayarannya.” Maka malam itu, Yakub berhubungan intim dengan
Lea. 17Allahmenjawab doa Lea, dia hamil lagi danmelahirkan anak laki-laki yang kelima
bagi Yakub. 18MakaLeaberkata, “Allah sudahmemberi upahkepadakukarenaaku sudah
memberikan budakku kepada suamiku.” Itulah sebabnya Lea menamai anak itu Isakar.†

* 29:32 Ruben Arti nama Ruben adalah ‘Lihatlah, seorang anak laki-laki.’ Tetapi dalam bahasa Ibrani ada juga
kemiripan bunyi dengan ucapan yang berarti ‘Lihatlah penderitaanku’. † 29:33 Simeon Arti nama Simeon adalah

‘Dia (TUHAN) yangmendengar.’ ‡ 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 namaNaftali adalah ‘perjuanganku’. ‡ 30:11 GadArti namaGadadalah ‘beruntung’

atau ‘mujur’. § 30:13 AsyerArti namaAsyer adalah ‘bahagia’. * 30:14 mandragoraMandragora disebut ‘dudaim’
dalam bahasa Ibrani. Tanaman ini beracun, tetapi akarnya dipercaya bisa menyembuhkan kemandulan dan dapat
diolahmenjadi ramuan pembangkit birahi. † 30:18 Isakar Arti nama Isakar adalah ‘upah’.
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19 Lalu Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub.
20 Kemudian Lea berkata, “Allah sudah memberi kepadaku suatu pemberian yang luar
biasa. Kali ini suamiku pasti 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.

22Lalu Allah mendengar dan menjawab permohonan Rahel, sehingga Allah membuat-
nya bisa hamil. 23Maka Rahel pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Rahel
berkata, “Allah sudahmenghapus rasamaludalamdiriku.” 24Makadiamenamaianaknya
itu Yusuf,§ karena dia berkata, “Semoga TUHAN memberikanku seorang anak laki-laki
lagi.”

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

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

27 Tetapi Laban menjawab, “Kalau kamu berkenan, tinggallah di 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!”

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

Paman setuju dengan usulanku, maka aku akan terusmengurus kawanan ternak Paman.
32 Biarlah hari ini aku memisahkan dari antara kawanan ternakmu setiap domba yang
berbintik-bintik atau berbelang-belang, setiap anak domba yang berbulu hitam, dan
setiap kambing yang berbintik-bintik atau berbelang-belang. Biarlah hewan-hewan itu
menjadi upahku. 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 sudah mencuri 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 meny-
erahkan ternak itu kepada anak-anak laki-lakinya untuk dijaga. 36 Lalu anak-anaknya
membawakawanan ternak inimenjauhdari Yakubdandari kawanan ternakmilik Laban
yangmasih dia jaga. Jarak perjalanan antaramereka dengan Yakub adalah tiga hari.

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

‡ 30:20 Zebulon Arti nama Zebulon adalah ‘penghormatan’. § 30:24 Yusuf Arti nama Yusuf adalah ‘semoga Dia

menambahkan’. * 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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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 tentangdia, “Yakub sudahmerampasharta ayahkita. Semuakekayaan-
nya itu dia peroleh dari ayah kita!” 2 Yakub juga memperhatikan bahwa 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.”

4Sesudah itu, Yakubmenyuruh seseorang untukmemanggil kedua istrinya, yaitu Rahel
dan Lea, untuk menemuinya di padang rumput, tempat dia menggembalakan kambing
dan dombanya. 5 Ketika Rahel dan Lea datang, Yakub berkata kepada mereka, “Aku
sudah memperhatikan bahwa sekarang sikap ayah kalian berubah terhadap aku. Tetapi
Allah yang disembah oleh ayahku tetap menyertai aku. 6Kalian 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 akan menjadi 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. 10 Pada
waktu musim kawin binatang tiba, aku bermimpi. Dan di dalam mimpi itu aku melihat
bahwa kambing-kambing jantan yang kawin dengan kambing-kambing betina berbulu
belang-belang, bergaris-garis, dan berbintik-bintik. 11 Di dalam mimpi itu ada malaikat
yang menyampaikan pesan Allah yang memanggilku, ‘Yakub!’ Jawabku, ‘Ya TUHAN,
aku di sini!’ 12 Lalu malaikat itu berkata kepadaku, ‘Lihatlah dan perhatikanlah bahwa
semua kambing jantan yangmengawini kawanan ternak betina inimemiliki 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.’ ”

14-15Rahel dan Leamenjawab, “Kami tahu bahwa kamu sudah bertahun-tahun bekerja
kepada ayah kami, sebagai bayaran untuk mendapatkan kami sebagai istrimu. Tetapi
sekarang dia sudah menghabiskan semua harta kekayaan yang dia hasilkan dari kerja
kerasmu, dan kami tahu bahwa kami tidak akan memperoleh warisan apa-apa. Bahkan
dia 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 men-
gakali Laban, orang Aram itu, dengan pergi tanpa memberitahukannya. Ketika Laban
beserta para pekerjanya dan seluruh sanak saudaranya sudah pergi ke padang untuk
menggunting bulu domba-dombanya,* dengan tergesa-gesa Yakub berangkat bersama
para istri dan anak-anaknya dengan menunggangi beberapa ekor unta. Mereka pergi
menuju Kanaan, ke tempat Isak, ayahnya. Yakub menyuruh para budaknya membawa
semua ternak dan harta yang diperolehnya selama bekerja di Padan Aram. Tetapi
tanpamemberitahuYakub,Rahel sudahmencuripatung-patungpelindungkeluargamilik
ayahnya. 21DemikianlahYakub lari denganmembawa semuaharta dankeluarganya, lalu
menyeberangi Sungai Efrat menuju perbukitan Gilead.

Labanmengejar Yakub

* 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 menggunt-
ing bulu kawanan ratusan domba merupakan pekerjaan yang sangat besar. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Laban
seorang diri. Semua budak Laban pasti terlibat dan para sanak saudara Laban pasti diminta untuk menolong. Budaya
yang berhubung denganmenggunting bulu domba bisa dilihat di 1 Samuel 25.
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22Dua hari kemudian† seseorang memberitahu Laban bahwa Yakub sudah melarikan
diri. 23 Mendengar berita itu, Laban langsung membawa rombongan‡ untuk menge-
jar Yakub. Sesudah tujuh hari perjalanan, mereka baru menemukan Yakub di dekat
perbukitan Gilead. 24-25 Ketika Laban mendapati mereka, Yakub sudah menempatkan
perkemahannya di perbukitan itu. Jadi, Laban dan rombongannyamendirikan perkema-
han 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 kamumenipuku dengan lari secara diam-diam? Kalau saja
kamu memberitahu aku, maka aku akan merelakan kepergian kalian dengan sukacita.
Aku akanmengantar kepergian kalian dengan nyanyian yang disertai rebana dan kecapi.
28 Bahkan kamu tidak memberiku kesempatan mencium cucu-cucuku dan anak-anak
perempuankudanmengucapkanselamat jalankepadamereka. Bodohsekali tindakanmu
ini! 29 Aku memiliki kuasa untuk mencelakai, namun tadi malam Allah yang disembah
ayahmu sudah melarang aku untuk berkata apa pun kepadamu dalam keadaan marah.
30Dansekarangkamusudahmemutuskanuntukpergidenganalasansangat rindukepada
bapakmu. Tetapi mengapa kamu jugamencuri patung-patung dewaku?”

31 Lalu jawab Yakub kepadanya, “Aku pergi secara diam-diam karena aku takut kalau
Paman akan berusaha keras untuk menahan anak-anak perempuanmu ini secara paksa,
sehingga aku tidak bisa membawa mereka pergi. 32 Tetapi mengenai patung-patung Pa-
man itu, siapa punnanti yang ketahuanmencurinya, biarlah diamati! Dengandisaksikan
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 tidak mengetahui bahwa Rahel yang mencuri patung-patung
itu.

33 Maka Laban mulai mencari patung-patung tersebut. Dia mencari dalam kemah
Yakub, kemudian ke dalamkemahLea, dan selanjutnya ke dalamkemah Zilpa danBilha,§
tetapi dia tidak menemukan patung-patung itu. Kemudian dia masuk 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 tidak
menemukan 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
seluruhbarang-barangkami! ApakahPamanmenemukanbarang-barangPaman?! Kalau
ada tunjukkanlah di sini di hadapan saudara-saudara Paman dan saudara-saudaraku,
supayamereka yangmemutuskan siapa yang benar di antara kita berdua!

38Duapuluh tahun lamanya aku tinggal bersamaPamandanbekerja kerasmemelihara
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. 40Aku seringmenderita karenaharusmenahanpanaspada sianghari, dandingin
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 tahununtukmendapatkan ternak-ternak ini sebagai upahku. Tetapi selama itu
Pamansudahberulangkalimengubahupahku. 42SekiranyaAllahnenekmoyangku, yaitu
Allah yang disembah oleh Abraham dan Isak, tidak menyertai aku, maka pastilah Paman
sudahmenyuruh akupergi dengan tangankosong! Tetapi Allahmelihat bahwaaku sudah
bekerja keras dan Paman terusmembuat akumenderita. Itulah sebabnya tadimalamDia
menegur Paman dan hal itu menunjukkan bahwa Pamanlah yang salah!”

† 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.
§ 31:33 kemah Zilpa dan Bilha Dalam bahasa Ibrani, secara harfiah, ‘kemah kedua budak perempuan’. Zilpa adalah
budak Lea, sedangkan Bilha adalah budak Rahel. Lihat 29:24, 29; 30:4, 9.
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Yakub dan Labanmembuat perjanjian damai
43Maka jawab Laban kepada Yakub, “Kedua perempuan ini adalah anak-anakku, dan

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

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

48Lalu Labanberkata kepadaYakub, “Mulai hari ini, biarlah tuguperingatan 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 kamu menyakiti hati
anak-anakku atau mengambil perempuan-perempuan lain untuk menjadi istrimu selain
mereka berdua— biarpun tidak ada saksi yang bisa memberitahukan aku tentang hal
itu— maka ingatlah bahwa Allah akan menjadi saksi terhadap perbuatanmu itu.” 51 Lalu
katanya lagi kepada Yakub, “Perhatikanlah tumpukan batu dan tugu yang kita dirikan
ini, yang aku taruh di antara aku dan kamu. 52 Aku akan mengingat bahwa aku tidak
boleh melewati tumpukan batu dan tugu ini dengan tujuan berbuat jahat terhadap
kamu. Demikian juga sebaliknya, kamu tidak boleh melewatinya untuk berbuat jahat
terhadap aku. 53 Biarlah kiranya Allah Abraham dan Dewa§ Nahor menghakimi siapa
di antara kita yang melanggar perjanjian ini.” Lalu Yakub berjanji atas nama Allah yang
disembah oleh Isak, bapaknya. 54 Kemudian Yakub memberikan persembahan kurban
di atas bukit itu dan mengundang sanak saudara Laban untuk makan bersama. Maka
mereka pun makan dan bermalam di sana. 55Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Laban
bangun dan memberikan ciuman perpisahan kepada cucu-cucunya dan anak-anaknya
serta memberkati mereka. Sesudah itu Laban pulang.

32
Yakub bersiap untuk bertemu Esau

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

3 Sesudah peristiwa itu, Yakub mengirim para utusan untuk membawa berita kepada
Esau, kakaknya, di daerah Seir di negeri Edom. 4 Dia memerintahkan mereka untuk
menyampaikan pesan kepada Esau, “Tuan, selama ini saya sudah tinggal bersama paman
kitaLaban. 5Sekarang saya sudahmemiliki sapi, keledai, kambing, domba, budak laki-laki
dan budak perempuan. Saya mengirim para utusan untuk memberitahu Tuanmengenai
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!” 7 Mendengar itu, Yakub menjadi sangat takut. Lalu dia
menyuruh agar semua orang dalam rombongan, dan semua binatang miliknya, dibagi
menjadi dua kelompok, termasuk domba, kambing, sapi dan unta. 8Yakubmelakukan itu
karena dia berpikir, “Kalau Esau menyerang kelompok yang pertama, maka orang-orang
dalam kelompok yang keduamungkin dapat menyelamatkan diri.”

9Kemudian Yakub berdoa, “Ya TUHAN, Allah kakekku Abraham dan ayahku Isak! En-
gkaulah yang menyuruh aku untuk pulang ke negeriku dan kepada keluargaku. Engkau
juga yang berjanji bahwa akan memperlakukan aku dengan murah hati. 10 Aku tidak
layak untuk menerima kasih dan kesetiaan yang sudah Engkau tunjukkan kepadaku.
Ketika aku menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke Haran, aku tidak punya apa-apa

* 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

‘menarapenjagaan’. § 31:53 AllahMenurut tatabahasa Ibrani, LabanmenganggapbahwaAllahyangdisembaholeh
Abraham dan dewa yang disembah oleh Nahor sama-sama mempunyai status ilahi. Dalam hal ini, TSI menunjukkan
tanggapan Laban yang salah denganmenggunakan huruf besar untuk dewa Nahor. * 32:2 Mahanaim berarti ‘dua
perkemahan’. BandingkanMzm. 34:7 (8).
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selain tongkat ini. Tetapi sekarang aku memiliki dua rombongan besar, dengan keluarga
dan segala harta benda. 11 Aku mohon, ya TUHAN, selamatkanlah aku dari saudaraku
Esau, sebab aku takut kalau dia datang dan membunuhku beserta para istri dan anak-
anakku. 12 Ingatlah bahwa Engkau sudah berkata akan memperlakukan aku dengan
murah hati dan membuat keturunanku banyak, seperti pasir di laut yang tidak dapat
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, 15 30 unta betina beserta anak-anaknya, 40 sapi betina, 10 sapi jantan, 20 keledai
betina dan 10 keledai jantan. 16Lalu Yakubmembagi ternak-ternak itumenjadi beberapa
kelompok,menyerahkannyakepadabudak-budaknyadanberkata, “Pergilahmendahului
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?’ 18Maka jawablah,
‘Ternak ini milik hambamu Yakub. Dia menyuruh kami untukmembawa semua ini seba-
gai hadiah untuk Tuan. Yakub sendiri ada di belakang sedang menyusul kami.’ ” 19 Dan
Yakub memberi perintah kepada setiap kelompok budak yang menggiring kawanan
ternak katanya, “Kalian semua harus mengatakan hal yang sama ketika bertemu dengan
kakakku Esau. 20 Dan jangan lupa untuk berkata kepadanya, ‘Hambamu Yakub ada
di belakang sedang menyusul kami.’ ” Yakub berkata dalam hatinya, “Mudah-mudahan
dengan hadiah ini Esau akan memaafkan aku sebelum kami bertemu, dan dia akan
memperlakukan aku dengan murah hati.” 21Maka Yakub mengirimkan hadiah-hadiah
tersebut terlebih dahulu kepada Esau, sementara dia sendiri bermalam di perkemahan.

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

berangi sungai Yabok, termasuk kedua istrinya, dan juga kedua istrinya yang berstatus
budak, serta kesebelas anaknya. 23 Sesudah keluarganya tiba di seberang, dia juga
menyuruhparabudaknyauntukmembawa semuamiliknya ke seberangmendahului dia.
24 Yakub tinggal sendirian di tempat dia berkemah sebelumnya. Lalu seorang laki-laki
datang dan bergulat dengan Yakub sampai fajar tiba. 25Ketika 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 Yakub menjawab, “Tidak! Saya tidak akan melepaskan engkau sampai engkau

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

memberikan nama baru kepadamu, yaitu Israel,‡ karena kamu sudah menang dalam
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. 32 Oleh
karena itu sampai sekarangorang Israel tidakmakandagingyangmenutupi sendipangkal
paha. Hal itu sebagai kenangan mengingat kejadian yang sudah terjadi pada Yakub pada
malam itu.

33
Yakub bertemu dengan Esau

† 32:21 Allah Teks Ibrani berkata di ayat 24 bahwa ‘seorang laki-laki’ datang dan bergulat dengan Yakub. Tetapi tentu
bukan manusia biasa. Dalam kutipan dari ‘orang’ tersebut di ayat 28, dia menyebut identitasnya sebagai Allah. Ada
beberapa tafsiran tentang hal ini: 1) Allah adalah Roh, tetapi berkuasa melakukan apa saja. Dia bisa datang ke dunia
memakai tubuhmanusia, seperti yang terjadi di Kej. 18. 2) Sering terjadi dalamAlkitab bahwamalaikatmenampakkan
diri dalam bentuk laki-laki, tetapi menyampaikan perkataan Allah secara langsung (seperti Kej. 16:9 dan 22:11-12).

‡ 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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1 Dari jauh, Yakub melihat Esau dengan empat ratus orang anak buahnya mulai
mendekat ke arah mereka. Maka dia membagi keluarganya menjadi empat kelompok,
yaituLeadengananak-anaknya, Rahel dengananaknya, dankeduabudakperempuannya
dengan anak-anak mereka masing-masing. 2Lalu Yakub menempatkan kelompok kedua
budak perempuannya bersama dengan anak-anak mereka di depan. Disusul kelompok
Lea bersama anak-anaknya, dan di paling belakang dia menempatkan Rahel dan Yusuf.
3Dia sendiri berjalan di depanmereka semua, dan sambil mendekati kakaknya dia sujud
sebanyak tujuh kali hingga mukanya sampai ke tanah. 4 Tetapi Esau berlari menemui
Yakub, memeluk danmenciumnya. Lalumereka pun bertangis-tangisan.

5Ketika Esau melihat para perempuan dan anak-anak itu, dia bertanya kepada Yakub,
“Siapa orang-orang yang bersamamu ini?”
Jawab Yakub, “Mereka adalah anak-anak yang sudah Allah karuniakan kepada 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 sujud di
hadapan Esau. Demikian juga Rahel dan Yusuf mendekat dan sujud di hadapan Esau.

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

aku.”
9LaluEsaumenjawab, “Adikku, aku sudahberkecukupan, biarlahapayangkamumiliki

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. 11 Aku mohon
terimalah pemberian yang sudah aku bawa ini, karena Allah sudah sangat baik hati
kepadaku dan sudah memberikan segala sesuatu yang aku perlukan.” Yakub terus
memohon sampai akhirnya Esaumaumenerima segala pemberiannya itu.

12Esauberkata, “Marilah kita teruskanperjalanan ini. Biarlah akuberjalandi depanmu
dan orang-orangku akanmendampingimu untukmenunjukkan jalan.”

13 Tetapi Yakub menjawab, “Tuan pasti tahu bahwa anak-anak ini masih lemah, dan
kami juga membawa beberapa induk sapi, domba, dan kambing yang masih menyusui.
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.”

15 Maka Esau berkata lagi, “Kalau begitu, biarlah aku meninggalkan 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.*
18Beberapa waktu sesudah Yakub dan keluarganya berangkat dari Padan Aram, mereka
tiba dengan selamat di kota Sikhem di negeri Kanaan. Lalu mereka mendirikan kemah
di dekat kota itu. 19 Yakub membeli tanah di tempat mereka berkemah itu dari keluarga
Hemor, bapak Sikhem, seharga seratus keping perak. 20 Lalu Yakub mendirikan mezbah
di situ danmenamainya, ‘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
dan memaksa gadis itu untuk bersama dengannya dan memperkosanya. Sikhem adalah
anak Hemor, kepala suku Hewi. 3 Tetapi Sikhemmenjadi tertarik dan jatuh cinta kepada
Dina. Karena itu dia berusaha merayu Dina untuk mengambil hatinya. 4 Lalu Sikhem
berkata kepada bapaknya, “Ayah, aku inginmenikahi perempuanmuda itu, mohon Ayah
mengambil 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

* 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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mengambil tindakan apa-apa. Dia menunggu sampai anak-anaknya pulang. 6 Sementara
itu Hemor, bapak Sikhem, pergi menemui Yakub untuk berbicara dengannya. 7 Tetapi
ketika semua anak laki-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 sayamohon persetujuan kalian supaya dia bisa
menikahi anakperempuankalian. 9Kaliandapatmenikahdengananak-anakperempuan
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.”

13Karena Sikhem sudahmenodai Dina, saudaramereka,maka semua anak-anak Yakub
menjawab Sikhem dan Hemor, bapaknya dengan tipu muslihat. 14 Jawab mereka, “Kami
tidak mungkin memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang belum disunat
karena hal seperti itu akan mempermalukan kami. 15 Kami hanya akan setuju dengan
syarat, kalianmenjadi 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 untukmenikah, danmengambil anak-anak perempuan kalian untuk diperistri, dan
kami akan menetap di antara kalian dan kita menjadi satu bangsa. 17 Akan tetapi, jika
kalian tidak setuju dengan persyaratan kami, maka kami akan berpindah dari daerah ini
denganmembawa adik kami.”

18 Hemor dan Sikhem merasa senang dengan persyaratan itu. 19 Sikhem— yang
adalah anak yang paling dihormati dari kaum keluarganya— tidak menunggu lagi dan
melaksanakan apa yang mereka minta, karena dia sangat menginginkan Dina. 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 menetap di
sini dan berdagang, karena pada kenyataannya, tanah ini cukup luas untuk menampung
mereka. Kita akan menikah dengan perempuan-perempuan mereka, dan sebaliknya
mereka pun dapat menikah dengan perempuan- perempuan kita. 22 Akan tetapi ada
satu persyaratan yang mereka ingin kita penuhi untuk mempersatukan kita sebagai satu
bangsa. Setiap laki-laki di antara kita harus disunat sebagaimana mereka disunat. 23 Jika
kita melakukannya, pastilah binatang ternak, harta benda dan semua binatang mereka
yang lain akanmenjadi 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,* ketika mereka yang disunat itu masih kesakitan, dua anak Yakub bernama
Simeon dan Lewi, yang adalah kakak kandung Dina, membawa pedang mereka dan
menyerang kota itu secara tiba-tiba danmembantai semua laki-laki di sana.

26Mereka jugamembunuhHemor dan Sikhem, danmembawa pulang Dina dari rumah
Sikhem. 27 Sesudah pembantaian itu, anak laki-laki Yakub yang lain menjarah kota
sebagai pembalasan karena saudara perempuan mereka sudah dinodai. 28 Mereka
mengambil semua ternak domba, sapi, dan keledai, serta segala sesuatu yang ada di
dalam kotamaupun di ladang-ladang sekitarnya. 29Merekamengambil semua kekayaan,
menawananakkecil, perempuan-perempuandan semuaharta yang adadi dalamrumah-
rumah.

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

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

* 34:25 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4.
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35
Yakub kembali ke Betel

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

2 Maka Yakub berkata kepada semua anggota keluarganya dan kepada semua orang
yang bersama-sama dengan dia, “Singkirkanlah semua patung berhala asing yang ada
padamu. Bersihkanlah diri kalian, lalu kenakan pakaian yang bersih.* 3 Marilah kita
bersiap-siap dan pergi ke Betel. Di sana aku akan mendirikan mezbah untuk Allah, yang
selalu menolongku saat aku kesulitan, dan selalu bersama denganku ke mana pun aku
pergi.”

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

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

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

“Namamumemang Yakub, tetapi mulai sekarang Aku memberi nama baru kepadamu.
Kamu akan dikenal dengan nama Israel. 11Aku Allah YangMahakuasamemberkatimu,
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.
14Lalu Yakubmendirikan sebuahbatu sebagai peringatan bahwadi tempat itulahAllah

sudahberbicara kepadanya. KemudianYakubmenuangkanpersembahanair anggur dan
minyak zaitun di atasnya.* 15Dan Yakub menamai tempat itu Betel,† karena di situ Allah
sudah berbicara kepadanya.

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

Tetapi sebelum tiba di Efrata, Rahel merasakan sakit menjelang persalinan. Dan per-
salinannya pun sangat sulit. 17 Pada saat yang paling sulit dalam persalinannya, bidan
berkata kepadanya, “Jangan takut, karena kamu melahirkan seorang anak laki-laki.”
18 Dan sambil Rahel menghembuskan napas terakhirnya, dia menamai anaknya 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.

* 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-antingKemungkinan besar Yakubmaumenghindari pandangan orang bahwakeluarganya
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
keduapersembahan ini karena dia ingin berterima kasih kepadaAllah atas perjanjian besar yangAllah sampaikan, dan
dengan cara ini mungkin dia juga meresmikan batu peringatan itu. † 35:15 Betel Arti Betel adalah ‘rumah Allah’.
‡ 35:18 Ben-Oni Arti nama Ben-Oni adalah ‘anak penderitaanku’. § 35:18 Benyamin Arti nama Benyamin adalah
‘anak keberuntungan (bagiku)’ atau ‘anak di tangan kananku’.
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21Sesudah itu, Israel (yaitu Yakub)meneruskanperjalanannya sampai di bagian selatan
menara Eder dan mendirikan kemahnya di sana. 22Ketika Yakub sedang berada di sana,
Ruben tidur dengan Bilha, budak Rahel yang diperistri Yakub. Berita itu pun sampai
kepada Yakub.

Anak laki-laki Yakub
Inilah kedua belas anak laki-laki Yakub:
23Anak-anaknyadenganLea adalahRuben (anak sulung), Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar
dan Zebulon.

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

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

27Maka Yakub kembali kepada Isak, bapaknya, diMamre 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

1Berikut ini adalah keturunan Esau, yang juga disebut Edom. 2-3Esaumenikah dengan
tiga perempuan dari Kanaan.
Istri pertama bernama Adah (anak orang Het bernama Elon).
Istri kedua bernama Oholibama (anak Anah, dan cucu orang Hewi bernama Zibeon).
Dan istri ketiga bernama Basmat (anak Ismael). Basmat mempunyai seorang kakak
bernama Nebayot.*

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

6-8EsaudanYakubmemilikibanyakhartadan ternak. Dankarena ternakmereka terlalu
banyak, lahan di mana mereka tinggal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak-
ternakmereka. Olehkarena itu, Esau (yang jugadisebutEdom)pergimeninggalkanYakub
dengan membawa ketiga istrinya, semua anak-anaknya dan semua orang yang tinggal
bersamanya, semua kawanan ternak, dan seluruh harta benda yang dia peroleh selama
di Kanaan. Mereka pindah ke negeri yang jauh, di daerah pegunungan Seir.

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

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

13 Rehuel mempunyai empat anak laki-laki bernama Nahat, Serah, Syama, dan Miza.
Itulah keempat cucu Basmat, istri Esau yang ketiga.

14Dari istri Esau yang bernamaOholibama, 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-anak bernama Teman, Omar, Sefo, Kenas,
Korah, Gatam dan Amalek. Merekamenjadi kepala-kepala suku keturunan Esau dari
Adah yang berkuasa di Edom. Setiap suku dinamai sesuai dengan nama mereka
masing-masing.

17Rehuel, anak kedua Esau, mempunyai anak-anak bernama Nahat, Serah, Syama dan
Miza. Mereka menjadi kepala-kepala suku keturunan Esau dari Basmat. Setiap suku
dinamai sesuai dengan namamerekamasing-masing.

* 36:2-3 nama-nama istri Esau Nama-nama istri Esau dan suku asal mereka dalam ayat ini berbeda dengan yang
tertulisdiKej. 26:34dan28:9. AdayangmenafsirkanbahwaEsaumemberinamabarukepada tiga istrinya. Berdasarkan
tafsiran ini, istri pertama,Adah, diberi namaBasmat, istri kedua,Oholibama, diberi namaYudit, dan istri ketiga, Basmat,
diberi namaMahalat.
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18 Yeus, Yaelam, dan Korah, yaitu ketiga anak Esau dari Oholibama (yang adalah anak
Anah), menjadi kepala-kepala dari suku-suku yang dinamai sesuai dengan nama
merekamasing-masing.

19Demikianlahdaftarnamaanak laki-lakiEsau, yang jugadisebutEdom. Merekaadalah
nenekmoyang dari masing-masing sukumereka.

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

Ezer, dan Disyan. Merekamenjadi kepala-kepala suku penduduk asli di daerah itu.
22Lotanmempunyai dua anak laki-laki, yaitu Hori danHemam. Dan Lotanmempunyai
saudara perempuan bernama Timna.

23Syobalmempunyai lima anak laki-laki, yaitu Alwan,Manahat, Ebal, Syefo, danOnam.
24 Zibeon mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Aya dan Ana. Ana inilah yang mene-
mukan sumber mata air panas di padang belantara ketika dia sedang menggembal-
akan keledai-keledai milik bapaknya.

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

26Disyonmempunyai empat anak laki-laki bernamaHemdan, Esban, Yitran, danKeran.
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 suku mereka, 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 yangmemerintah bangsa Israel, raja-raja berikut ini sudah lebih

dulumemerintah di negeri Edom secara berturut-turut. Merekamemerintah sebagai raja
sampai akhir hidupmereka. Nama-namamereka adalah:
Bela anak Beor dari kota Dinhaba,
Jobab anak Serah dari daerah Bosra,
Husyam dari daerah Teman,
Hadad anak Bedad dari kota Awit— yangmengalahkan orangMidian 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.
40-43Berikut ini adalah nama-nama kepala suku Edom, yaitu suku-suku dari keturunan

Esau: Timna, Alfa, Yetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel, dan
Iram. Nama-namamerekamenjadi nama suku diwilayah tempat tinggalmerekamasing-
masing.

37
Mimpi-mimpi Yusuf

1Yakub tinggal di Kanaan, dimana bapaknya dulumenetap. 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 bernamaBilha dan Zilpa. Suatu saat, Yusufmelaporkan 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 Yakubmenyuruh orang untukmembuatkan jubah
yang indah dan berwarna-warni sebagai hadiah istimewa untuk Yusuf. 4 Ketika kakak-
kakaknya sadar bahwa bapak mereka lebih sayang kepada Yusuf, mereka membenci
Yusuf dan tidakmau lagi berbicara baik dengan dia.

5Mereka semakinmembenci Yusuf ketika diamenceritakanmimpinya kepadamereka.
6 Yusuf berkata kepada mereka, “Dengarkanlah, aku ingin menceritakan mimpiku.

† 36:31-39 Tempat Luas Dekat Sungai Nama ini sering diterjemahkan sebagai ‘Rehobot dekat sungai’. * 37:3 Yakub
Secara harfiah di ayat ini teks sumber menyebut nama Israel. (Kel. 32:28) Mulai pasal ini, teks bahasa sumber sering
menyebut kedua namanya bergantian. TSI biasanya menggunakan nama Yakub untuk dia sendiri, sedangkan nama
Israel digunakan untuk bangsa keturunannya.
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7Dalam mimpiku, kita sedang bekerja bersama-sama mengikat gandum di ladang. Tiba-
tiba ikatan gandumku berdiri, dan ikatan-ikatan gandum kalian mengelilingi dan sujud
kepada ikatan gandumku.”

8 Jawab kakak-kakaknya, “Jadi kamu pikir kamu akan memerintah dan berkuasa atas
kami?!” Makamereka semakinmembenci Yusuf karenamimpi dan perkataannya itu.

9 Kemudian Yusuf bermimpi lagi, dan menceritakan kepada kakak-kakaknya, “Aku
bermimpi lagi, dalammimpiku itu akumelihatmatahari, bulandan sebelas bintang sujud
kepadaku.”

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

12Pada suatu hari ketika kakak-kakak Yusuf sedangmenggembalakan kawanan kamb-
ing 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!”
14 Lanjut Yakub, “Pergilah ke sana, dan lihatlah bagaimana keadaan kakak-kakakmu

beserta kawanankambing dombakita, lalu kembalilah dan laporkankepada ayah.” Maka
Yakubmelepaskan Yusuf pergi meninggalkan Lembah Hebron.
Sesudah dia sampai di Sikhem, 15 Yusuf berjalan kesana-kemari mencari kakak-

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

16 Jawab Yusuf, “Saya sedangmencari kakak-kakak saya yang sedangmenggembalakan
ternak. Apakah kamumelihat mereka dan tahu kemanamereka pergi?”

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

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

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

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

23Maka ketika Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya, dengan kasar mereka langsung
melepaskan jubah Yusuf yang berwarna-warni itu, 24 kemudian membuang Yusuf ke
dalam sumur yang kosong. 25 Sesudah itu mereka duduk untuk makan. Kemudian
merekamelihat 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? 27 Bagaimana 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. 28Maka pada waktu pedagang-
pedagang Midian yang adalah orang Ismael itu lewat, mereka mengeluarkan Yusuf dari
sumur dan menjualnya kepada pedagang-pedagang itu seharga dua puluh keping perak.
Lalu pedagang-pedagang itu membawa Yusuf keMesir.

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?!”

31 Lalu mereka membunuh seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam
darah kambing itu. 32Mereka membawa jubah itu kepada bapak mereka dan berkata,
“Kamimenemukan ini. Periksalah apakah jubah ini milik anakmu?”

† 37:25 tiga jeniswangi-wangian…Ketiga jeniswangi-wangian ini tidak adadi Indonesia. DalamBahasa Inggris adalah
aromatic gum (getah dari tanaman rockwood), balm (getah dari pohonmastic), danmyrrh (mur).
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33Yakubmengenali jubah itu dan berkata, “Benar, ini adalah jubah anakku Yusuf. Pasti
binatang buas sudah mencabik-cabiknya sampai mati dan memakannya.” 34 Lalu Yakub
merobek-robek pakaiannya karena sedih dan mengikat kain karung pada pinggangnya.
Dia berkabung untuk anaknya selama berhari-hari. 35 Semua anak Yakub yang lain, baik
yang perempuan maupun yang laki-laki berusaha menghibur bapak mereka, tetapi dia
tidakmaudihibur. Katanya kepadamereka, “Biarlah akuberduka sampai hari akumasuk
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

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

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

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

11Karena takut hal yang sama akan terjadi kepada Syela, anak bungsunya, berkatalah
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 Tamarmengganti pakaian kejandaannya,
menutupi kepala dan wajahnya dengan kerudung sehingga tidak dikenal orang. Lalu
dia pergi dan duduk di depan gerbang kota Enaim, di pinggir jalan yang menuju ke
Timna. 15Ketika Yehuda melihat dia, Yehuda mengira bahwa dia seorang pelacur karena
wajahnya tertutup dengan kerudung. 16Karena tidak tahu bahwa perempuan itu adalah
menantunya, Yehudapunmendekatinyadanberkata, “Aku inginbersetubuhdenganmu.”
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?” 18Tetapi Yehuda tanya balik, “Jaminan apa yang kamu inginkan dariku?”
Jawab Tamar, “Akuminta capmeterai beserta kalungnya dan juga tongkatmu.” Yehuda

memenuhi permintaannya, dan mereka pun bersetubuh, dan Tamar mengandung.”

‡ 37:35 Syeol Di zaman PL, orang Israel membayangkan Syeol sebagai tempat penampungan jiwa orangmati. Tempat
itu gelap dan tidak ada sukacita. Dianggap berada di bawah bumi dan jauh dari surga. Kadang-kadang dalam puisi PL,
pintu Syeol disebut terletak di dasar laut yang paling dalam. Jadi Syeol tidak identik dengan firdaus, surga, ataupun
neraka. Kata Syeol sering diterjemahkan dengan cara yang lebih umum sebagai ‘kematian’ atau ‘liang kubur’. Pada
zaman kitab ini ditulis, TUHAN belum memberitahukan tentang kehidupan para nenek moyang sesudah meninggal
dunia seperti yang diajarkan Yesus di Mat. 22:32, Mrk. 12:27, dan Luk. 20:38. * 38:8 Nikahilah … penerus garis
keturunan kakakmu. Kalimat ini menjelaskan maksud tersirat dalam teks Ibrani dengan kata ‘kewajiban’. Informasi
ini dibuat tersurat karena banyak pembaca zaman ini belum mengetahui seperti apa adat yang berlaku pada zaman
yang dikisahkan dalam cerita ini. Lihat Ul. 25:5.
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19Sesudah itu, Tamar pulang danmembuka kerudungnya dan kembali memakai pakaian
kejandaannya.

20Beberapa waktu kemudian, Yehudameminta sahabatnya Hira, orang Adulam, untuk
mengantarkan anak kambing kepada perempuan itu, dan mengambil kembali benda-
benda miliknya yang dijadikannya sebagai jaminan. Tetapi Hira tidak menemukan
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.” 22Maka Hira

kembali danmenjelaskan kepada Yehuda, “Aku tidakmenemukan pelacur itu. Aku sudah
tanya kepada orang-orang yang ada di sana, tetapi mereka berkata, ‘Tidak pernah ada
pelacur di sini.’ ”

23 Jawab Yehuda, “Baiklah. Yang penting kita sudah berusaha menepati janji dengan
membawa anak kambing sebagai imbalannya. Biarlah diamenahan harta bendamilikku
yang dijadikan jaminan. Sebab kalau kita terus mencarinya, kita akan menjadi bahan
tertawaan orang.”

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

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

26 Kemudian Yehuda memeriksa benda-benda itu dan berkata, “Dia yang benar! Saya
tidak menepati janji untuk menikahkannya dengan anak saya Syela.” Lalu Yehuda tidak
pernah berhubungan intim lagi dengannya.

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

39
Yusuf di rumah Potifar

1 Mengenai Yusuf, para pedagang Ismael sudah membawa ke Mesir dan menjualnya
kepada seorang komandan pengawal raja Mesir, bernama Potifar.

2Tetapi TUHANmenyertai Yusuf selama dia bekerja sebagai budak kepada orangMesir
itu, sehingga dia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. 3 Sesudah Potifar melihat
bahwa TUHANmembuat 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.
6Potifar menyerahkan sepenuhnya kepada Yusuf untuk mengurus segala miliknya. Den-
gan demikian Potifar hanya perlumengurus urusan pribadinya sendiri.
Tubuh Yusuf kekar dan dia sangat tampan. 7 Waktu pun berlalu, istri Potifar mulai

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

10 Setiap hari istri majikannya berulang kali mengajak Yusuf untuk bersetubuh den-
gannya, tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. 11 Pada
† 38:21 pelacur Kata ‘pelacur’ dalam ayat 21-22 berbeda dengan ayat 15. Di kedua ayat ini pelacur yang dimaksud
adalah wanita yang tidur dengan banyak laki-laki sebagai bentuk penyembahan dewa. ‡ 38:29 Peres yang berarti

dia yangmenerobos keluar. § 38:30 ZerahDalambahasa Ibrani kata inimemiliki dua arti, yaitu ‘merah’ dan ‘cahaya
fajar’.
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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!” Yusufberhasilmelarikandiri, tetapipakaiannya tertinggaldalamgenggaman
tangan istri Potifar.

13 Ketika dia melihat Yusuf melarikan diri dengan meninggalkan pakaiannya, 14 dia
berteriak dan memanggil para pekerjanya di luar, “Lihatlah, suamiku sudah membawa
masuk orang Ibrani ke dalam rumah ini untuk mempermalukan kita dan dia baru saja
berusaha memperkosaku! Karena itulah aku berteriak. 15 Ketika dia mendengar aku
berteriak, dia melarikan diri dan pakaiannya tertinggal.”

16 Istri Potifar membiarkan pakaian Yusuf di sampingnya sampai suaminya pulang.
17Sesudah suaminya pulang dia berkata kepada suaminya, “Budak orang Ibrani yang kau
bawa ke rumah ini sudahmempermalukanku. 18Ketika aku berteriak, dia punmelarikan
diri danmeninggalkan pakaiannya.”

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

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.
23Kepala penjara tidak pernahmempertanyakan apa yang berada dalam tanggung jawab
Yusuf. Yusuf selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dia lakukan karena TUHAN
menyertainya.

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
istananya itu, 3 dan memerintahkan supaya mereka dimasukkan ke dalam yang diawasi
olehkomandanpengawal raja, tempatYusufditahan. 4Komandanpengawalmenugaskan
Yusuf untukmengurus kebutuhan kedua tahanan itu. Mereka ditahan dalamwaktu yang
lama.

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

8 Jawab mereka, “Tadi malam kami bermimpi tetapi tidak ada yang bisa mengartikan
mimpi-mimpi kami.”
JawabYusuf, “HanyaAllahyang tahuartimimpi. Ceritakanlahkepada saya, dandengan

pertolongan-Nya saya akanmenerangkan artinya.”
9Lalu kepala juruminumanmenceritakanmimpinya kepada Yusuf, “Dalammimpi itu,

sayamelihat ada tanamananggurdi dekatku. 10Tanamananggur itubercabang 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.”

12 Lalu jawab Yusuf, “Inilah arti dari mimpimu: tiga cabang berarti tiga hari. 13Dalam
tiga hari, raja akanmembebaskandanmengembalikanmupada jabatan yang dulu. Kamu
akan lagi menyajikan minuman kepada raja seperti sebelum dipenjarakan. 14 Akan
tetapi waktu kamu sudah bebas dan keadaanmu sudah baik, janganlah melupakan saya.
Tolonglah saya supaya dapat keluar dari penjara ini. Berbaik hatilah kepada saya dengan
memberitahu raja tentang saya. 15Dulu saya diculik dan dibawa paksa dari negeri orang
Ibrani. Di sini pun saya dipenjarakan untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan.”

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

18 Lalu jawab Yusuf, “Tiga keranjang berarti tiga hari. 19 Dalam tiga hari, raja akan
mengeluarkanmu dari penjara. Akan tetapi raja memberi perintah supaya kepalamu

* 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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dipenggal dan mayatmu ditaruh di ujung sebuah tiang. Dan burung-burung akan
memakan dagingmu.”

20Tigaharikemudianadalahhariulang tahunraja. Diamengadakanpestadanmengun-
dang semua pejabatnya. Pada pesta tersebut, raja mengeluarkan† kedua petugasnya dari
penjara. 21 Raja mengembalikan jabatan kepala juru minuman untuk menyajikan gelas
anggurkepada raja, 22 tetapi kepala juru roti dihukummati. Semua itu terjadi tepat seperti
yangdikatakanYusuf. 23Namunkepala juruminuman itu tidak ingatkepadaYusuf,malah
melupakannya.

41
Arti mimpi rajaMesir

1Dua tahun kemudian rajaMesir bermimpi bahwadia 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. 3Kemudian tujuh ekor sapi lain yang kurus
dan sakit keluar jugadari SungaiNil danberdiri di tepi sungai itubersamadenganketujuh
ekor sapi yang sehat. 4Lalu ketujuh sapi yang kurus memakan ketujuh sapi yang gemuk.
Sesudah itu raja terbangun dari tidurnya.

5Dia kembali tidur dan bermimpi lagi. Dalammimpinya 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. 7Lalu 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 rajamerasa gelisah. Karena itu diamemanggil 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 marah kepada
beberapapetugas istana, sehingga sayadankepala juru roti dimasukkankedalampenjara
di bawah pengawasan komandan pengawal raja. 11 Pada suatu malam, kami berdua
bermimpi danmasing-masingmimpi itumempunyai arti. 12Di sana ada seorang pemuda
Ibrani yang menjadi budak dari komandan pengawal raja. Kami menceritakan mimpi-
mimpi itu kepadanya, dan dia menjelaskan 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.”

14Maka raja menyuruh untuk memanggil Yusuf dan dengan segera Yusuf dikeluarkan
dari penjara. Sesudah mencukur jenggot dan mengenakan pakaian yang bersih, Yusuf
pergi menghadap raja. 15Raja berkata kepada Yusuf, “Saya sudah bermimpi namun tidak
ada seorang pun yang dapatmengartikannya. Saya sudahmendengar bahwa kamudapat
mengartikanmimpi.”

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

17 Lalu raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf, “Dalam mimpiku, saya berdiri di
tepi Sungai Nil. 18Dan sayamelihat ada tujuh ekor sapi yang sehat dan gemuk keluar dari
Sungai Nil danmemakan 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 itumemakan ketujuh sapi yang sehat dan gemuk. 21Dan
walaupun sudahmemakan ketujuh sapi yang sehat dan gemuk itu, tetap saja ketujuh sapi
itu terlihat kurus dan sakit. Sesudah itu saya terbangun.

22 Kemudian saya tertidur lagi dan kembali bermimpi. Dalam mimpi yang kedua ini,
saya melihat tujuh bulir gandum yang baik dan juga berisi, tumbuh pada satu batang.
23Lalu tujuhbulir gandumlain tumbuh, tetapi terlihat layudankuruskeringkarenaditiup
angin timur yang panas dan kering. 24 Lalu ketujuh bulir gandum yang layu menelan
ketujuh bulir gandumyang baik. Saya sudahmenceritakanmimpi-mimpi ini kepada para
ahli sihir, tetapi tidak ada seorang pun di antaramereka yang dapat mengartikannya.”

25 Lalu Yusuf menjawab raja, “Kedua mimpi ini memiliki arti yang sama. Allah sudah
memberitahu Tuan apa yang akan dilakukan-Nya. 26 Ketujuh ekor sapi yang sehat dan
juga ketujuh bulir gandum yang baik memiliki arti yang sama, yaitu tujuh tahun yang
penuh kemakmuran. 27 Kemudian ketujuh ekor sapi yang jelek, kurus dan sakit, dan
† 40:20 mengeluarkan Secara harfiah berarti ‘mengangkat’. Penulis sengaja menggunakan kata ‘mengangkat’ untuk
menyampaikan dua arti, yaitu 1) mengangkat seseorang ke suatu jabatan, dan 2) memenggal kepala seseorang sebagai
hukumanmati.
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ketujuh bulir gandum yang layu, kurus kering karena angin timur, berarti tujuh tahun
bencana kelaparan. 28 Inilah yang saya maksud dengan perkataanku tadi, ‘Allah sudah
memberitahu Tuan apa yang akan dilakukan-Nya’. 29 Akan ada tujuh tahun penuh
kemakmuran di seluruhMesir. 30-31Dan sesudah itu, selama tujuh tahun kemudian, akan
ada bencana kelaparan di negeri ini. Bencana kelaparan itu akan sangat parah dan orang
akan lupamasa sebelumnya yang penuh dengan kelimpahan. 32Allah sudahmenetapkan
hal ini terjadi. Sudah dua kali Tuan bermimpi dengan arti yang sama, berarti hal ini akan
segera terjadi.

33 Sekarang, sebaiknya Tuan mencari orang yang cerdas dan bijaksana. Tugaskanlah
dia untuk mengatur seluruh negeri Mesir. 34 Selain itu biarlah Tuan juga menugaskan
pejabat-pejabat lain untuk mengumpulkan hasil panen dari rakyat Mesir. Selama tujuh
tahun yang makmur, orang-orang harus memberi dua puluh persen dari semua hasil
panenmereka. 35Dengan demikianmerekamengumpulkan gandum selama tujuh tahun
yang berlimpah. Dan biarlah Tuan mengeluarkan 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
37 Usulan 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!
40Kamu akan berkuasa di atas seluruh kerajaan dan rakyat Mesir. Tidak ada yang lebih
berkuasa daripadamu kecuali saya sebagai raja.

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

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

47Selama tujuh tahun yangmakmur, hasil panen sangatmelimpah. 48Selama itu, Yusuf
mengumpulkan semua kelebihan hasil panen di wilayah Mesir di kota-kota. Di setiap
kota, Yusuf membangun gudang-gudang danmenyimpan hasil panen dari ladang-ladang
di wilayah sekitarnya. 49 Hasil panen gandum begitu melimpah bagaikan pasir di laut
sehingga Yusuf tidak sanggup lagi untukmenghitung jumlahnya.

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

53Tujuh tahunmasa kemakmuran di Mesir pun berakhir. 54Bencana 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
danmelakukanapayangdiaperintahkan. 56-57 Jadi, ketikabencanakelaparan itu semakin

* 41:38 roh-roh ilahi Dalambahasa Ibrani, ‘elohim’ berarti ‘Allah’ dalambentuk jamak, tetapi biasanya diterjemahkan
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

namaManasye adalah ‘menyebabkan lupa’. § 41:52 Efraim Arti nama Efraim adalah ‘berbuah’ atau ’berhasil’.
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parah di seluruhMesir, Yusufmembuka gudang-gudang gandumdanmenjualnya kepada
penduduk Mesir. Bencana ini juga menyebar ke seluruh bumi, sehingga orang dari
bangsa-bangsa lain juga datang kepada Yusuf untukmembeli gandum.

42
Kakak-kakak Yusufmembeli gandum keMesir

1Ketika 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!”
3Maka kesepuluh kakak Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. 4 Yakub sengaja
tidak mengizinkan Benyamin, adik kandung Yusuf, untuk ikut bersama kakak-kakak
tirinya dengan berkata, “Jangan sampai dia ditimpa kecelakaan nanti.” 5 Lalu kesepuluh
anak Yakub berangkat bersama dengan para pembeli lainnya, karena saat itu bencana
kelaparan sedangmelanda negeri Kanaan.

6 Yusuf sebagai pejabat tertinggi di Mesir, berkuasa untuk menjual gandum kepada
seluruh rakyat Mesir. Pada saat itu, kakak-kakak Yusuf datang dan sujud di hadapannya.
7Ketika 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.”
8MeskipunYusufmengenali kakak-kakaknya, tetapimereka sudah tidakmengenalinya

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. 11 Kami semua anak dari satu ayah. Kami bukan penipu atau mata-
mata!”

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

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

14 Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, “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. 16 Pilihlah salah satu di antara kalian yang akan pulang
menjemput adik kalian dan membawanya ke sini, sementara itu yang lain akan ditahan
dalam penjara, sampai apa yang kalian katakan itu terbukti benar. Kalau ternyata kalian
tidak punya adik, maka demi nama raja Mesir, pasti kalianmata-mata!”

17-18Laludiamemasukkanmerekakedalampenjara. Duaharikemudian†Yusufberkata
kepada mereka, “Karena saya adalah orang yang takut dan hormat kepada 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 boleh membawa
gandum kembali ke keluarga kalian yang kelaparan. 20 Bawalah adik bungsu kalian
datang kepadaku. Dengan demikian, kalian akan membuktikan bahwa kalian dapat
dipercaya, sehingga kalian tidak akan dihukummati.” Mereka pun setuju.

21 Berkatalah mereka satu sama lain, “Kita sedang dihukum atas kesalahan kita ter-
hadap 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.”

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

23Mereka tidak tahubahwaYusufmengerti apayangmerekakatakankarena selama ini
merekaberbicaramelalui seorangpenerjemah. 24LaluYusuf pergimeninggalkanmereka
dan menangis. Sesudah mampu menahan perasaanya, dia kembali dan menyuruh agar
Simeon diikat di depan saudara-saudaranya. Maka yang lain diperbolehkan pulang
kembali ke Kanaan.
* 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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25Yusuf 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.

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

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

35 Kemudian, ketika mereka membongkar muatan bahan makanan, lalu menemukan
bahwa uangmereka sudah dikembalikan di dalam karungmasing-masing. Makamereka
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 akanmengambil Benyamin dariku! Akulah orang yang palingmenderita
di dunia!”

37 Ruben menjawab, “Aku akan bertanggung jawab penuh atas Benyamin. Aku pasti
membawanya kembali. Apabila aku tidakmembawadia kembali, Ayahbolehmembunuh
kedua anak laki-lakiku!”

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

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

3Yehuda menjawab, “Ayah, penguasa Mesir itu sudahmemperingati kita dengan keras
untuk tidak menghadap kepadanya jika kita tidak membawa Benyamin. 4 Kalau 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.”

6Maka Yakub berkata, “Mengapa kalian menambah masalah bagi saya dengan mem-
beritahu 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. 9Akumenjamin bahwa dia tetap hidup. Jika tidak membawa dia pulang
dengan selamat, biar akuyangmenanggunghukumannya selamahidupku. 10Seandainya
waktu itu Ayah memperbolehkan kami pergi, kami pasti sudah pulang pergi dua kali ke
Mesir untukmembeli bahanmakanan.”

11 Jawab Yakub, “Kalau begitu jangan pergi dengan tangan kosong. Bawalah pemberian
kepada penguasa itu dari hasil terbaik negeri ini, yaitu madu, kacang-kacangan,* dan

‡ 42:38 Syeol Lihat catatan Kej. 37:35 * 43:11 kacang-kacangan Kedua jenis kacang yang Yakub sebut adalah
buah pistasi dan buah badam. Dalambahasa Inggris diterjemahkan ‘pistachio nuts’ dan ‘almond’. Kedua jenis kacang ini
bukan sebagai makanan pokok.
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berupawangi-wangiandari getahpohon.† 12Bawalahuang sebanyakduakali lipat karena
kalianharusmembawakembali uang yangdikembalikandi dalamkarung-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 pemberian
dari negeri mereka beserta uang pembayaran sebanyak dua kali lipat. Sesudah tiba di
sana, mereka pun pergi menghadap Yusuf. 16 Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama
dengan mereka, dia segera menyuruh kepala pengurus rumah tangga, “Bawalah orang-
orang ini ke rumah saya. Lalu ambillah seekor hewan, sembelihlah, dan masaklah.
Siang ini mereka akan makan bersama saya.” 17 Lalu kepala pengurus rumah tangga itu
melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Yusuf. Dia membawa mereka ke
rumah Yusuf.

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

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

rumah tangga dan berkata, 20 “Bapak, sebelumnya kami sudah pernah datang ke sini
untuk membeli gandum. 21 Dalam 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. 22Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang itu ke dalam karung-karung
kami. Kali ini kami sudah membawa uang tambahan untuk membeli bahan makanan
lagi.”

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

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

26Ketika Yusuf pulang, merekamenghadapnya sambil sujud untukmenyerahkan pem-
berian mereka. 27 Yusuf menanyakan keadaan mereka, kemudian berkata, “Bagaimana
keadaan ayah kalian yang pernah kalian ceritakan sebelumnya? Apakah dia masih
hidup?”

28Mereka 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 cer-
itakan? 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.

32 Para pelayannya sudah menyediakan sebuah meja untuk Yusuf sendiri, meja yang
lain untuk kakak beradik itu, dan sebuah meja yang lain untuk orang-orang Mesir yang
juga makan bersama mereka. Hal ini dilakukan karena orang Mesir menganggap 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. 34 Makanan mereka
dihidangkan dari meja Yusuf. Benyamin dihidangkan makanan dan minuman lima
kali lebih banyak daripada kakak-kakaknya. Yusuf dan saudara-saudaranya makan dan
minum sepuas-puasnya.

44
Yusufmenguji saudara-saudaranya

† 43:11 berupa wangi-wangian … Lihat catatan di Kej. 37:25.
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1 Sesudah itu, Yusuf berkata kepada kepala pengurus rumah tangga, “Isilah karung
orang-orang ini dengan bahan gandum sebanyak yang mampu mereka bawa, dan ma-
sukkan juga uang pembayaran mereka masing-masing dekat mulut karungnya. 2Untuk
karung milik adik mereka yang paling bungsu, taruhlah cawan perakku dan juga uang
pembayarannya.” Maka kepala pengurus rumah tangga itu melakukan sesuai perintah
Yusuf.

3Keesokanharinya,waktumasih subuh, saudara-saudaraYusufdipersilakanberangkat
dengan keledai mereka. 4 Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum jauh
jaraknya, Yusuf berkata kepada kepala pengurus rumah tangganya, “Kejarlah mereka,
dan sesudah kamu menyusul mereka, katakanlah kepada mereka, ‘Tuan kami sudah
sangat berbaik hati kepada kalian, tetapi kalian malah membalas kebaikannya dengan
mencuri cawan perak miliknya! 5 Jahat sekali perbuatan kalian! Tuan kami tidak hanya
minum dari cawan ini, tetapi jugamenggunakannya untukmeramal masa depan.’ ”

6Kepala pengurus rumah tangga itu punmengejarmereka, dandiamengatakankepada
mereka sesuai yang Yusuf katakan. 7 Tetapi mereka berkata kepadanya, “Mengapa
Tuan berkata seperti itu? Hamba-hamba Tuan ini tidak mungkin melakukan hal jahat
seperti itu! 8 Tuan sendiri tahu bahwa ketika datang kembali dari Kanaan, kami sudah
mengembalikan uang pembayaran yang ditemukan dalam karung-karung kami. Untuk
apa kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? 9Bila Tuan menemukan benda
itudalamkarung salah satudari kamibiardiadihukummati dankamiyang laindijadikan
budak Tuan.”

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

11 Mereka segera menurunkan karung-karung itu dari keledai masing-masing dan
membukanya. 12Lalukepalapengurus rumah tangga itumemeriksa semuakarung,mulai
dari yang tertua, hinggaberakhir padayangbungsu. Cawanperak ituditemukandi dalam
karung milik Benyamin. 13 Mereka langsung merobek pakaian mereka sebagai tanda
duka, lalu kembali memuat karung-karung pada keledai-keledai mereka dan kembali
menuju kota. 14Yusuf masih di rumahnya saat Yehuda dan saudara-saudaranya kembali
danmereka sujud sampai muka ke tanah di hadapannya.

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

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

17 JawabYusuf, “Tidak! Saya tidak akanberbuat seperti itu. Kepadaorang yangdi dalam
karungnya ditemukan cawan perak saya, dialah yang akan menjadi budak saya. Yang
lainnya pergilah dengan selamat kepada ayah kalian.”

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

berbicara. Janganlah membiarkan amarahmu membara, 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, karena bila demikian, maka ayah-
nya akan meninggal. 23 Lalu Tuan mengatakan bahwa 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 kami menyatakan bahwa tidak mungkin
menghadap Tuan tanpamembawa adik kami, karena itu adalah pesan dari Tuan sendiri.
27 Lalu berkatalah hambamu, yaitu ayah kami, ‘Kalian sudah tahu bahwa istriku, Rahel,
hanyamelahirkan dua orang anak laki-laki. 28Saat salah satu dari merekameninggalkan
saya, saya berkata, “Sudah pasti dia diterkam oleh seekor binatang buas,” dan sejak saat
itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. 29 Sekarang kalian mau membawa anakku yang
bungsu dari hadapanku. Bila terjadi sesuatu terhadapnya, maka aku akan berdukacita
sampai akumati.’ ”
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30 Lanjut Yehuda, “Jadi sekarang, apa yang akan terjadi jika kami pulang ke ayah kami
tanpa adik kami yang bungsu itu?! Dia paling berarti dalam kehidupan ayah kami!
31 Jika ayahmelihat 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 se-
mua 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,”makamerekapunmendekat. “AkulahYusuf, saudarakalian,
yang kalian jual kepada para pedagang yang pada waktu itu sedang menuju Mesir.
5 Janganlah kalian merasa bersalah atau pun marah terhadap diri kalian sendiri karena
sudah menjual saya. Allahlah yang sudah mengutus saya ke sini terlebih dahulu supaya
dapat menyelamatkan hidup banyak orang.” 6 Lanjut Yusuf, “Bencana kelaparan sudah
dua tahun dan masih akan terus berlangsung selama lima tahun ke depan. Tidak ada
yang bisa membajak ataupun memanen kebun mereka. 7 Allah sudah mengutus aku
untuk mendahului kalian, agar aku bisa menyelamatkan 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 seluruh
Mesir.”

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, dankambing kalian. Ayahbeserta semuaanak 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.’ ”
12Kemudian Yusuf berkata lagi, “Kalian semua, dan khususnya Benyamin, bisamelihat

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. 15 Dia juga mencium dan memeluk kakak-kakaknya sambil menangis. Lalu
mereka semuamulai bercakap-cakap dengan dia.

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

Raja dan semua pejabatnya turut senang.
17Lalu raja berkata kepada Yusuf, “Suruhlah saudara-saudaramuuntukmemuat bahan

makanan sebanyak yang mereka perlukan di atas keledai-keledai mereka dan pulang ke
Kanaan. 18Biarlah mereka kembali ke sini dengan membawa serta ayah kalian berserta
seluruh anggota keluarga untukmenetap di sini. Saya akanmemberikan 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 perlumemikirkanmengenai harta benda yang harusmereka tinggalkan,
karena barang-barang terbaik di negeri ini akanmenjadi milik mereka.”

* 45:10 GosyenWilayah Gosyen terletak di daerah timur laut muara sungai Nil.
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21Anak-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 pakaian. Tetapi
kepada adiknya Benyamin diberikan lima pasang pakaian ganti dan uang sebesar tiga
ratus keping perak. 23 Selain itu, Yusuf juga mengirimkan untuk bapaknya sepuluh ekor
keledai jantan yang membawa muatan yang terdiri dari hasil terbaik Mesir, dan sepuluh
ekor keledai betina yang membawa muatan gandum, roti dan bahan makanan lainnya
untuk bekal perjalanan bapaknya ke Mesir. 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 bapakmereka di Kanaan.

26 Sesudah tiba, mereka menceritakan kepada bapak mereka, “Yusuf masih hidup! Dia
sudahmenjadi penguasaatas seluruhMesir!” Ketikamendengarberita 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 untuk
menjemputnya, semangat hidup Yakub jadi bangkit kembali.

28Kata Yakub, “Anakku Yusuf masih hidup! Hanya itulah yang merupakan kerinduan
hatiku, untuk dapat bertemu dengannya sebelum akumati.”

46
Yakub dan seluruh keluarganya keMesir

1Lalu Yakubmemulai perjalanannyamenujuMesir denganmembawa semua yang dia
miliki. Sesudah tiba di Bersyeba, dia mempersembahkan beberapa hewan kepada Allah
Isak, bapaknya. 2Malam itu dalam sebuahmimpi, Allahmemanggilnya, “Yakub, Yakub!”
Lalu dia menjawab, “Ya, ini aku.”
3Allah 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
membawaketurunanmukembali keKanaan. Yusuf akanberadabersamamuketikakamu
meninggal.”

5Lalu Yakub bersama rombongan keluarga besarnya berangkat dari Bersyeba menuju
Mesir. Anak-anaknya mengatur muatan kereta-kereta yang sudah dikirim oleh raja,
supaya Yakub, para menantunya, serta anak-anak kecil dapat naik di atasnya. 6Mereka
membawa semua harta benda dan ternak yangmereka peroleh selamamenetap di 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 keMesir:
Ruben, anak sulungYakub. 9Rubenmempunyai empat anak laki-laki, yaituHenok, Falu,
Hezron, and Karmi.

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

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

13 Isakar mempunyai empat anak laki-laki, yaitu Tola, Pua, Ayub, dan Simron.
14Zebulonmempunyai tiga anak laki-laki, yaitu Sered, Elon, dan Yahleel.
15 Itulah keturunan Yakub dari Lea. Semua anaknya itu lahir di Padan Aram. Selain

keturunan laki-laki, ada juga satu anak perempuan dinamai Dina. Jumlah mereka yang
ikut keMesir adalah tiga puluh tiga orang.

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

17 Asyer mempunyai empat anak laki-laki, yaitu Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beriah. Dia
juga mempunyai satu anak perempuan yang diberi nama Sera. Beriah mempunyai
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. Jumlahmereka yang ikut keMesir adalah enam
belas orang.

19Dari Rahel, Yakubmempunyai dua anak laki-laki yaitu Yusuf dan Benyamin.
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20 (DiMesir, Yusuf sudahmempunyai dua anak laki-laki, yaituManasye dan Efraim. Ibu
kedua anak ini bernama Asnat, yaitu anak Potifera, seorang imam dewa matahari
yang disebut Ra, dari kota Heliopolis.)

21Benyaminmempunyai 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 perempuan

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

26Keturunan Yakub dari keempat istrinya yang ikut serta bersamanya ke Mesir adalah
enam puluh enam orang. Jumlah ini tidak termasuk menantu-menantu perempuan.
27 JumlahkeseluruhanketurunanYakubbila ditambahduaanakYusuf yang lahir diMesir
bersama keturunanmereka adalah tujuh puluh orang.

Keluarga Yakub tiba di Gosyen
28Sebelummereka sampai di Gosyen, Yehuda diutus terlebih dahulumenghadap Yusuf

untukmendapat petunjuk tentang tempat yangdisediakanbagimerekadi daerahGosyen.
Ketika rombonganYakub tiba di situ, 29Yusufmenyuruh supaya keretanya disiapkan, lalu
dia pergi untuk menyambut bapaknya. Saat mereka bertemu, Yusuf merangkul leher
bapaknya dan menangis lama sekali. 30 Israel (yang juga disebut Yakub) berkata kepada
Yusuf, “Sekarang aku sudah boleh mati karena sudah melihat wajahmu dan mengetahui
bahwa ternyata kamumasih hidup!”

31Lalu Yusuf menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya dan seluruh keluarga
Yakub, “Aku akanpergimenghadap rajaMesir untukmemberitahubahwaayah, saudara-
saudaraku, beserta semua anggota keluarga besar kita sudah datang dari Kanaan. 32Aku
juga akan menyampaikan bahwa kalian menggembalakan ternak dan sudah membawa
kemari seluruh kawanan ternak kalian dan semua harta benda lain. 33 Apabila raja
bertanya, ‘Apa pekerjaan kalian,’ 34 kalian harus menjawab, ‘Sejak masa kanak-kanak,
kami menggembalakan ternak, sama seperti nenek moyang kami.’ Dengan demikian
kalian akan diperbolehkan untuk menetap dan menggembalakan ternak di Gosyen.
Yusupmenyuruh untukmenjawab demikian karena bagi orangMesir, mata pencaharian
sebagai gembala ternak dianggap hina.”

47
Rajamengizinkan rombongan Yakub tinggal di Gosyen

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

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

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

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

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

9 Jawab Yakub, “Hambamu ini sudah menjalani hidup yang penuh kesusahan 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.
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11Sesudah ituYusufmembantubapakdansaudara-saudaranyauntukmenetapdi tanah
terbaik di Mesir, di wilayah kota Rameses,* sesuai perintah raja. 12 Yusuf memberikan
bahan makanan yang cukup untuk bapaknya, saudara-saudaranya serta seluruh sanak
saudaramereka hingga ke yang palingmuda.

Cara Yusufmemimpin saat bencana kelaparan diMesir
13Bencanakelaparan semakinmemburuk. Dimana-mana tidakadamakanan, sehingga

orang di seluruhMesir 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 warga Mesir maupun
Kanaan terpakai habis, orang-orang Mesir mendatangi Yusuf dan berkata, “Berikanlah
kamimakan. Uang kami sudah habis. Haruskah kamimati di hadapanmu?”

16Yusuf menjawab, “Kalaumemang 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 bahan
makanan sebagai gantinya. Hal ini berlaku sepanjang tahun itu.

18 Pada tahun berikutnya, rakyat kembali menghadap Yusuf dan berkata, “Kami tidak
dapatmenyembunyikan lagi dari Tuan bahwa uang kami sudah habis, dan semua hewan
yang kami miliki sudah menjadi milik Tuan. Tidak ada lagi yang dapat kami jual
untuk makanan, kecuali tanah kami. Atau kami terpaksa menjual diri sebagai budak!
19Apakah kami harus binasa di hadapanmu, baik diri kami sendiri maupun tanah kami?
Ambillah tanah dan diri kami sebagai pembayaran bahan makanan, karena kami sudah
tidak memiliki apa-apa lagi. Biarlah kami menjadi budak raja dan tanah kami menjadi
miliknya! Berilah kami benih untuk ditanam, agar kami tetap bertahan hidup dan tidak
binasa, dan agar tanah kami pun tidak akan tandus!”

20 Maka Yusuf pun membeli semua tanah di Mesir untuk raja. Para pemilik ladang
terpaksamenjual ladangmerekakarenabencanakelaparanyanghebat 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 tidakdibeli Yusuf, karenamerekamenerima jatahmakanandari raja, sehingga tidak
perlumenjual tanahmereka.

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

25 Rakyat menjawab, “Tuan sudah menyelamatkan nyawa kami! Semoga kami dapat
berkenan dihadapan Tuan. Kami pun akan menjadi budak raja.” 26 Maka Yusuf men-
jadikan hal itu sebagai undang-undang yang hingga kini masih berlaku di Mesir, yaitu
duapuluhpersendari semuahasil panen adalahmilik raja. Hanya tanahmilik 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 umurnya mencapai 147 tahun. 29 Ketika Yakub
sudah sekarat, dia memanggil Yusuf dan berkata, “Kalau kamu benar-benar mengasihi
aku, letakkan tanganmu di antara pangkal pahaku✡ untuk menunjukkan kesetiaanmu
memegang janji bahwa tidak menguburkan aku di Mesir. 30 Aku ingin dikuburkan
bersama nenek moyangku. Maka bawalah aku keluar dari Mesir dan kuburkanlah aku
bersamamereka.”
Jawab Yusuf, “Aku akanmelaksanakan apa yang Ayahminta.”
31 Berkatalah Yakub, “Bersumpahlah bahwa kamu akan melakukannya.” Maka Yusuf

punbersumpah. LaluYakubbersujuddanmengucapkan syukurkepadaTUHANdibagian
kepala tempat tidurnya.

48
Yakubmemberkati Efraim danManasye

* 47:11 Rameses Kota Rameses dibangun pada zaman Musa di wilayah Gosyen, terletak di muara sungai Nil. Lihat
catatan di Kej. 45:10. † 47:21 perbedaan tekstual Seperti banyak terjemahan lain, TSImengikuti Septuaginta di ayat
ini. Teks Masoret menuliskan, “Lalu mengenai rakyat, Yusuf memindahkan mereka ke kota-kota di Mesir, dari ujung
yang satu sampai ke ujung yang lain.” ✡ 47:29 Kej. 24:2
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1 Sesudah beberapa waktu kemudian, seseorang memberitahu Yusuf di kota bahwa
keadaan bapaknya semakin lemah. Maka Yusuf membawa kedua anaknya, Manasye dan
Efraim, untukmengunjungi Yakub. 2Ketika Yakub diberitahu bahwa Yusuf sudah datang,
dia mengumpulkan semua tenaganya untuk duduk di tempat tidurnya.

3 Berkatalah Yakub kepada Yusuf, “Allah Yang Mahakuasa datang kepadaku di Luz, di
tanah Kanaan, dan memberkati aku. 4 Dia berkata kepadaku, ‘Aku akan memberimu
keturunan yang banyak. Mereka akan 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 anggap mereka sebagai anak sendiri, sama seperti Ruben dan Simeon.
6 Apabila kamu mempunyai keturunan lagi, maka anak-anak itu adalah milikmu dan
warisan mereka akan dicatat di bawah kakak-kakak mereka. 7Dan untukku, ketika aku
dalam perjalanan dari Padan Aram,✡ aku menjadi sangat sedih dengan meninggalnya
Rahel di Kanaan, tidak terlalu jauhdari Efrata,maka akumenguburnyadalamperjalanan
ke Efrata.” (Kota itu sekarang dikenal sebagai Betlehem.)

8Ketika Yakubmelihat kedua anak Yusuf, dia bertanya, “Siapakah anak-anak ini?”
9Yusufmenjawabbapaknya, “Mereka iniadalahanak-anakkuyangsudahAllahberikan

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

membawa kedua anaknyamendekati Yakub, dan Yakubmencium danmemelukmereka.
11Yakubberkata kepadaYusuf, “Ayah tidakmenyangka akandapatmelihatwajahmu lagi.
Tetapi sekarang Allah sudahmemperbolehkanku untuk bertemu anak-anakmu juga!”

12LaluYusufmelepaskananak-anaknyadari pangkuanYakub. Diabersujuddihadapan
bapaknya. 13 Yusuf mengatur posisi kedua anaknya di hadapan Yakub. Dengan tangan
kanannya, YusufmenaruhEfraim supaya berhadapan dengan sisi kiri Yakub, dan dengan
tangan kirinya, Yusuf menaruh Manasye supaya berhadapan dengan sisi kanan Yakub.
14 Tetapi Yakub dengan tangan kanannya menjamah kepala Efraim, anak bungsu yang
berada di sisi kirinya. Dan dengan tangan kirinya, dia menjamah kepala Manasye, anak
yang sulung yang ada di sisi kanan.

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

yaitu Allah yang sudahmenggembalakan aku setiap hari selama hidupku
16dan yangmelalui malaikat-Nya sudahmelindungi aku dari segala kejahatan,
Dialah yangmemberkati anak-anak ini.

Kiranyamelalui anak-anak ini, namaku dannamapara nenekmoyang kita, Abrahamdan
Isak, diteruskan,

dan keturunanmerekamemenuhi seluruh bumi.”
17 Saat Yusuf melihat bahwa bapaknya menaruh tangan kanan pada kepala Efraim,

dia tidak setuju. Maka Yusuf memegang tangan kanan bapaknya hendak memindahkan
dari atas kepala Efraim dan menaruh ke atas kepala Manasye. 18 “Jangan seperti itu,
Ayah,” kata Yusuf kepada Yakub. “Letakkanlah tangan kananAyah di kepala anakku yang
sulung.”

19Tetapi Yakub menolak dan berkata, “Aku tahu, Yusuf, aku tahu. Keturunan Manasye
akanmenjadi suatubangsayanghebat. Walaupundemikian, Efraimakanmenjadibangsa
yang lebih hebat, dan jumlah keturunannya akanmenjadi banyak bangsa.” 20Maka pada
hari itu Yakub memberkati mereka, “Mulai sekarang semua orang Israel akan memakai
namakalianketikamemberkati seseorangdenganberkata, ‘SemogaAllahmemberkatimu
seperti Efraim danManasye.’ ” Dengan demikian, Yakubmendahulukan Efraim daripada
Manasye.

21Kemudian Yakub berkata kepada Yusuf, “Tidak lama lagi, aku akanmeninggal, tetapi
Allah akan bersamamu dan akan menyertaimu dengan memimpinmu kembali 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
berperangmelawanmereka denganmenggunakan pedang dan panah busurku.”

49
Pesan terakhir Yakub bagi anak-anaknya

✡ 48:7 Kej. 35:19-20
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1 Yakub memanggil anak-anaknya untuk berkumpul dan berpesan kepada mereka,
“Anak-anakku, aku akan menyampaikan 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.
4Tetapi kamu tidak dapat dikendalikan, bagaikan banjir yang tidak bisa dibendung.
Kamu sudah melakukan dosa yang sangat memalukan dengan meniduri salah satu
istriku!

Karena itu kamu dan keturunanmu tidak 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.
Akuakanmenyebarkanketurunankaliandi antarapara sukuketurunankuyang lain,
danmencerai beraikan keturunan kalian di antara bangsa Israel.

8Yehuda, para saudaramumemujimu!
Keturunanmu akanmenaklukkanmusuh-musuh.
Anak-anakku yang lain akan sujud di hadapanmu.
9 Kekuasaan suku Yehuda bagaikan seekor singa muda yang beristirahat sesudah
membunuh dan puasmemakanmangsanya.

Tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggu kalian.
10Tongkat kerajaan tidak akan diambil dari suku Yehuda,
dan keturunannya akanmemerintah
hingga tiba saatnya seorang akan datang yang berhakmemiliki tongkat kerajaan itu.
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.
15 Karena kalian melihat tempat di mana kalian bersantai itu baik keadaannya dan
pemandangannya sangat indah,

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

16 Untuk Dan, kamu dan keturunanmu akan mengadili 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,
para keturunanmu akan menggigit kaki kuda yang lewat sehingga penunggangnya
terlempar ke belakang.”

* 49:10 seorang … penguasa … Nubuat dalam ayat ini dipenuhi dalam Raja Daud, lalu mendapat penggenapan
sempurna olehKristus Yesus. Kristus adalah penggenapandari 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
bahkanMusa ketikamenulis 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 11-12 Kiasan-kiasan ini
menunjukkan bahwa penguasa dari keturunan Yehuda akan diberkati dengan kemakmuran dan kesehatan. Ayat ini
tidak berarti bahwamata penguasa tersebut merah karena terlalu banyakminum anggur. ‡ 49:16 mengadili … Arti
nama Dan adalah ‘dia mengadili’ (Kej. 30.6). Yakub bernubuat bahwa suku Dan akan hidup sesuai namanya.
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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.

20 Asyer, kamu dan keturunanmu akan menghasilkan bahan makanan yang melimpah
dan bermutu tinggi, yang pantas disajikan bagi para raja.

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

22Yusuf, kamu dan keturunanmu akan seperti pohon yang subur di tepi mata air,
dengan cabang-cabang yang tumbuhmelewati tembok dan berbuah lebat.
23 Musuh-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 YangMahakuasa, Allah dan Pelindung Yakub.
Karena TUHAN bagaikan gembala dan gunung batu tempat perlindungan seluruh
Israel.

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

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

Biarlah semua berkat ini akan dilimpahkan di atas kalian, suku Yusuf. Kalian 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 merekamasing-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. 30Gua
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.
32Lahan dan gua itu dibeli dari orang Het. Kuburkanlah aku di sana.”

33 Sesudahmenyampaikan pesan-pesan terakhirnya, Yakub berbaring lalu meninggal.

50
Jenazah Yakub diawetkan

1 Dengan penuh rasa duka, Yusuf memeluk bapaknya dan sambil menangis dia men-
ciummukanya. 2LaluYusufmemberi perintah agar jenazahbapaknyadiawetkandengan
wangi-wangian dari getah pohon. Perintah itu dikerjakan oleh para ahli Mesir yang
sudah memiliki keahlian untuk mengawetkan jenazah. 3Waktu yang dibutuhkan untuk
mengerjakan itu adalah empat puluh hari. Orang-orang Mesir berkabung untuk Yakub
selama tujuh puluh hari. 4 Setelah masa berkabung selesai, Yusuf berkata kepada para
pegawai istana, “Kalau kalian bersedia menolong saya, mohon pesan ini disampaikan
kepada raja, 5 ‘Ketika ayah mau meninggal, sesuai permohonannya, saya bersumpah un-
tuk 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. 8 Semua
anggota keluarga Yusuf, saudara-saudaranya, beserta seluruh keluarga bapaknya pergi
bersamanya. Tetapi anak-anakkecil dankawanan ternakmereka tetapdiGosyen. 9Selain
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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
sungai Yordan, acara perkabungan selama tujuh hari dimulai. Acara itu diiringi dengan
tangisan dan ratapan. 11 Ketika orang-orang Kanaan melihat acara perkabungan dan
penguburan tersebut, mereka berkata-kata, “Betapa dalamnya rasa duka orang-orang
Mesir itu!” Maka sejak waktu itu tempat tersebut yang terletak seberang sungai Yordan
dinamai Tempat Orang-orangMesir Berkabung.* 12Anak-anak Yakub punmelaksanakan
pesan terakhir bapak mereka. 13 Jenazah bapak mereka dibawa dan dikuburkan di gua
yang ada diMakpela, di dekat Hebron 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 rombon-

gan yang sudah ikutmengantar jenazah kembali keMesir. 15Setelah bapakmereka sudah
tiada, saudara-saudaranya takut terhadap Yusuf dan mereka berkata-kata, “Bagaimana
kalau Yusuf masih menyimpan dendam atas semua perbuatan jahat yang dulu kita
lakukan terhadapnya?” 16 Maka mereka bersepakat untuk mengirim permohonan ini
kepada Yusuf, “Sebelum ayah meninggal, 17 dia memberi pesan untuk disampaikan
kepadamubegini, ‘Akumeminta Yusufmengampuni semua perbuatan jahat yang pernah
saudara-saudaramu lakukan terhadapmu.’ Jadi kami, saudaramu, yang sama seperti en-
gkaumenyembahAllahdaripadaayahkita,memohonagarengkaubersediamengampuni
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 kepadamereka, “Jangan takut! Aku tidak punya hak untukmenghakimi
kalian karena aku bukan Allah. 20 Dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat
terhadapku. Tetapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu,
supaya banyak orang dapat diselamatkan, seperti yang sudah terjadi. 21 Tidak ada yang
perlu kalian takuti. Aku akan memenuhi kebutuhan kalian dan juga anak-anak kalian.”
Dengan demikian Yusuf menenangkan hati mereka.

Kematian Yusuf
22Yusufdansaudara-saudaranyabersamakeluargamereka tetap tinggaldiMesir. Yusuf

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

24 Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, “Kematianku sudah dekat, tetapi Allah
akan menyertai kalian dan memimpin kalian keluar dari Mesir untuk kembali 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 dikuburkan di
sana.” 26Yusuf meninggal di Mesir pada usia 110 tahun. Lalu jenazahnya diawetkan dan
dimasukkan ke dalam peti.

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

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

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

5 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. 7Umat 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 seluruh Mesir. 9 Raja itu berkata kepada para pejabat-
nya, “Lihatlah, orang-orang Israel sudah terlalu banyak, dan karena itu mereka sudah
lebih kuat daripada kita. 10 Kalau suatu saat musuh menyerang kita, bisa saja mereka
bergabung dengan musuh-musuh kita, lalu melawan kita dan meninggalkan negeri ini.
Karena itu kita harus mencari cara mengendalikan mereka supaya tidak bertambah
banyak.”

11Oleh karena itu mereka menempatkan para mandor kepala budak untuk menindas
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 kepadamereka. 13Karena itu, orangMesir dengankejammemaksamereka
bekerja lebih keras. 14 Mereka membuat hidup umat Israel semakin sengsara dengan
memaksa bekerja keras membuat batu bata dari campuran lumpur. Umat Israel juga
disuruhmelakukan segalamacam pekerjaan berat, termasuk pekerjaan di ladang. Orang
Mesir juga semakin menindas umat Israel dengan segala macam 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.
16Raja berkata kepadamereka, “Perhatikanlah setiap kali kalianmenolong ibu-ibu Israel
melahirkan. Apabila jenis kelamin bayinya perempuan, kalian boleh membiarkannya
hidup. Tetapi kalau laki-laki, maka kalian harus membunuhnya!” 17Namun kedua bidan
itu takut kepada Allah, sehingga mereka tidak menuruti perintah raja Mesir. Mereka
membiarkan semua bayi laki-laki yang lahir tetap hidup.

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

19Merekamenjawab, “Perempuan Israel tidak sama dengan perempuanMesir. Mereka
sangat kuat, sehingga sebelum bidan tibamereka sudahmelahirkan.”

20-21Oleh karena bidan-bidan itu takut kepada Allah, maka Allah memberkati mereka
dengan memberikan mereka keluarga dan anak-anak. Dan umat Israel semakin bertam-
bah banyak danmenjadi semakin kuat.

* 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
berhasilmengusir raja-rajaasingyangdibenci itu, permusuhanorangMesir selanjutnyadiarahkankepadasemuapihak
yang sebelumnya ada hubungan erat dengan pihak yang diusir itu, khususnya umat Israel yang memiliki hubungan
kesukuan maupun kedudukan dengan penguasa Heksos. Dan sekarang, dengan meningkatnya jumlah umat Israel,
hal itu dipandang sebagai ancaman serius bagi pemerintahan raja Mesir. † 1:15 Israel Secara harfiah dalam teks
sumber menuliskan ‘Ibrani’. Nama Ibrani dapat dianggap identik dengan bangsa Israel, dan kata Ibrani menjadi nama
untuk bahasa mereka. TSI menerjemahkan kata ‘Ibrani’ sebagai ‘Israel’ ketika mengacu kepada bangsa, dan tetap
menggunakan ‘Ibrani’ ketikamengacu kepada bahasa. Lihat catatan di Kej. 11:14.
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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 sudahmenikah dengan seorang perempuan
dari suku yang sama. 2 Pada waktu raja Mesir sudah memberikan perintah tersebut,
perempuan itu melahirkan bayi laki-laki. Ketika dilihat bayinya tampan, maka dia
menyembunyikannya selama tiga bulan. 3 Ketika dia tidak bisa menyembunyikan bayi
itu lebih lama lagi, dia mengambil sebuah keranjang, lalu melapisi keranjang itu dengan
ter* dan getah tanaman supaya bisa terapung. Kemudian dia membaringkan anaknya ke
dalamkeranjang itudanmenyembunyikannyadi antaraalang-alangair yang tinggidi tepi
Sungai Nil. 4Dan kakak perempuan bayi itu mengawasi adiknya dari kejauhan.

5Kemudianputri rajadatanguntukmandidi SungaiNil, sementaraparapelayanperem-
puannya berjalan-jalan di tepi sungai. Ketika putri raja melihat sebuah keranjang di
antara alang-alangair yang tinggi, diamenyuruh salah satupelayannyauntukmengambil
keranjang itu. 6 Ketika dia membukanya, dia melihat bayi itu sedang menangis. Dia
merasa kasihan terhadapnya dan berkata, “Pastilah ini bayi orang Israel.”

7 Kemudian kakak bayi itu mendekati 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.
9Dan putri raja berkata kepada ibu itu, “Bawalah dan rawatlah bayi ini bagi saya. Saya

akanmembayarkamuuntuk itu.” Maka ibu tersebutmembawabayinyadanmerawatnya.
10Ketika anak itu sudah berhentimenyusu, ibunyamembawa 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
11 Pada suatu hari, ketika Musa sudah dewasa, dia pergi keluar mengunjungi orang-

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

13 Keesokan harinya, Musa keluar lagi dan melihat dua orang Israel sedang berkelahi.
Lalu dia bertanya kepada orang yang bersalah, “Mengapa kamu memukuli 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 perintah
untukmembunuhMusa. Tetapi Musamelarikan diri danmenetap di Midian.
Di sana, ada seorang imamMidian 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 membantu mem-
berikan air kepada kawanan domba dan kambingmereka.

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

19 Jawabmereka, “Ada orangMesir yangmembela kami dari gembala-gembala itu yang
seringmengganggu kami. Dia bahkanmenolongmemberi minum kawanan kita.”

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

* 2:3 ter Lihat catatan kaki di Kej. 6:14. † 2:10 nama Musa Bunyi ucapan nama Musa dalam bahasa Mesir mirip
dengan bunyi ucapan yang berarti ‘anak dari’. Tetapi dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan tersebut mirip dengan bunyi
ucapan yang berarti ‘diangkat’. ‡ 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, yangmulai digunakan di pasal 3 dan seterusnya.
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21Karenaundangan tersebut,Musakemudian setujuuntuk tinggal denganmereka. 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
23Waktupunberlalu, danrajaMesir itumeninggaldunia, tetapidibawahpemerintahan

raja baru, bangsa Israel tetap saja sengsara dan ditindas sebagai budak. Mereka tetap
berserumeminta tolong karena perbudakanmereka, dan seruanmereka didengar Allah.
24Allah mendengar semua keluhanmereka danmengingat perjanjian-Nya dengan Abra-
ham, Isak, dan Yakub. 25Allah melihat penderitaan bangsa Israel dan Dia peduli dengan
mereka.

3
Semak belukar yang berapi tetapi tidak terbakar

1 Pada suatu hari, Musa sedang menggembalakan domba dan kambing milik mertu-
anya, Yitro,* yang juga dikenal dengan nama Rehuel, seorang imam di Midian. Musa
menggiring kawanan ternak menyeberangi padang belantara dan sampai di Gunung
Sinai,† yang juga disebut ‘gunung Allah’. 2 Di sana malaikat yang dikirim oleh TUHAN‡
menampakkan diri kepada Musa 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 akanmendekat untukmelihat dengan jelas.”

4KetikaTUHANmelihatbahwaMusamendekat, berkatalahAllahdari semak itu, “Musa,
Musa!”
JawabMusa, “Ya, ini saya!”
5Lalu TUHAN berkata, “Janganmendekat! Lepaskan alas kakimu, karena kamu sedang

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

7 Kemudian TUHAN berkata, “Aku benar-benar sudah melihat penindasan umat-Ku
di Mesir dan mendengar seruan mereka atas perlakuan kejam para mandor terhadap
mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka, 8 dan Aku datang untuk membebaskan
mereka dari tangan orang Mesir. Aku akanmemimpin mereka keluar dari negeri itu dan
membawamereka ke negeri yang baik dan luas, dan yang berlimpah dengan hasil alam,§
yaitu ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. 9 Seruan umat Israel
sudah sampai kepada-Ku, dan Aku sudah menyaksikan betapa kejamnya orang Mesir
menindas mereka. 10 Sekarang, pergilah. Aku mengutusmu pergi menghadap raja Mesir
untukmembawa umat-Ku, keturunan Israel, keluar dari Mesir.”

11 Jawab Musa kepada Allah, “Siapakah saya? Saya bukanlah 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.”

13Musamenjawab, “Kalau sayapergimenemuiumat Israel danberkatakepadamereka,
‘Allah nenek moyang kita sudah mengutus saya kepada kalian,’ tentu mereka akan
bertanya, ‘Siapakah namanya?’ Maka saya harus menjawab apa?”

§ 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. ‡ 3:2 malaikat yang dikirim TUHAN Salah satu ciri khas kitab Kejadian
danKeluaran adalah bahwa penulis seringmenyebut ‘malaikat’ untukmenghindari penyebutan langsung bahwaAllah
yangmelakukan sesuatu yang dapat dilihat secara fisik. Sebagai contoh, malaikat menampakkan diri di ayat ini, tetapi
di ayat 4 dan 6, TUHAN yangmelihat 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 dalamKej. 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 dan madu’. ‘Susu’ menggambarkan bahwa tanah
akan baik untuk beternak, dan ‘madu’ menggambarkan bahwa tanah akan baik untuk bercocok tanam.
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14 Jawab Allah kepada Musa, “Aku adalah Aku. Katakanlah kepada umat Israel bahwa
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,
sudahmengutus saya kepadamu.’ Semua sebutan itumerupakan nama-Ku untuk selama-
lamanya. Demikianlah kalian akanmemanggil nama-Ku secara turun temurun.

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

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

19 “Aku tahu bahwa raja Mesir tidak akanmembiarkan kalian pergi begitu saja, kecuali
dipaksa oleh kuasa yang besar. 20Maka Aku akan memakai kuasa-Ku dan menghantam
Mesir 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 perem-
puan 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 akanmerampas 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.”
3Lalu TUHANberkata, “Lemparkanlah tongkat itu ke tanah.” MakaMusamelemparkan

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

4Tetapi TUHANberkata kepadaMusa, “Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.”
Lalu Musa pun mengulurkan tangannya dan menangkap 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.”
Maka Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan ketika dia mengeluarkan
tangannya, tampaklah tangannya terkena penyakit kulit, sehingga kulitnya terkelupas
dan bersisik berwarna putih seperti salju. 7Lalu TUHANberkata 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,
ambillahairdari SungaiNil dan tumpahkanair ituke tanah. Air itu akanberubahmenjadi
darah.”

10 Tetapi Musa berkata kepada TUHAN, “Ya Penguasaku, saya tidak pandai berbicara,
sejakdulumaupunketikaTUHANberbicaradengan saya, sebab carabicaraku 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
sekarang! Aku akan menyertaimu ketika berbicara dan memberitahu apa yang harus
kamu katakan.”
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13Tetapi Musamenjawab, “Ya Penguasaku, sayamohon utuslah orang lain.”
14Maka TUHANmenjadi marah kepadaMusa dan berkata, “Bagaimana dengan Harun,

kakakmu itu? Dia seorang Lewi yang fasih berbicara. Sekarang dia sedang dalam
perjalananuntukmenemuimu. Dia akan sangat senang saat bertemudenganmu. 15Kamu
akan berbicara dengannya, dan menyampaikan apa yang harus dia katakan. Aku akan
menolong kalian berdua untuk berbicara, dan akan memberitahu apa yang harus kalian
lakukan. 16 Harun akan menjadi juru bicaramu kepada umat Israel, dan kamu akan
menjadi seperti Allah baginya dengan cara memberitahukan kepadanya apa yang harus
dia katakan. 17 Bawalah tongkat ini. Kamu akan menggunakannya untuk melakukan
berbagai keajaiban.”

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

keMesir, karena semuayang inginmembunuhmusudahmati.” MakaMusamemohondiri
kepada mertuanya, Yitro, “Izinkanlah aku kembali ke Mesir untuk mencari tahu apakah
saudara-saudarakumasih hidup.”
Jawab Yitro, “Baik, pergilah. Semoga kamu selamat dalam perjalanan.”
20 Maka Musa menaikkan istri dan anak-anaknya di atas keledai untuk berangkat ke

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

keajaiban-keajaiban. Ketika kamu sudah di Mesir, lakukanlah keajaiban itu di hadapan
raja Mesir. Tetapi Aku akan mengeraskan hatinya sehingga dia tidak akan membiarkan
umat-Ku pergi. 22 Lalu berkatalah kepadanya, ‘Inilah perkataan TUHAN: Umat Israel itu
bagaikan anak-Ku yang sulung. 23 Dan Aku sudah menyuruh kamu untuk membiarkan
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 diamenyentuh
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
27TUHANberkatakepadaHarun, “PergilahkepadangbelantarauntukmenemuiMusa.”

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 suruhMusa lakukan.

29Kemudian mereka pergi ke Mesir. Lalu Musa dan Harun mengumpulkan semua tua-
tua umat Israel. 30 Harun menyampaikan kepada mereka semua yang sudah TUHAN
sampaikan kepadaMusa. LaluMusamelakukan keajaiban-keajaibandi hadapanmereka.
31Mereka percaya, dan ketika merekamendengar bahwa TUHAN sudahmemperhatikan
umat Israel dan segala penindasan yang mereka alami, maka mereka bersujud menyem-
bah TUHAN.

5
Musa danHarunmenghadap rajaMesir

1 Sesudah itu Musa dan Harun pergi menghadap raja Mesir dan berkata kepadanya,
“TUHANAllah Israel berkata, ‘Biarkanlahumat-Kupergi, agarmereka dapatmengadakan
perayaan bagi-Ku di padang belantara.’ ”

* 4:20 tongkat … Secara harfiah, ‘tongkat Allah’. † 4:24 TUHAN … bermaksud membunuhnya Cerita di ayat 24-26
selalu menimbulkan pertanyaan, “Mengapa TUHANmaumembunuh orang yang baru saja Dia utus?” Kita tidak diberi
informasi yang pasti tentang hal ini, tetapi ini dapat diajukan sebagai salah satu jawaban: Musa sekarang kembali ke
Mesir karena diutus untukmemimpin umat Israel, yang TUHAN anggap anak sulung-Nya. PadahalMusa sendiri belum
menaati perintah yang diberikan kepada Abraham yang diwarisi oleh umat Israel— yaitu setiap anak laki-laki harus
disunat untuk menunjukkan bahwa dia termasuk dalam perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya. (Kej.
17:10-14) Waktu Sipora menyentuh kaki Musa dengan kulit khatan anak mereka yang dipotong, itu merupakan tanda
bahwa sunat yang dia lakukan itu dianggap atas 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 dalamTSI. Hal itu disebabkan karena arti kalimat dalambahasa sumber juga tidak
dapat dipastikan. Salah satu tafsiran ditunjukkan dalam catatan untuk ayat 24.
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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!”

3 Lalu mereka berkata, “Allah Israel sudah menjumpai kami. Kami mohon, izinkanlah
kami pergi dan melakukan perjalanan selama tiga hari lamanya ke padang belantara
untukmempersembahkankurbankepadaTUHANAllahkami, agarDia tidakmenghukum
kami dengan wabah penyakit atau dengan perang.”

4Namun raja Mesir berkata kepada mereka, “Musa dan Harun, mengapa kalian meng-
gangguparabudakyang sedangberkerja? Kalianharus tetapbekerja! 5 Jumlahbangsamu
sekarang sangat banyak, dan sekarang kalian sengaja membuat mereka berhenti bek-
erja!”

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 bolehmemberikan 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 sebabnyamerekamenuntut untuk pergimempersembahkan kurban kepada dewa
mereka. 9 Paksalah mereka bekerja lebih keras lagi, supaya mereka sibuk dengan
pekerjaan sehingga tidak ada waktu untukmendengarkan omong kosong itu.”

10Maka semua kepalamandorMesir danmandor Israel pergi dan berkata kepada umat
Israel, “Raja sudah menetapkan bahwa dia tidak akan menyediakan jerami lagi untuk
pembuatanbatubata. 11Makapergi dan carilah jerami darimana saja, tetapi kalianharus
tetap menghasilkan batu bata sebanyak di hari-hari sebelumnya. Tidak boleh berkurang
sedikit pun!” 12 Maka umat Israel menyebar untuk mencari jerami ke seluruh negeri
Mesir.

13Dan para kepalamandorMesir menekanmereka dengan berkata, “Selesaikan peker-
jaan 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
diberi jerami tetapi kami tetapdituntut untukmembuatbatubata. Rakyatmusendiri 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! 18Pergidankembalilahbekerja! Jerami tetap tidakakandisediakanuntukkalian,
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 sudah membuat kami semakin dibenci
oleh raja dan para pejabatnya! Kalian sudah memberi mereka alasan untuk menghabisi
kami!”

22Musa kembali menghadap TUHAN dan berkata, “Ya Penguasa-ku, mengapa Engkau
menambahmasalahkepadaumat-Mu?! MengapaEngkaumengutus akuuntukmengatasi
masalah ini? 23 Sejak aku menghadap raja dan menyampaikan pesan-Mu, dia lebih keras
menindas umat-Mu dan Engkau tidakmelakukan apa pun untukmenolongmereka!”

6
TUHAN berjanji akanmembebaskan umat Israel

* 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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1 (5:24)* Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Sekarang kamu akan melihat apa yang
akan Aku lakukan terhadap rajaMesir. Aku akanmemaksanya untukmembiarkan umat-
Ku pergi, bahkan dia akanmengusir mereka keluar dari negerinya.”

2TUHANberkata lagi kepadaMusa, “Akulah TUHAN. 3Aku yang sudahmenyatakan diri
kepada Abraham, Isak, dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi Aku tidak mem-
perkenalkan nama-Ku, TUHAN, kepada mereka. 4 Aku juga sudah membuat perjanjian
dengan mereka. Aku berjanji akan memberikan kepada mereka negeri Kanaan, di mana
mereka dulu hidup sebagai pendatang. 5 Aku juga sudah mendengar keluh kesah umat
Israel yang diperbudak bangsaMesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku.

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

9Musamenyampaikan semua pesan itu kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidakmau
mempedulikan pesan itu karenamereka sudah sangat putus asa akibat perbudakan yang
kejam itu.

10 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, 11 “Pergilah menghadap raja Mesir dan
katakan kepadanya bahwa dia harus membiarkan umat Israel pergi dari negerinya.”

12Musamenjawab, “Tetapi selama ini umat Israel pun tidakmendengarkanaku, apalagi
raja Mesir! Dia pasti tidak akanmendengarkan aku, orang yang tidak pandai bicara ini!”

13Biarpun demikian TUHAN tetap mengutus Musa dan Harun kepada umat Israel dan
kepada raja Mesir, dengan perintah untukmemimpin umat Israel keluar dari Mesir.

Garis keturunanMusa danHarun
14Berikut ini adalah nama-nama kepala keluarga keturunan Yakub.
Anak sulungnya adalah Ruben. Anak-anak Ruben bernama Henok, Palu, Hesron dan
Karmi. Keturunanmerekamasing-masingmenjadimarga-marga dalam suku Ruben.

15Anak-anak Simeon bernama Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar dan Saul (Ibu Saul
adalah orang Kanaan). Mereka merupakan nenek moyang dari suku Simeon dan
keturunanmerekamenggunakanmarga-marga yang sama dengan namamereka.

16 Anak-anak Lewi sesuai urutan bernama Gerson, Kehat dan Merari. Lewi hidup
selama 137 tahun.

17 Anak-anak Gerson bernama Libni dan Simei. Keturunan mereka menjadi marga
Libni danmarga Simei.

18Anak-anakKehat bernamaAmram, Yizhar,HebrondanUziel. Kehathidup selama133
tahun.

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

20 Amram menikah dengan saudara perempuan ayahnya bernama Yokebet. Mereka
mempunyai dua anak laki-laki, Harun danMusa. Amram hidup 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.

24 Anak-anak Korah bernama Asir, Elkanah dan Abiasaf. Keturunan mereka masing-
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.

26 Harun dan Musa itulah yang diperintahkan TUHAN untuk membawa umat Israel
keluar dari tanah Mesir, dalam rombongan besar menurut pasukan-pasukan mereka.†

* 6:1 penomoran ayat Dalam edisi cetakan TB, ayat ini terdapat di pasal 5, ayat 24. Lihat Prakata TSI tentang
penomoran ayat. † 6:26 pasukan-pasukan mereka Ini pertama kalinya kedua belas suku Israel disebut sebagai
‘pasukan-pasukan’. Istilah militer yang digunakan dalam bahasa Ibrani menggambarkan umat Allah sebagai kesatuan
tempur, dan jugamenggambarkan keberangkatan dari Mesir yang teratur dan tertib.
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27Merekalah yang berbicara kepada raja Mesir untuk membawa umat Israel keluar dari
tanahMesir.

28 TUHAN berkata kepada Musa di Mesir, 29 “Akulah TUHAN! Beritahukanlah kepada
raja Mesir segala pesan yang Aku sampaikan kepadamu.”

30 Namun jawab Musa kepada TUHAN, “Aku tidak pandai berbicara. Raja pasti tidak
akanmendengarkan aku!”

7
AllahmempersiapkanMusa untukmenghadap rajaMesir

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Lihatlah, Aku mengangkatmu menjadi seperti Allah
bagi raja Mesir, dan kakakmu Harun akan menjadi seperti nabimu. 2 Kamu akan
mengatakan semua yang Aku perintahkan kepadamu, dan Harun akan menyampaikan
kepada raja untuk membiarkan umat Israel keluar dari negerinya. 3 Tetapi Aku akan
mengeraskan hati raja. Sekalipun Aku membuat berbagai macam keajaiban-Ku di Mesir,
4dia tetap tidak akanmendengarkanmu. Maka dengan kuasa-Ku, Aku akanmenghukum
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 dan
membawa keluar umat-Ku Israel dari antaramereka.”

6Maka Musa dan Harun melakukan sesuai dengan yang diperintahkan TUHAN. 7 Saat
mereka pergi menghadap raja, Musa berusia delapan puluh tahun dan Harun berusia
delapan puluh tiga tahun.

Tongkat Harun berubahmenjadi ular
8LaluTUHANberkata kepadaMusadanHarun, 9“Jika rajaMesir berkata kepadakalian,

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

10MakaMusa dan Harunmenghadap raja danmelakukan sesuai dengan yang diperin-
tahkan 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 keahlianmereka. 12 Setiapmereka punmelemparkan tongkatnyamasing-
masing, dan tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi ular dari tongkat Harun
menelan semua ular mereka. 13Meski demikian, raja tetapmengeraskan hatinya, seperti
yang sudah dikatakan TUHAN.

Bencana pertama: Airmenjadi darah
14 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Raja Mesir tetap berkeras hati. Dia tetap

menolak untuk membiarkan umat Israel pergi. 15 Karena itu besok pagi datanglah
kepadanya pada waktu biasanya dia pergi ke tepi sungai Nil. Ketika kamu melihatnya
berjalanmenuju sungai, tunggulah di dekat sungai untukmenemuinya. Bawalah tongkat
yang berubah menjadi ular dalam tanganmu. 16 Dan katakanlah kepadanya, ‘TUHAN
Allah umat Israel sudah mengutus saya untuk menyampaikan kepadamu, “Biarkanlah
umat-Ku pergi supayamereka dapatmenyembah-Ku di padang belantara.” 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 berubah menjadi
darah. 18 Ikan di sungai akan mati sehingga airnya akan berbau busuk dan orang Mesir
tidak dapat meminumnya.’ ”

19Lalu TUHANberkata kepadaMusa, “Katakanlah kepadaHarun, ‘Ambillah tongkatmu
dan ulurkanlah ke atas segala macam perairan di Mesir— termasuk sungai-sungai, aliran
air, kolam-kolam dan tempat-tempat menampung air— agar semuanya itu berubah men-
jadi darah. Akan ada darah di seluruh negeri Mesir, bahkan dalam tempat penyimpanan
air yang terbuat dari kayumaupun batu.”

20Musa dan Harun melakukan apa yang sudah diperintahkan TUHAN. Di depan mata
raja dan para pejabatnya, Harun mengangkat tongkatnya dan memukul air sungai Nil,
maka semua air itu berubah menjadi darah. 21 Dan matilah ikan-ikan di sungai itu,
sehingga airnya berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air sungai itu. Di
seluruh Mesir ada darah. 22Namun para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama

* 7:4 pasukan-pasukan Lihat 6:26 dan catatan kakinya. † 7:10 pejabatnya Pada zaman ini di Mesir, hampir semua
pejabat adalah kerabat raja.
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denganmenggunakan keahlianmereka. Maka raja tetap mengeraskan hatinya dan tidak
mendengarkan mereka seperti apa yang sudah dikatakan TUHAN. 23 Raja berpaling dan
kembali ke istananya tanpamenghiraukanapayangsudah terjadi. 24SeluruhrakyatMesir
menggali lubang di sepanjang sungai Nil untuk mencari air yang bisa diminum, karena
mereka 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 supaya mereka
dapat menyembah-Ku. 2Kalau engkau menolak, Aku akan memenuhi negerimu dengan
katak. 3 Sungai Nil akan penuh dengan katak, dan katak-katak itu akan memasuki
istanamu, kamar tidurmu, tempat tidurmu, rumah-rumah para pejabatmu dan seluruh
rakyatmu, bahkan ke dalam semua tempat pembakaran makanan, dan juga ke dalam
peralatan masak kalian. 4 Katak-katak itu akan melompat 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 perairan Mesir, lalu katak-katak keluar dan menutupi
seluruh Mesir. 7 Akan tetapi para ahli sihir negeri itu juga melakukan hal yang sama
dengan keahlianmereka, dan katak-katak pun keluar memenuhi Mesir.

8 Kemudian raja memanggil Musa dan Harun untuk menghadap dan berkata kepada
mereka, “Mintalah kepada Tuhan untuk melenyapkan katak-katak dari saya dan bangsa
saya, maka saya akan membiarkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban
kepada dewamu, Tuhan.”

9 Jawab Musa, “Tentukanlah waktunya, maka saya akan berdoa kepada TUHAN dan
memohon agar semua katak itu dilenyapkan darimu, dari para pegawaimu, dari raky-
atmu, 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 meny-
ingkir darimu, dari para pejabatmu, dari rakyatmu, dan dari rumah kalian. Katak hanya
akan tinggal di sungai Nil.”

12 Lalu Musa dan Harun pergi meninggalkan raja. Sesuai janjinya kepada raja Mesir,
MusaberserudalamdoanyakepadaTUHAN,memintabencanakatakdisingkirkan. 13Dan
TUHANmengabulkan apa yang dimintaMusa. Katak yang ada di setiap rumah, halaman,
dan ladangmati semua. 14Kemudian orangMesir mengumpulkan bangkai katak itu, dan
seluruhnegeri berbaubusuk. 15Namunketika rajamelihatbahwamereka sudah terbebas
dari katak-katak itu, dia kembalimengeraskanhatinya dan tidakmau lagimendengarkan
mereka, seperti yang dikatakan TUHAN.

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

tongkatmu dan pukullah ke tanah, maka debu akan berubah menjadi agas* yang akan
memenuhi seluruh negeri Mesir.’ ” 17 Dan terjadilah demikian. Harun mengulurkan
tongkat yang ada di tangannya dan memukulkannya ke tanah yang berdebu, maka
semua debu di seluruhMesir berubahmenjadi agas danmenghinggapi semua orang dan
binatang. 18Agas itu menghinggapi manusia maupun binatang. Para ahli sihir berusaha
dengan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan hal yang sama, namun mereka
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
20KemudianTUHANberkata kepadaMusa, “Besok kamuharus bangunpagi-pagi sekali,

dan pergilah menghadap raja ketika dia turun ke sungai. Sampaikanlah kepadanya,

* 8:16 agas Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemhkan ‘agas’ adalah sejenis serangga yang sangat kecil dan sangat
mengganggu. Selain ‘agas’beberapa terjemahanyang lainmenggunakan jenis serangga seperti kutu, nyamuk, dan lalat.
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‘Beginilah perkataan TUHAN kepadamu, “Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka
dapat menyembah-Ku. 21 Kalau engkau tidak membiarkan umat-Ku pergi, Aku akan
mengirimkan kerumunan lalat kepadamu, kepada semuapejabatmu serta rakyatmu, dan
ke dalam rumah kalian. Semua rumah orang Mesir akan dipenuhi dengan kerumunan
lalat, bahkan tanah dimana kalian berdiri pun akan dipenuhi dengan lalat. 22Akan tetapi
pada hari itu, Aku akanmembedakan tempat dimana umat-Ku tinggal di Gosyen. Di sana
akan bebas dari kerumunan lalat, agar engkau tahu bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri
ini. 23Aku akan membedakan antara umat-Ku dan rakyatmu. Keajaiban ini akan terjadi
besok.” ’ ”

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

25Sesudah itu, rajamemanggilMusadanHarun, danberkata, “Pergilah, persembahkan-
lah kurban bagi Allah kalian, tetapi di dalam negeri ini saja.”

26 Namun 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 depan mereka, maka
mereka pasti melempari kami dengan batu. 27 Untuk membuat persembahan sesuai
perintah TUHAN yang kami sembah, kami harus melakukan perjalanan selama tiga hari
ke padang belantara.”

28Raja menanggapinya dengan berkata, “Saya akan memperbolehkan kalian pergi un-
tukmempersembahkankurbanbakarankepadaTuhanAllah kalian, di padangbelantara,
namun jangan pergi terlalu jauh. Dan sayaminta kalian berdoa bagi saya.”

29LaluMusa berkata, “Saya akanmeninggalkanmudan akanmemohon kepada TUHAN
agar besok kerumunan lalat meninggalkan engkau, para pejabatmu, dan rakyatmu.
Namun kali ini, janganlah raja berbuat curang lagi dengan melarang bangsa Israel pergi
mempersembahkan kurban kepada TUHAN!”

30 Maka Musa pergi meninggalkan raja dan berdoa kepada TUHAN. 31 Dan TUHAN
melakukan apa yang diminta Musa dengan menghilangkan kerumunan lalat dari raja,
para pejabat serta rakyatnya. Tidak ada seekor pun lalat yang tertinggal. 32Namun kali
ini, raja kembali mengeraskan hatinya dan tidakmemperbolehkan bangsa Israel pergi.

9
Bencana kelima: Penyakit menular pada binatang

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, 3 maka dengan
kuasa-Ku, Aku akan mendatangkan wabah penyakit yang sangat parah atas ternakmu,
yaitu kuda, keledai, unta, domba, kambing dan sapi. 4 Tetapi dalam wabah ini Aku akan
mengkhususkan ternakmilik umat Israel dari ternakmilik orangMesir. Tidak seekor pun
ternakmilik umat Israel yang akanmati.’ ” 5TUHAN jugamenentukanwaktuuntukhal itu
terjadi. Dia berkata kepadaMusa, “Aku akanmelakukan bencana ini besok.”

6 Keesokan harinya, TUHAN melakukan sesuai perkataan-Nya. Semua ternak milik
orang Mesir mati, tetapi tidak ada satu pun ternak umat Israel yang mati. 7 Lalu raja
mengirim utusannya untuk menyelidiki, dan benar demikian, bahwa tidak ada satu pun
ternak umat Israel yang mati. Sekalipun demikian, raja mengeraskan hatinya, dan tidak
maumembiarkanmereka pergi.

Bencana keenam: Bisul bernanah
8Lalu TUHAN berkata kepadaMusa dan Harun, “Ambillah beberapa genggam abu dari

tempat pembakaran, dan Musa harus melemparkan abu itu ke udara di hadapan raja.
9Abu itu akanmenjadi debuhalus yangakan tersebar ke seluruhMesir danmenyebabkan
bisul-bisul bernanah padamanusia dan binatang di seluruhMesir.”

10-11Maka Musa dan Harun mengambil abu dari tempat pembakaran dan menghadap
raja. Musa melemparkan abu itu ke udara, dan bisul-bisul bernanah timbul pada kulit
semua orang Mesir maupun binatang. Mereka sangat menderita. Para ahli sihir tidak
dapat berdiri di hadapan Musa karena kesakitan akibat bisul bernanah itu. 12 Tetapi
TUHANmengeraskan hati raja, dan seperti yang sudah TUHAN katakan sebelumnya, raja
tetap tidakmenghiraukan perkataanmereka.

Bencana ketujuh: Hujan es
13 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Besok, bangunlah pagi-pagi dan pergi

menghadap raja Mesir. Katakanlah kepadanya, ‘TUHAN Allah umat Israel berkata,



Keluaran 9:14 76 Keluaran 10:6

“Biarkanlah umat-Ku pergi agar mereka dapat menyembah-Ku. 14Kalau tidak, maka kali
ini Aku akan mendatangkan bencana yang lebih hebat lagi kepadamu, para pegawaimu,
dan rakyatmu, agar engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi ini.
15Aku bisa saja menggunakan kuasa-Ku untukmenyerang 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. 17 Meskipun demikian,
engkaumasih saja sombongdan tidakmembiarkanumat-Kupergi. 18Besok, sekitarwaktu
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 yangmasih berada di padang akanmati tertimpa hujan es!” ’ ”

20 Maka para pejabat raja yang takut akan perkataan TUHAN itu segera membawa
masuk semua budak dan ternak mereka untuk berlindung. 21 Tetapi mereka yang tidak
menghiraukan perkataan TUHANmembiarkan budak dan ternakmereka di padang.

22 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Arahkanlah tanganmu ke langit, agar hujan es
turun di seluruhMesir danmenimpa setiap orang, binatang, dan tanaman di padang.”

23Maka Musa mengarahkan tongkatnya ke langit, dan TUHAN menurunkan hujan es
di seluruh tanah Mesir, yang disertai guntur dan petir yang berkali-kali menyambar ke
tanah. 24 Sepanjang sejarah bangsa Mesir, hujan es yang turun terus-menerus dengan
sambaran petir seperti ini belum pernah terjadi. 25Hujan es menghantam semua yang
ada di ladang di seluruh Mesir— baik itu manusia, binatang, tanaman, maupun pohon.
26Hanya Gosyen, tempat tinggal umat Israel, yang tidak terkena hujan es.

27 Lalu raja memanggil Musa dan Harun untuk menghadapnya dan berkata, “Kali ini
saya mengaku sudah berdosa. Tuhan memang benar, dan saya beserta seluruh rakyat
saya bersalah. 28Mintalah kepada Tuhan untuk menghentikan hujan es dan guntur yang
dahsyat ini! Kami sudah tidak tahan lagi. Saya akan membiarkan kalian pergi. Kalian
tidak usah tinggal lebih lama lagi.”

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

31 Pada waktu itu, jelai sudah hampir siap panen dan rami sedang berbunga sehingga
hujan es menggagalkan panen tanaman-tanaman itu. 32Akan tetapi gandum dan sekoi*
tidak rusak karena belummusimnya.

33 Kemudian Musa meninggalkan raja, pergi ke luar kota dan mengangkat tangannya
kepada TUHAN. Maka guntur, hujan es dan hujan pun berhenti. 34 Ketika 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
sudah mengeraskan hatinya dan hati para pejabatnya, supaya Aku dapat menunjukkan
berbagai keajaiban kepada mereka, 2 dan supaya kamu dapat menceritakan kepada
anak cucumu bagaimana Aku Allahmu sudahmempermainkan orangMesir, dan tentang
semua keajaiban yang sudah Aku tunjukkan kepada mereka. Dengan demikian kamu
masing-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?
Biarkanlah umat-Ku pergi untuk menyembah-Ku. 4Apabila engkau tetap menolak, maka
besokAku akanmendatangkanbelalang ke negerimu. 5Belalang-belalang itu akanmenu-
tupi 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 pemerintahanmu
dan rakyat Mesir akan dipenuhi dengan belalang. Orang tua maupun nenek moyang
kalian belum pernah melihat hal yang serupa!’ ” Kemudian Musa langsung berbalik dan
meninggalkan raja.

* 9:32 sekoi Sekoi dalam bahasa Ibrani berarti sejenis gandum dengan nilai rendah. Di Mesir, sekoi dipanen sesudah
panen jelai untuk dijadikan roti. Lihat Kel. 9:32 dan Yes. 28:25.
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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?”

8Kemudian 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 mem-
bawa semua keluarga kami, dan semua ternak kami, karena kami harus mengadakan
perayaan bagi TUHAN.”

10 Tetapi raja menjawab mereka, “Sebaiknya Tuhan menyertai kalian jika aku 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 boleh
pergi dan menyembah Tuhan sesuai dengan permintaan kalian!” Lalu Musa dan Harun
diusir dari hadapan raja.

12Kemudian TUHAN berkata kepadaMusa, “Ulurkanlah tanganmu ke atas tanahMesir,
maka belalang-belalang akan datang danmenutupi seluruh daratan danmemakan setiap
tanaman di Mesir yang tidak dirusak oleh hujan es.

13 Maka Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan TUHAN membuat
angin timur bertiup di seluruh negeri sepanjang siang dan malam. Pada keesokan
pagi, angin timur sudah membawa belalang-belalang. 14Belalang-belalang itu menutupi
seluruh Mesir dan hinggap di seluruh permukaan tanah. Dalam sejarah Mesir tidak
pernah terjadi bencana belalang seperti ini, dan untuk selamanya tidak akan terjadi lagi.
15 Permukaan tanah menjadi gelap karena tertutup oleh banyaknya belalang. Belalang-
belalang memakan habis semua tanaman dan buah-buahan pada pohon-pohon yang
masih bertahan dari hujan es. Tidak ada tanaman hijau yang tersisa di seluruh Mesir,
baik itu tanaman ataupun pohon.

16 Raja segera memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka “Saya sudah
berdosa terhadap Tuhan Allah kalian dan juga terhadap kalian. 17 Saya mohon sekali ini
saja, ampunilah dosa saya danmintalah kepada TuhanAllah kalian agar Diamenjauhkan
hukumanmaut ini dari saya.”

18Musameninggalkan raja danmemohon kepada TUHAN. 19DanTUHANmembalikkan
arah angin menjadi angin barat yang kencang yang meniup belalang-belalang itu ke
dalam Laut Merah. Tidak ada seekor pun belalang yang tertinggal di seluruh Mesir.
20Namun TUHAN kembali mengeraskan hati raja, dan dia kembali melarang umat Israel
pergi.

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

kegelapan yang sangat dahsyat akanmeliputi seluruh negeriMesir.” 22Musamengangkat
tangannya ke langit dan kegelapanmenyelimuti seluruhMesir selama tiga hari. 23Rakyat
Mesir 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.

24 Raja 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 akanmeninggalkan seekor punkarena kami harusmempersembahkan
sebagian dari ternak kami kepada TUHAN Allah kami, dan kami tidak tahu yang mana
yang akan kami persembahkan kepada TUHAN sebelum kami tiba di sana.”

27Tetapi TUHANmengeraskan hati raja, sehingga dia tidak membiarkanmereka pergi.
28 Raja berkata kepada Musa, “Pergi kamu! Jangan pernah datang ke hadapan saya lagi,
karena pada saat kamumelihat saya, kamu akanmati!”

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

11
Bencana kesepuluh: Kematianmasal anak sulung

* 10:10 Sebaiknya TUHAN … Perkataan rajaMesir ini merupakan ucapan sarkasme. Artinya, walaupun diamenyebut
nama TUHAN, tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada-Nya, dan maksud perkataannya ini adalah untuk mengejek
Dia.
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1 TUHAN berkata kepada Musa, “Masih ada satu wabah lagi yang akan Aku datangkan
pada raja Mesir dan rakyatnya. Sesudah itu, raja akan membiarkan kalian pergi dari
Mesir. Waktu diamembiarkan kalian pergi, berarti dia benar-benarmengusir kalian dari
tempat ini. 2 Sekarang suruhlah umat Israel untuk meminta perhiasan emas dan perak
dari para tetanggamereka yang adalah orangMesir.”

3TUHANmembuat orang-orangMesir bermurahhati kepadaumat Israel. BahkanMusa
sangat dihormati oleh para pejabat pemerintah dan rakyat Mesir.

4 Kemudian Musa menghadap raja dan berkata, “TUHAN mengatakan bahwa sekitar
tengah malam nanti Dia akan berkeliling di seluruh negeri. 5 Setiap anak laki-laki sulung
di negeri Mesir akan mati, mulai dari anak sulungmu yang akan duduk di takhtamu,
sampai kepada anak sulung dari budak perempuan yang menggiling gandum. Selain itu,
anak sulung jantan dari semua ternak juga akan mati. 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
bahwaTUHAN-lahyang sudahmemperlakukanumat Israel berbedadengan rakyatMesir.
8Lalu 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 supaya Aku dapat melakukan banyak keajaiban di Mesir.”✡ 10Musa
dan Harun melakukan semua keajaiban tersebut di hadapan raja Mesir, tetapi TUHAN
mengeraskan hati raja sehingga dia tetap bersikeras untuk tidakmembiarkan umat Israel
pergi dari negerinya.

12
Peraturan perayaan Paskah
Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang

1 TUHAN berkata kepada Musa dan Harun di Mesir, 2 “Mulai sekarang, bulan ini akan
menjadi bulan pertama dalam kalender tahunan kalian. 3 Umumkanlah kepada semua
umat Israel, ‘Pada hari kesepuluh bulan ini, setiap kepala keluarga harus mengambil
seekor anak domba atau anak kambing. 4 Kalau jumlah anggota keluarganya terlalu
sedikit untuk memakan habis seekor anak domba atau anak kambing, mereka boleh
membaginya dengan keluarga tetangga terdekat sesuai dengan jumlah anggota keluarga
dan jumlah yang bisa dimakan oleh masing-masing orang. 5 Kamu harus memilih anak
domba atau anak kambing jantan yang berumur satu tahun dan tidak ada cacat.’

6 “Setiap keluarga harus memelihara anak domba atau anak kambing itu hingga hari
keempat belas bulan ini. Pada hari itu, waktu matahari terbenam, seluruh umat Israel
harus menyembelih anak domba atau anak kambing yang dipelihara itu. 7 Kemudian
merekaharusmengoleskandarahnyapadakedua tiangpintudanpadaambangataspintu
rumah di mana domba atau kambing itu akan dimakan. 8 Pada malam hari itu juga,
mereka harus memanggang dagingnya di atas api, dan memakannya dengan roti yang
tidak beragi dan sayur pahit. 9 Jangan memakannya mentah, atau direbus dalam air.
Anak domba atau kambing itu harus dipanggang utuh di atas api— termasuk kepala, kaki,
dan semua bagian dalam tubuhnya. 10Dagingnya harus dihabiskan padamalam itu juga.
Janganmenyisakan daging hingga keesokan paginya. Apa pun yang tersisa harus dibakar
habis sebelum pagi hari.

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
11“Ini adalahpermulaandari PerayaanPaskah,* yang senantiasa akandirayakanuntuk

menghormati Aku, TUHAN kalian: Pada malam itu kalian harus sudah mengenakan
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 anak hewan jantan yang sulung. Dan Aku akan menjatuhkan
hukuman terhadap semua dewa-dewaMesir, karena Akulah TUHAN. 13Darah pada pintu
rumah kalian akan menandakan rumah di mana kalian berada. Waktu Aku melihat

✡ 11:9 Kel. 7:3-4 * 12:11 Paskah Nama Paskah berasal dari ‘pesakh’ dalam bahasa Ibrani, yang berarti ‘melewati’.
Nama ini mengingatkan bagaimana malaikat melewati rumah-rumah umat Israel, namun malaikat itu memasuki
rumah-rumah orangMesir untukmembunuh setiap anak laki-laki sulung.
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darah itu, Aku akan melewatinya, dan bencana tidak akan menimpa kalian ketika Aku
menyerangMesir.

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.
15Kalian harusmakan 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 tujuhhari itu tidakboleh lagi dianggap sebagai umat-Ku. 16Pada tanggal 14dan20,
yaitu pada hari pertama dan hari ketujuh dalam perayaan ini, kalian harus mengadakan
ibadah besar untukmenyembah danmenghormati Aku. Pada kedua hari itu kalian tidak
bolehmelakukan pekerjaan apa pun kecuali untukmenyiapkanmakanan.

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
yangberagi,maka tidakboleh lagi dianggap sebagaiumat-Ku, baikdiapendatangmaupun
orang Israel asli. 20Kalian tidak boleh makan apa pun yang beragi. Makanlah roti tidak
beragi di mana saja kalian tinggal.”

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
21 Kemudian Musa mengumpulkan semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka,

“Pergilah dan pilihlah anak domba atau anak kambing untuk setiap keluarga dan sem-
belihlah sebagai kurban Paskah. 22 Ambillah 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
besokpaginya. 23TUHANakanberkelilingdi seluruhnegeri untukmembunuhsetiapanak
sulungorangMesir. DanketikaDiamelihat darahpadaambangataspintudankedua tiang
pintu rumah itu, TUHAN akan melewatinya dan tidak akan membiarkan malaikat maut
masuk ke rumah-rumah kalian danmembunuh setiap anak sulung kalian.

Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang
24 “Kalian masing-masing harus menaati ketetapan ini, dan anak-cucumu harus mem-

peringati untuk selamanya. 25 Setelah masuk ke negeri yang sudah dijanjikan TUHAN
kepadamu, kamu harus terus melaksanakan perayaan ini. 26 Dan ketika anak-anakmu
bertanya, ‘Apakah arti upacara ini?’ 27 kamu akan menjawab, ‘Inilah persembahan
Paskah untuk menghormati TUHAN, karena Dia sudah melewati rumah-rumah umat
Israel di Mesir. Saat itu, Dia membunuh anak-anak laki-laki sulung orang Mesir, tetapi
Dia membiarkan keluarga kita hidup.’ ”

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
Setelah Musa menyampaikan hal ini, umat Israel bersujud dan menyembah TUHAN.

28 Kemudian umat Israel melakukan apa yang sudah TUHAN perintahkan kepada Musa
dan Harun. 29 Pada tengah malam, TUHANmembunuh 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 rakyatMesir terbangun. Terdengar jerit tangis yang keras
di seluruhMesir, karena ada yangmeninggal di setiap rumah.

Bangsa Israel meninggalkanMesir
31Malam 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!” 33Rakyat Mesir mendesak umat Israel untuk segera meninggalkan negeri itu.
Kata mereka, “Kami semua akanmati jika kalian tidak pergi!”

34Makaumat Israelmembawa adonan rotimereka yangmasih di dalamwadah adonan
roti danbelumdiragi,membungkusnyadengan jubahmereka, danmemikulnya. 35Sesuai
perintah Musa sebelumnya, umat Israel meminta perhiasan emas, perak, dan pakaian
dari orang Mesir tetangga mereka. 36 TUHAN membuat rakyat Mesir bermurah hati

† 12:22 tanaman hisop Tanaman ini adalah sejenis tumbuhan semak kecil yang tumbuh liar di wilayah Sinai yang
batang dan daunnya dapat dipakai untukmemercikkan darah dalam upacara-upacara ibadah Yahudi.



Keluaran 12:37 80 Keluaran 13:12

terhadap umat Israel, dan mereka memberikan segala sesuatu yang diminta oleh umat
Israel. Dengan cara demikian umat Israel membawa keluar harta kekayaan orangMesir.

37 Kemudian umat Israel berjalan dari Rameses ke Sukot. Jumlah laki-laki dewasa
sekitar 600.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 38Banyak orang yang bukan
keturunan Israel juga ikut serta. Juga ada kawanan ternak yang sangat banyak. 39Mereka
diusir keluar dari Mesir dengan sangat mendesak sehingga tidak punya waktu untuk
menyiapkan bekal. Mereka hanya dapatmemanggang roti dari adonan tidak beragi yang
sempat mereka bawa keluar dari Mesir.

40-41Malam hari itu genap 430 tahun umat Israel tinggal di Mesir, dan saat itu juga para
pasukan TUHAN‡ meninggalkan negeri itu. 42 Pada malam itulah TUHAN menjaga umat
Israel supaya Dia dapat membawa mereka keluar dari Mesir sesuai dengan waktu yang
Dia tetapkan. Maka sebagai peringatan untuk menghormati TUHAN, setiap tahun pada
malam yang sama seluruh umat Israel tetap berjaga-jaga sepanjangmalam.

Peraturan tentang perayaan Paskah selanjutnya
43 Dan TUHAN berkata kepada Musa dan Harun, “Inilah ketetapan mengenai Paskah.

Selain orang Israel, orang asing tidak bolehmakanmakananPaskah. 44Tetapi 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 bolehmembawa dagingnya keluar dari rumah itu, dan
tidakbolehmematahkansatupun tulangnya. 47Seluruhumat Israelharusmerayakannya.

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 seperti
orang Israel asli. Tetapi orang yang belum disunat tidak boleh makan makanan Paskah.
49 Peraturan yang sama berlaku bagi orang Israel asli dan pendatang yang menetap
bersama kalian.”

50 Seluruh umat Israel patuh dan melakukan apa yang sudah diperintahkan TUHAN
kepadaMusa danHarun. 51Danpadamalamhari itulah, TUHANmembawapara pasukan
Israel keluar dari Mesir.

13
Ketetapan tentang anak sulung

1 TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Khususkanlah bagi-Ku semua anak sulung di Israel.
Semua yang lahir pertama, baik manusia maupun hewan, adalahmilik-Ku.”

3Kemudian Musa berkata kepada umat Israel, “Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di
mana kalian keluar dari tempat perbudakan di Mesir. TUHAN sudah membawa kalian
keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang besar. Peringatilah hari ini dengan cara tidak
memakan roti yang beragi. 4Pada hari ini di bulan Abib, kalian keluar dariMesir. 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“Padahari itu, katakanlahkepadaanak-anakmuyang laki-laki, ‘Akumelakukan semua
ketentuan tentang Perayaan Roti Tidak Beragi ini untuk memperingati apa yang sudah
TUHAN lakukan bagi kita ketika kita keluar dari Mesir.’ 9 Seperti suatu catatan dapat
diikat pada tangan atau dahi sebagai pengingat, demikian juga perayaan ini akan men-
jadi pengingat bagi kita, supaya selalu saling mengingatkan tentang perintah-perintah
TUHAN. Perayaan ini akanmengingatkan kita tentang cara TUHANmembawa 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

‡ 12:40-41 para pasukan Lihat catatan di Kel. 6:26.
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tersebut akan dipersembahkan kepada TUHAN.* 13 Tetapi kamu harus menebus setiap
anak laki-laki yang sulung. Dan ada juga perkecualian untuk anak keledai jantan yang
sulung. Anak keledai itu bisa ditebus dengan mempersembahkan kepada TUHAN seekor
anak domba. Kalau kamu tidakmenebusnya, kamu harusmembunuh keledai itu dengan
caramematahkan lehernya.

14 “Dan pada suatu saat nanti, ketika anak-anakmu bertanya, ‘Mengapa kitamelakukan
persembahan-persembahan ini?’ Kamu harus menjawab, ‘Karena TUHAN sudah mem-
bawa kami keluar dari perbudakan di Mesir dengan kuasa-Nya yang besar. 15Ketika raja
Mesir dengan keras kepala menolak untuk membiarkan kami keluar dari Mesir, TUHAN
membunuh setiap anak sulung yang laki-laki di Mesir, baik manusia maupun binatang.
Itulah sebabnya kita harusmempersembahkan kepada TUHAN setiap ternak jantan yang
sulung danmenebus setiap anak laki-laki kita yang sulung.’

16“Perayaan ini adalahpengingat bagi kita setiap saat, seperti suatu catatandapat diikat
pada tanganataudahi sebagaipengingat, bahwaTUHANsudahmembawakitakeluardari
Mesir dengan kuasa-Nya yang besar.”

TUHANmemimpin umat-Nya
17Padawaktu raja Mesir membiarkan umat Israel pergi, Allah tidakmenuntunmereka

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.” 18 Maka Allah membuat
mereka pergi melalui jalan yang lebih jauh, dengan melintasi padang belantara dan
menuju Laut Merah. Umat Israel keluar dari Mesir dalam keadaan siap berperang.

19 Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf sudah membuat
umat Israel berjanji, “Allah pasti akan datangmenolong kalian, dan padawaktu itu kalian
harus membawa tulangku keluar dari Mesir.”

20 Setelah meninggalkan Sukot mereka berkemah di Etam, di tepi padang belan-
tara. 21 TUHAN selalu mendahului mereka untuk menuntun perjalanan mereka. Pada
siang hari TUHAN menuntun mereka dalam bentuk tiang awan, dan pada malam hari
dalam bentuk tiang api yang menerangi mereka. Dengan demikian mereka dapat
melakukan perjalanan pada siang dan malam hari mengikuti tiang awan dan tiang api
itu.† 22Demikianlah tiang awan padawaktu siang dan tiang api padawaktumalam selalu
bersama umat Israel.

14
1Kemudian TUHANberkata kepadaMusa, 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.’ 4 Dan Aku akan mengeraskan
hati raja sehingga dia mengejar mereka. Dengan demikian Aku akan dimuliakan ketika
Akumengalahkan rajaMesir dan seluruh pasukannya, dan orangMesir akan tahu bahwa
Akulah TUHAN.” Maka umat Israel berkemah di sana sesuai perintah TUHAN.

PasukanMesirmengejar umat Israel
5 Ketika raja Mesir diberitahu bahwa umat Israel sudah melarikan diri, raja dan para

pejabatnya berubah pikiran dan berkata, “Mengapa kitamembiarkan umat Israel pergi?!
Sekarang kita kehilangan budak!” 6 Lalu dia menyuruh supaya kereta perang disiapkan
untuknya, dan juga para tentara yang akan ikut bersama dia. 7Dia membawa 600 kereta
perang pilihan bersama semua kereta perang lain yang ada di Mesir. Setiap kereta
perang dikendarai oleh seorang perwira. 8TUHANmengeraskan hati raja Mesir sehingga
dia mengejar umat Israel, yang sudah pergi keluar dengan sangat berani dan jaya.
9SemuapasukanMesir— termasuksemuapasukanberkuda, kareta, danpengendaranya—
mengejar umat Israel, danmereka berhasil menyusul sampai perkemahan umat Israel di
tepi laut dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zefon.

* 13:12 ternak jantan Yang dimaksud dengan kata ‘ternak’ adalah domba, kambing, dan sapi. Hanya ternak berkaki
empat yang halal yang dapat dipersembahkan kepada TUHAN, karena sering ada bagian dari persembahan yang
dimakan oleh orang yang membawa kurban itu. Binatang seperti keledai di ayat 13 tidak halal untuk dimakan dan
tidak dapat dipersembahkan kepada TUHAN. Lihat ketentuan-ketentuan binatang halal dan haram di Im. 11 dan Bil.
14:1-20. † 13:21 menuntunmereka … Berbeda dengan ajaran yang sudah tersebar di Indonesia dan bahkanmenjadi
tema lagu, Alkitab tidak mengajar bahwa tiang awan melindungi umat Israel dari panas terik matahari, dan tiang api
tidak berfungsi untuk membuat udara lebih hangat pada waktu malam. Fungsi kedua tiang tersebut yang diajarkan
dalam Alkitab adalah untukmenuntun umat Israel dalam perjalananmenuju negeri Kanaan.
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10 Ketika umat Israel melihat raja Mesir dan pasukannya mendekat, mereka sangat
ketakutan dan berseru-seruminta tolong kepada TUHAN.

11 Kata mereka kepada Musa, “Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga kamu
membawa kami untuk mati di padang belantara ini?! Mengapa kamu membawa kami
keluar dari Mesir?! 12 Bukankah dulu di Mesir, kami pernah berkata kepadamu, ‘Jangan
ikut campur! Biarkanlah kami tetapmenjadi budak bagi orangMesir. Lebih baikmenjadi
budak orangMesir daripadamati di sini!’ ”

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

Menyeberangi LautMerah
15TUHANberkata kepadaMusa, “Mengapa kamuberseruminta tolong kepada-Ku? Per-

intahkanlah umat Israel untuk berjalan maju! 16 Angkatlah tongkatmu dan arahkanlah
ke atas laut. Laut akan terbelah agar umat Israel bisa berjalan menyeberanginya di atas
tanah kering. 17Dan Aku akanmengeraskan hati orangMesir sehinggamerekamengejar
umat Israel ke tengah laut, dan Aku akan dimuliakan ketika Akumengalahkan rajaMesir
dengan seluruh pasukannya, termasuk pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya.
18 Orang Mesir akan melihat kemuliaan-Ku dan tahu bahwa Akulah TUHAN ketika Aku
mengalahkanmereka.”

19 Kemudian malaikat yang sebelumnya berjalan di depan umat Israel pindah ke
belakang. Demikian juga tiang awan pindah dari depan ke belakang, 20 ke antara
perkemahan pasukan Mesir dan perkemahan umat Israel. Ketika hari menjelang malam
tiang awan berubah menjadi tiang api yang menerangi malam.* Demikianlah pasukan
Mesir dari umat Israel terpisah sepanjangmalam itu.

21Kemudian Musa mengarahkan tongkatnya ke atas laut, dan TUHAN membuat angin
timur bertiup sangat kencang sepanjang malam sehingga air laut terbelah dua dan dasar
laut menjadi kering. 22 Umat Israel berjalan di atas tanah yang kering menyeberangi
laut, sementara sisi kiri dan kanan mereka dipagari oleh tembok air. 23 Semua pasukan
raja Mesir, termasuk semua pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya, mengejar
umat Israel hingga ke tengah laut. 24 Menjelang fajar, TUHAN, yang berada di dalam
tiang api dan awan, melihat ke bawah kepada pasukanMesir danmengacaukanmereka.
25Diamembuat roda-roda kereta tentaraMesirmacet, sehinggamereka susahmaju. Kata
mereka, “Mari kita lari dari sini! Tuhan sedang berperang untuk umat Israel melawan
kita!”

26 TUHAN berkata kepada Musa, “Arahkanlah tongkatmu ke atas laut, supaya air laut
kembali menutupi semua pasukan Mesir.” 27Maka pada waktu fajar sesudah umat Israel
menyeberang, Musamengarahkan tongkatnya ke atas laut, dan air laut menyatu kembali
seperti semula. PasukanMesir berusahamelarikan diri, tetapi TUHANmenenggelamkan
merekadi tengah laut. 28Air laut tiba-tibamenyatukembali danmenutupi semuapasukan
berkuda dan pengendara kereta, bahkan semua pasukan raja Mesir yangmengejar umat
Israel ke tengah laut. Tidak ada seorang pun yang selamat.

29Demikianlah umat Israel sudah menyeberangi laut itu dengan berjalan di atas tanah
yang kering, dan dengan dipagari oleh tembok air di sisi kiri dan kanan mereka. 30 Pada
hari itu TUHANmenyelamatkan umat Israel dari pasukanMesir, dan umat Israel melihat
mayat-mayat pasukan Mesir terdampar di pantai. 31 Ketika umat Israel melihat betapa
besar kuasa TUHAN terhadap pasukan Mesir, mereka menjadi hormat dan takut kepada
TUHAN dan percaya kepada-Nya dan juga kepadaMusa, hamba-Nya.

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,

* 14:20 menerangimalam Teks sumber ayat ini susah ditafsirkan. Ada tafsiran dari tradisi bangsa Israel yang berkata
bahwa di sisi umat Israel, tiang apimemberi terang, sedangkan di sisi pasukanMesirmengalami kegelapan. Tetapi teks
sumber tidak dapat diartikan sejelas itu.



Keluaran 15:3 83 Keluaran 15:19

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.
14Bangsa-bangsa lain akanmendengar perbuatan-Mu, danmereka akan gemetar ketaku-

tan.
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 raja Mesir, termasuk pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya, mengejar
mereka ke tengah laut. Lalu TUHAN membuat tembok air menyatu kembali seperti
semula danmenenggelamkanmereka.



Keluaran 15:20 84 Keluaran 16:14

20 Lalu Miryam, yang adalah kakak perempuan Harun dan juga seorang nabi perem-
puan, mengambil rebana dan memukulnya sambil menari-nari. Lalu semua perempuan
mengikutinya, 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

22 Kemudian 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. 23Ketikamereka tiba di Mara, merekamenemukan air, tetapi air di sana
tidakbisadiminumkarenapahit. Itulah sebabnya tempat itudinamai ‘Mara’, yangartinya
‘pahit’.

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

25 Lalu Musa berseru kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan kepadanya sebatang
kayu. Musamelemparkan kayu itu ke air, dan air itu berubahmenjadi 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 lakukanlah
apa yang Aku pandang baik, maka Aku tidak akan menghukum kamu dengan berbagai
penyakit, seperti yang sudah Aku lakukan terhadap bangsa Mesir. Akulah TUHAN yang
menyembuhkan setiap orang di antaramu.”*

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

16
TUHANmenyediakanmakanan bernama ‘manna’ dan burung puyuh

1 Kemudian umat Israel meninggalkan Elim, dan pada hari yang kelima belas bulan
kedua, satu bulan* sejak mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di padang belantara Sin,
yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. 2 Di padang belantara itu umat Israel
bersungut-sungut terhadapMusa dan Harun.

3 Kata mereka, “Lebih baik kalau TUHAN membunuh kami ketika kita masih di Mesir,
daripada kamu berdua membawa kami ke padang belantara ini dan membiarkan kita
mati kelaparan! Setidaknya di Mesir kita tidak pernah kekurangan roti dan daging!”

4 Maka TUHAN berkata kepada Musa, “Aku akan memberikan makanan dari surga
seperti hujanyang turundari langit untukkalian. Setiaphari, umat ituharus keluaruntuk
mengumpulkan makanan secukupnya untuk hari itu saja. Dengan demikian Aku akan
menguji apakah mereka mau menuruti perintah-Ku atau tidak. 5 Tetapi pada hari yang
keenam, mereka akanmengumpulkan dua kali lebih banyak dari yang biasanya.”

6 Lalu Musa dan Harun berkata kepada semua umat Israel, “Saat matahari terbenam
kalian akan tahu bahwa TUHAN-lah yang sudahmembawa kita keluar dariMesir. 7Besok
pagi kalian masing-masing akan melihat kemuliaan TUHAN, karena Dia sudah menden-
gar keluhan kalian terhadap-Nya. Sebab, siapakah kami ini sehingga kalian mengeluh
terhadap kami?! 8TUHANakanmemberi setiap keluarga daging padawaktu sore dan roti
pada waktu pagi, karena TUHAN sudah mendengar keluhanmu terhadap-Nya. Siapakah
kami ini?! Sebenarnya keluhanmu bukanlah terhadap kami, tetapi terhadap TUHAN.”

9Kemudian Musa berkata kepada Harun, “Beritahukanlah kepada semua umat Israel:
Datanglah kepada TUHAN, karena Dia sudah mendengar keluhan kalian.” 10 Sementara
Harunberbicara kepada semuaumat Israel, tiba-tiba dari arah padang belantara nampak
kepadamereka kemuliaan TUHAN di dalam awan.

11 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 12 “Aku sudah mendengar keluhan umat Israel.
Katakanlah kepada mereka, ‘Pada saat matahari terbenam setiap kamu 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 dan menutupi perkemahan mereka. Dan pada pagi hari,
embun sudah turun di sekitar perkemahanmereka. 14Ketika embun itu sudahmenguap,

* 15:26 Akulah TUHAN … Secara harfiah (menurut kata dasarnya), ‘Yahweh Rafa’, yang adalah salah satu sebutan
puitis yangmenggambarkan kuasa penyembuhan TUHAN. Sebutan puitis ini dapat dibandingkan dengan ‘TUHAN kota
bentengku,’ dan beberapa sebutan lainnya. Lihat 2Sam. 22:3. * 16:1 satu bulan Umat Israel keluar dari Mesir pada
hari kelima belas bulan pertama. Lihat Bil. 33:3.
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tampaklah sesuatu yang tipis seperti sisik, dan halus seperti embun yang beku menutupi
permukaan tanah. 15Ketikaumat Israelmelihathal itu,mereka salingbertanya, “Apa ini?”
Karenamereka tidak tahu apa itu.
Lalu Musa memberitahu mereka, “Inilah makanan yang TUHAN berikan kepada kita.

16 TUHAN memerintahkan agar kalian masing-masing mengumpulkan sebanyak yang
dibutuhkan, yaitu dua liter untuk setiap anggota keluarga.”

17 Maka umat Israel berbuat demikian. Ada yang mengumpulkan banyak dan juga
ada yang mengumpulkan sedikit. 18 Tetapi ketika mereka menakarnya, ternyata yang
mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yangmengumpulkan sedikit tidak kekuran-
gan. 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.

21 Setiap pagi mereka mengumpulkan makanan itu sebanyak yang mereka butuhkan.
Dan ketika matahari semakin panas, makanan itu mencair dan lenyap. 22 Pada hari
yang keenam, mereka mengumpulkan makanan itu seperti biasa, tetapi ketika pulang
mereka melihat bahwa makanan itu 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.”

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

27 Pada hari Sabat itu, beberapa orang keluar untuk mengumpulkan makanan, tetapi
mereka tidakmenemukan apa-apa. 28Lalu TUHAN berkata kepadaMusa, “Sampai kapan
mereka akan terusmenolakuntukpatuhkepadaperintah-Kudanajaran-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
lipatmakanan supaya cukup untuk dua hari. Pada hari Sabat, hari yang ketujuh, diamlah
di dalamkemahmumasing-masingdan jangankeluar.” 30Demikianlah sejakhari ituumat
Israel tidak bekerja pada hari Sabat.

31Umat Israel menamai makanan itu ‘manna’.† Bentuknya kecil seperti biji ketumbar.
Warnanya putih, dan rasanya seperti kuemadu.

32Musa berkata, “Inilah perintah TUHAN, ‘Ambillah dua litermanna dan simpanlah itu,
supaya setiap generasi penerus secara turun temurun dapat melihat makanan yang Aku
berikan kepadamu di padang belantara, ketika Akumembawamu keluar dari Mesir.’ ”

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 perintahTUHANkepadaMusadanmenyimpannya
di depan peti perjanjian. 35Orang Israelmakanmanna 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 Israelmelanjutkan 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?!”
3 Tetapi orang-orang itu kehausan dan mereka bersungut-sungut terhadap Musa dan

berkata, “Apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak
kami, dan ternak kamimati kehausan?!”
† 16:31 manna Nama ‘manna’ ternyata berasal dari ‘man’ dalam bahasa Ibrani kuno, yang berarti ‘Apa ini?’— seperti
dikatakan umat Israel di ayat 15. ‡ 16:36 dua liter Secara harfiah, ‘segomer’.
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4 Lalu Musa berseru kepada TUHAN, “Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi
orang-orang ini? Sebentar lagi mereka akanmelempari aku dengan batu!”

5 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Berjalanlah mendahului umat itu dan ajaklah
bersamamu beberapa tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat yang kamu pakai untuk
memukul SungaiNil. 6Akuakanberdiri di depanmudi sana, di atasbatudiGunungSinai.*
Pukullah batu itu, dan air akan keluar sehingga bangsa itu bisa minum.”
MakaMusamelakukan hal itu di depan para tua-tua umat Israel.
7Musamenamai tempat ituMasadanMeriba,†karenadi sanaumat Israelmengeluhdan

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

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

kepada Yosua, “Pilihlah beberapa orang dari kita dan keluarlah melawan orang Amalek.
BesokakuakanberdiridipuncakbukitdenganmembawatongkatyangseringAllahsuruh
saya pergunakan untukmembuat keajaiban.”

10Yosua melakukan perintah Musa. Dia berperang melawan orang Amalek, sementara
Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. 11 Selama Musa mengangkat 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, dan
merekamenopangkedua tanganMusa, sehinggakedua tangannya tetap terangkat sampai
matahari terbenam. 13Maka Yosuamengalahkan pasukan Amalek dalam perang itu.

14Lalu TUHANberkata kepadaMusa, “Tuliskanlahpesan ini dalam sebuahkitab 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.”‡ 16KataMusa, “Angkatlah tinggi bendera kemenanganTUHAN!
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. 3 Anak laki-laki Musa
yang pertama dinamai Gersom,* karena saat dia lahirMusa berkata, “Aku sudahmenjadi
pendatang di negeri asing.” 4 Anak 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.
6Sebelum tiba, Yitromengirimpesan kepadaMusa, “Aku, Yitro, ayahmertuamu, bersama
dengan anak-anak dan istrimu, sedang dalam perjalanan untukmenjumpaimu.”

7KetikaYitro tiba,Musapergi keluarperkemahanuntukmenemuimertuanya, bersujud
untuk menghormatinya, lalu memeluknya. Setelah menanyakan kabar masing-masing,
mereka masuk ke kemah Musa. 8 Musa menceritakan kepada mertuanya semua yang
sudahTUHAN lakukankepada rajadanorangMesir bagi Israel, juga semuakesulitanyang
mereka hadapi sepanjang perjalanan, dan bagaimana TUHAN sudah menyelamatkan
mereka. 9 Yitro sangat senang mendengar semua kebaikan yang sudah TUHAN lakukan
untuk Israel, dan bagaimana cara TUHAN menyelamatkan mereka dari tangan orang
Mesir.

10 Kata Yitro, “Puji TUHAN, karena Dia sudah menyelamatkan kalian dari kuasa raja
Mesir dan penindasan bangsanya! 11 Sekarang saya tahu bahwa TUHAN lebih besar dari

* 17:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di Kel. 3:1. † 17:7 Masa dan Meriba Masa berarti ‘menguji’ dan
Meriba berarti ‘bertengkar’. ‡ 17:15 TUHAN adalah bendera kemenanganku Secara harfiah, ‘Yahweh Nissi’, yang

adalah salah satu sebutanpuitis yangmenggambarkankuasakemenanganTUHAN.Lihat catatandiKel. 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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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 mempersem-
bahkan kurban yang sebagian dagingnya boleh dimakan. Harundan semua tua-tua Israel
datangmakan bersama dengan ayahmertuaMusa di hadapan Allah.

Musamengangkat para hakim atas umat Israel
13Keesokan harinya, Musa duduk untuk mengadili perselisihan-perselisihan di antara

umat Israel, dan bangsa itu berdiri di sekeliling Musa dari pagi hingga sore hari.
14 Saat Yitro melihat semua yang Musa lakukan bagi 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?”

15 Musa menjawab, “Karena umat datang kepada saya untuk meminta petunjuk dari
Allah. 16Saat ada perselisihan di antaramereka,merekamenjelaskan perkaranya kepada
saya, lalu saya memberi keputusan bagi mereka. Saya juga mengajarkan perintah dan
ketetapan Allah kepadamereka.”

17 Kata mertuanya kepadanya, “Apa yang kamu lakukan ini tidak baik! 18 Kamu akan
membuat dirimu dan umatmenjadi 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. 21Tetapipilihlahdari antaraumat ini orang-orangyangcakap, yaituorang-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 akan mereka
bawa kepadamu, tetapi biarkanlahmerekamengadili perkara-perkara yangmudah, agar
mereka bisa menanggung beban ini bersama denganmu, sehingga meringankan dirimu.
23 Jika kamumelakukan hal ini, dan Allahmenyuruhmu demikian, maka kamu akan bisa
menanggung beban pekerjaan ini, dan seluruh bangsa ini akan pulang ke rumahmereka
masing-masing dengan perasaan tenang.”

24 Musa mendengarkan nasihat mertuanya dan melakukan apa yang dia katakan.
25Musamemilih orang-orang yang cakap dari seluruh Israel, dan diamengangkatmereka
menjadi pemimpin atas bangsa ini, pemimpin atas seribu orang, pemimpin atas seratus
orang, pemimpin atas lima puluh orang, dan pemimpin atas sepuluh orang. 26Mereka
yang selalu mengadili perkara-perkara umat Israel. Hanya perkara-perkara yang sulit
yang mereka bawa kepada Musa, sedangkan perkara-perkara yang mudah mereka sele-
saikan 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, “Sam-
paikanlah 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
kalianakanmenjadimilik-Kuyangpalingberhargadi antara semuabangsa. 6Kalianakan
menjadi 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 disampaikannya

* 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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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!” DanMusamenyampaikan jawabanmereka 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 kepadaMusa, “Pergilahkepadaumat Israel danbiarlahhari ini danbesokmereka
bersiap-siap untuk menyambut kedatangan-Ku. Suruhlah mereka membersihkan diri
sertamencuci pakaian yang akan dikenakan saat itu. 11Bersiaplah pada hari yang ketiga,
karena pada hari itu Aku akan turun ke Gunung Sinai, disaksikan oleh semua umat
Israel. 12Pasanglahpembatas di sekeliling gunung itu danberitahukanlah kepadamereka
untuk tidakmelewati batas itu. Katakanlah kepadamereka, ‘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
ataudipanah sampaimati. Orang Israel tidakbolehmendekati gunung itu sampaimereka
mendengar bunyi sangkakala yang panjang.’ ”

14KemudianMusa turun dari gunung itu danmenyuruhmereka untukmembersihkan
diri serta mencuci pakaian mereka. 15Musa berkata kepada mereka, “Pada hari ini dan
besok kamu masing-masing harus mempersiapkan 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 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 dalambentuk api. Asap itumembubung 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. 20 Lalu TUHAN turun
ke puncak Gunung Sinai danmemanggil Musa untuk naik ke situ. MakaMusa pun naik.

21 TUHAN berkata kepada Musa, “Turunlah dan peringatkanlah umat Israel supaya
mereka tidak melewati pembatas yang sudah ditentukan untuk datang melihat TUHAN.
Apabila merekamelanggarnya, maka banyak di antaramereka yang akanmati. 22 Imam-
imam yang akan datang menghadap-Ku juga harus menguduskan diri mereka. Kalau
tidak, Aku akanmenghukummereka.”

23Musaberkata kepadaTUHAN, “Orang Israel tidakmungkinnaik ke gunung itu karena
Engkau sendiri sudah memperingatkan kami, ‘Pasanglah pembatas mengelilingi gunung
itu, supaya gunung itu dianggap sebagai tempat kudus.’ ”

24Kemudian TUHANberkata, “Turunlah danbawalahHarunnaik kembali bersamamu.
Tetapi jangan biarkan imam-imam dan umat Israel melewati pembatas itu untuk datang
kepada-Ku. Jika merekamelanggarnya, Aku akanmenghukummereka.”

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 akanmenunjukkan kebaikan hati-Ku atas keluarganya
sampai ribuan generasi.

* 20:5 cemburu Kata cemburu menggambarkan TUHAN seperti seorang suami yang sangat mencintai istrinya, dan
menjaga supaya istrinya tetap setia. Israel digambarkan sebagai istri.
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7 Jangan menyalahgunakan nama-Ku, TUHAN Allahmu. Aku akan menghukum siapa
pun yangmenyalahgunakan nama-Ku.†

8 Ingatlah untukmenjaga kekudusanhari Sabat denganmenaati peraturan tentang hari
itu. 9 Enam hari lamanya kamu akan bekerja dan melakukan kegiatanmu sehari-
hari, 10 tetapi pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, kamu harus menghormati Aku,
TUHAN Allahmu, dengan 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 Jangan mengingini milik orang lain, termasuk istri, rumah, hamba laki-laki, hamba
perempuan, sapi, maupun keledainya.”

18Ketika umat Israel mendengar guruh dan bunyi sangkakala yang keras dan melihat
kilat serta gunung yang diselimuti asap, mereka gemetar ketakutan dan tetap berdiri dari
jauh.

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

20Musa berkata kepada mereka, “Jangan takut, karena TUHAN datang untuk menguji
kamumasing-masing, supaya kamu takut dan hormat kepada Dia, sehingga kamu terhin-
dar dari dosa

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

Peraturan tentangmezbah persembahan
22LaluTUHANberkatakepadaMusa, “Sampaikanlahkepadaumat 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, dom-
bamu, dan kambingmu di atasnya sebagai kurban bakaran serta kurban perdama-
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
membuat mezbah untuk-Ku dari batu, jangan menggunakan batu yang sudah dipahat.
Karena jika kamumemahatnya dengan peralatan, kamu akanmencemarkanmezbah itu.
26 Janganlah kamumembuat mezbah terlalu tinggi sehinggamembutuhkan banyak anak
tangga, supaya kemaluanmu tidak terlihat.”

21
Hak budak orang Israel

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikanlah peraturan-peraturan ini kepada umat
Israel: 2Apabila kamumembeli seorang laki-laki Israel sebagai budak, dia akanmengabdi
kepadamu selama enam tahun, dan kamu harus membebaskan dia pada tahun yang
ketujuh, tanpa dia membayar apa pun kepadamu. 3 Jika dia belum menikah ketika
menjadi budakmu,makadia akankeluar seorangdiri. Tetapi jika dia sudahberistri ketika
dia menjadi budakmu, maka istrinya akan keluar bersama dengannya.

† 20:7 menyalahgunakan nama-Ku Menyalahgunakan nama TUHAN yang dimaksud dalam PL adalah seperti dalam
hal menguatkan kesaksian tentang suatu perkara dengan berkata, “Biarlah TUHAN menghukum saya kalau saya
berbohong!” Jika orang berkata demikian padahal sebenarnya dia sedang berbohong, maka dia sudah layak dihukum
oleh TUHAN untuk dua macam dosa: berbohong dan menyalahgunakan nama TUHAN. Contoh lain adalah dalam hal
berjanji melakukan sesuatu 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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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.
5 Akan tetapi apabila budak itu menyatakan, ‘Aku mengasihi majikanku, istriku, dan
anak-anakku. Aku memutuskan untuk tetap menjadi budak,’ 6maka majikannya harus
membawanya ke hadapan-Ku di kemah TUHAN.* Kemudianmembawanya ke pintu atau
tiangpintu sebagai alasuntukmelubangidaun telinganyasebagai tandastatusnyasebagai
budak. Dengan demikian, budak itu akanmenjadi milik majikannya seumur hidup.

7 “Apabila seorang ayahdari bangsa Israelmenjual 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 men-
jadikan 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 menjadikan budak perempuan
itu sebagai gundik. 9 Dan jika seorang majikan membeli budak perempuan untuk
dinikahkan dengan anak laki-lakinya, dia tidak boleh memperlakukan perempuan itu
sebagai budak, melainkan harus memperlakukan dia selayaknya menantu perempuan-
nya. 10 Apabila seorang majikan yang memperistri budak perempuannya kemudian
memperistri perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi jatah makanan atau pakaian
yang dia sediakan kepada budak perempuan yang pertama itu, serta tetap berhubungan
intim dengannya. 11 Bilamana dia tidak memenuhi ketiga hal itu, maka dia harus
membebaskanbudakperempuanyangpertama tanpaperlumembayaruang tebusanapa
pun.

Berbagai hukuman karena kejahatan kekerasan
12 TUHAN lanjut berbicara kepada Musa, “Siapa pun yang memukul sesamanya se-

hingga mati harus dihukum mati. 13 Tetapi pasti akan ada pembunuhan yang terjadi
secara tidak sengaja, dan Aku tidak mencegah peristiwa itu terjadi. Itulah sebabnya Aku
akan menentukan beberapa kota perlindungan, di mana orang yang melakukan pem-
bunuhan 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 yang menculik harus dihukum mati, 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 seorangmemukul 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 yang memukulnya akan dibebaskan dari hukuman. Hanya saja selama
waktu penyembuhan lawannya, orang yang memukul harus membayar semua biaya
pengobatan dan kerugian yang timbul karena lawannyamenganggur.

20 “Jika seorangmajikanmemukul budak laki-laki atau perempuannya dengan tongkat
sehinggabudak itumati, diaharusdihukum. 21Tetapi jikabudak itumasihbertahanhidup
satu atau dua hari kemudian, maka majikannya tidak akan dihukum, karena budak itu
adalahmiliknya.

22 “Andaikan dua orang berkelahi, dan salah satu dari mereka dengan tidak sengaja
memukul seorang perempuan hamil sehingga dia mengalami keguguran, tetapi tidak
terluka parah,maka orang yangmemukulnya harusmembayar denda kepada suami dari
perempuan itu sejumlah yang dituntut oleh suaminya dan disetujui oleh para hakim.
23Tetapi jikaperempuan itu terlukaparah,makaorangyangmemukulnyaharusdihukum
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.

* 21:6 kemah TUHAN Teks sumber secara harfiah tidak menyebut ‘kemah TUHAN’, tetapi banyak penafsir berpen-
dapat bahwa perintah ini berhubungan dengan kemah TUHAN, yang waktu itu memang belum dibuat. † 21:14
berlindung dimezbah… TUHANmenyadari bahwananti akan ada orang-orang yang berlindung dimezbah-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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26“Jika seorangmajikanmemukulmata seorangbudak laki-laki atauperempuanhingga
buta, dia harus membebaskan budak itu sebagai ganti matanya yang rusak. 27 Jika
majikan itu memukul gigi seorang budak laki-laki atau perempuan hingga 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 sampai mati. Dagingnya tidak boleh dimakan,
sedangkan pemilik sapi itu tidak akan dihukum. 29 Tetapi jika sapi jantan itu sering
menanduk orang dan walaupun pemiliknya tidakmenghiraukan peringatan untukmen-
jaga sapi itu, maka sapi itu harus dilempari batu sampai mati dan pemiliknya juga harus
dihukum mati. 30 Tetapi jika keluarga orang yang ditanduk sampai mati itu tidak mau
pemilik sapi itudihukummati, tetapimenuntutuang tebusan,makapemilik sapi ituharus
membayar uang tebusan sejumlah yang dituntut oleh keluarga orangmati itu.

31“Halyang sama jugaberlaku jika sapi jantan itumenandukseoranganak laki-laki atau
perempuan. 32Apabila sapi itumenanduk 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 menutup-
nya, 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 lain dan pemiliknya tidakmenjaganya
dengan baik, maka pemilik sapi ganas itu harus mengganti sapi yang mati dengan uang
atau sapi lain. Tetapi sapi yangmati itu akanmenjadi miliknya.”

22
Peraturan tentang ganti rugi pencurian yang tertangkap basah

1TUHAN berbicara kepadaMusa, “Apabila seseorangmencuri 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
rumah seseorang dan dia dibunuh, maka orang yang membunuhnya itu tidak dianggap
bersalah. 3Tetapi apabila pencuri itu tertangkap basah pada siang hari dan dia dibunuh,
maka pembunuhnya dinilai bersalah atas pembunuhan itu.

“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. 4Apabila 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 sehinggamemakan tanaman di
ladang orang lain, maka pemilik ternak itu harus membayar ganti rugi kepada pemilik
ladang itu, denganmemberikan hasil panen terbaik dari ladang atau kebun anggurnya.

6 “Jika seseorang menyalakan api untuk membakar semak-semak duri, dan api itu
menyebar ke ladang gandumorang lain, sehinggamembakar gandumdi ladang itu,maka
dia harus membayar ganti rugi.”

Peraturan tentang ganti rugi harta benda
7 “Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada temannya, dan titipan itu

dicuri dari rumah temannya,maka jika pencuri itu tertangkap, dia harusmembayar ganti
rugi sebesar dua kali lipat. 8Tetapi jika pencuri itu tidak tertangkap,maka pemilik rumah
itu harusmenghadapkepadaparahakimdi kemah-Ku* agarmerekamenentukanapakah
dia sudahmencuri milik temannya atau tidak.

9 “Apabila dua orang berselisih mengenai sapi, keledai, domba, pakaian, atau barang
lain yang hilang, maka kedua belah pihak yang berselisih itu harus menghadap kepada

* 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.
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para hakim di kemah-Ku. Para hakim akanmenyatakan 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 yang melihat 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 harus membayar 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 seseorangmeminjam 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 dalam
membayar kerugian itu.”

Peraturan tentang hubungan intim di luar pernikahan
16 “Jika seorang laki-laki merayu seorang perawan yang belum bertunangan dan

berhubungan intimdengannya,maka dia harusmembayarmas kawin untuk perempuan
itu dan menikahinya. 17 Jika bapak dari perempuan itu menolak untuk menikahkan
anaknya dengan laki-laki itu, dia tetap harusmembayar uang sejumlahmas kawin untuk
perawan.”

Pelanggaran-pelanggaran dengan hukumanmati
18 “Janganmembiarkan seorang perempuan ahli sihir tetap hidup.
19 “Siapa pun yang bersetubuh dengan binatang harus dihukummati.
20 “Siapa pun yang mempersembahkan kurban kepada dewamenjadi 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 “Jangan melakukan perbuatan yang merugikan janda-janda atau anak-anak yatim.

23 Jikakamumerugikanmerekadanmerekaberserukepada-Ku,makaAkuakanmembela
mereka. 24 Aku akan marah kepadamu dengan cara mengizinkan kamu dibunuh oleh
musuhmu. Istrimu akanmenjadi janda dan anak-anakmu akanmenjadi yatim.

25 “Apabila kamumeminjamkan uang kepada salah satu umat-Ku yang miskin, jangan-
lah 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 tidakmengembalikannya dan dia berseruminta tolong kepada-Ku, Aku akan
mendengarnya danmenganggap kamu sudah berdosa, karena Aku berbelaskasihan.”

Hormat kepada Allah
28 “Janganmenghina Allah ataumengutuki pemimpin bangsamu.
29 “Setiap kali panen gandum dan anggur, jangan menunda dalammemberikan 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, janganmakan daging
binatang yangmati dibunuh oleh binatang buas. Berikanlah bangkainya kepada anjing.”

23
Peraturan tentang perilaku yang adil

✡ 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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1 “Jangan menyebarkan berita yang salah. Jangan membantu orang bersalah dengan
memberikan kesaksian palsu di pengadilan.

2 “Janganlah mengikuti pengaruh orang banyak yang mendesak melakukan sesuatu
yang tidakadil. Dan janganmemihakkepadamerekadenganbersaksi palsudipengadilan
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. 5Apabila kamu melihat seseorang yang membencimu, dan keledainya jatuh
karenabebannya terlaluberat, bantulahdiaagarkeledainyabisabangunkembali. Jangan
tinggalkan orang itu dalam keadaan susah.

6 “Janganlah memperlakukan orang miskin dengan tidak adil dalam perkaranya di
pengadilan.

7 “Jangan membuat tuduhan palsu dan jangan menghukum mati orang yang tidak
bersalah. Aku tidak akanmengampuni dosa orang yangmelakukan hal itu.

8 “Jangan menerima suap, karena suap membuat orang menjadi buta, dan merugikan
orang-orang yang tidak bersalah.*

9 “Jangan menindas orang asing yang menjadi pendatang, karena kalian pernah hidup
sebagai orang asing di Mesir, dan kamu tahu bagaimana rasanyamenjadi orang asing.”

Peraturan tentang tahun ketujuh dan hari Sabat
10 “Selama enam tahun kamu boleh menanami ladang-ladangmu dan memanen hasil-

nya. 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, segalabudakmu, danpendatangasingyang tinggal denganmu
bisa beristirahat.

13“Taatilah semuaperkataan-Kudengan teliti. Dandalamsituasi apapun, jangan sekali-
kali menyebut nama dewa!”

Tiga perayaan tahunan di kemah TUHAN
14“Setiap tahun, rayakanlah tigaperayaan ini untukmenghormatiAku: 15Yangpertama

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 tahunpadawaktuyangsudahditetapkandibulanAbib,†karenakalian
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 adalahHari RayaPondokDaun.‡ Rayakanlahperayaanketiga ini padaakhirmusim
panen, sesudah kamumengumpulkan seluruh hasil kebun dan ladangmu. 17Pada ketiga
perayaan tahunan itu, semua laki-laki harusmenghadap kepada-Ku, TUHANPenguasa, 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
sumber menuliskan, “Janganlah kaupersembahkan darah korban sembelihan yang kepada-Ku beserta sesuatu yang
beragi.” Larangan inimengacu kepada kebiasaanmempersembahkan 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 mengam-
puni pemberontakanmu. 22 Tetapi apabila kamu sungguh-sungguh patuh kepadanya
dan melakukan semua perintah-Ku, maka Aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan
melawan lawan-lawanmu. 23Malaikat itu akan berjalan di depanmu dan memimpinmu
ke negeri yang didiami oleh orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi dan Yebus. Aku akan
memusnahkan mereka. 24 Janganlah menyembah dewa-dewa mereka ataupun meniru
caramereka beribadah, melainkan hancurkanlah patung-patung berhala mereka.

25 “Menyembahlah hanya kepada-Ku TUHAN Allahmu, maka Aku akanmemberkatimu
dan kamu tidak akan kekurangan makanan dan minuman, dan Aku akan menjauhkan
kamudari penyakit. 26Tidak akanadaperempuandi negerimuyangakankeguguranatau
mandul, 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 orangHewi, orang
Kanaan, dan orang Het begitu ketakutan ketika kalian siap memasuki daerah mereka,
sehingga mereka akan lari dari kalian.† 29 Tetapi Aku tidak akan mengusir mereka
semuanya dalam waktu satu tahun, supaya negeri itu tidak terlantar dan binatang buas
tidak bertambah banyak sehingga dapat membahayakan kalian. 30 Aku akan mengusir
merekaperlahan-lahansampai jumlahkalianbertambahcukupbanyakuntukmenguasai
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 akanmengusir 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
akanmembuat kalian berdosa terhadap-Kudenganmenyembahdewa-dewamereka, dan
kalian akan terjerat dalam kejahatan ini.”

24
Bangsa Israel menerima perjanjian dengan TUHAN

1-2Lalu TUHANberkata padaMusa, “Naiklah keGunung SinaimenghadapAkubersama
dengan Harun, Nadab, Abihu, beserta tujuh puluh orang dari tua-tua Israel. Selain
mereka, tidak ada yang boleh ikut naik dengan kalian. Sesampai di 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.”

4LaluMusamenuliskan seluruhperintah TUHAN itu ke dalamkitab. Keesokanharinya,
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 mengutus be-
berapa pemuda untuk mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih sapi-sapi
jantan muda sebagai kurban perdamaian kepada TUHAN. 6Musa menuangkan separuh
dari darah kurban yang disembelih itu ke dalam baskom-baskom, dan mencurahkan
separuhnya lagi pada mezbah. 7 Kemudian dia mengambil Kitab Perjanjian itu dan
membacakannya dengan suara keras pada seluruh bangsa itu. Dan jawabmereka, “Kami
akanmelakukan apa yang sudah TUHAN perintahkan. Kami akanmenaati-Nya.”

8LaluMusamengambil darahyangberadadi baskom-baskom itudanmemercikkannya
kepada umat itu sambil berkata, “Berdasarkan semua perintah Tuhan itu, darah ini
mengesahkan perjanjian yang sudah TUHAN buat denganmu.”

9 Sesudah upacara itu, Musa, Harun, Nadab, dan Abihu, beserta ketujuh puluh tua-tua
Israel itu, naik ke gunung 10dan 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

* 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.” * 24:10 batu permata biru Secara harfiah, ‘batu safir’.
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12Sesudahmereka semua turundari gunung, TUHANberkata kepadaMusa, “Datanglah
kepada-Ku di atas gunung ini dan berdiamlah di sini. Aku akan memberikanmu lem-
pengan 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 ada masalah yang terjadi di
antara umat, kalian bisa membawanya kepada Harun dan Hur.” Maka Musa berangkat
bersama tangan kanannya yang bernama Yosua. Kemudian Musa naik ke atas gunung,
dan awanmenutupi gunung itu. 16Kemuliaan TUHAN berdiam di atas Gunung Sinai, dan
awanmenutupinya selama enam hari. Pada hari yang ketujuh, TUHANmemanggil Musa
dari dalam awan. 17Dari pandangan umat Israel yang berada di kaki gunung, kemuliaan
TUHAN di atas gunung terlihat seperti api yang berkobar-kobar. 18 Lalu Musa mendaki
lebih tinggi ke atas gunung dan masuk ke dalam awan itu. Dia berdiam di gunung itu
selama empat puluh hari dan empat puluhmalam.

25
Berbagai persembahan untukmembuat kemah TUHAN

1TUHANberkata kepadaMusa, 2 “Suruhlah umat Israelmembawa berbagai pemberian
bagi-Ku untukmembuat kemah-Ku. Terimalah pemberian dari setiap orang yang hatinya
terdorong untukmemberi. 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,†

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

7batupermatamerah‡danbatupermata lainnyauntukdipasangpadabaju efod§dan
pada penutup dada imam besar.

8 “Katakan kepada mereka bahwa mereka perlu membangun kemah yang kudus bagi-
Ku, supaya Aku tinggal di tengah-tengah mereka. 9Kamu akanmemimpin mereka untuk
membuat Kemah-Ku ini dan perabotannya sesuai dengan semua pola yang akan Aku
tunjukkan padamu.”

Peti perjanjian
10 TUHAN berbicara kepada Musa, “Buatlah sebuah peti untuk mengingat perjanjian

yang Aku buat dengan umat Israel. Peti itu dibuat dari kayu akasia, dengan panjang
115 sentimeter, lebar 69 sentimeter, dan tinggi 69 sentimeter. 11 Lapisilah bagian luar
dan dalam peti itu dengan emas murni, dan buatlah bingkai emas untuk bagian atasnya.
12 Supaya bisa mengangkutnya dengan dua tongkat pengusung, buatlah empat gelang
emas cetakan dan pasangkanlah di keempat kakinya, dengan dua gelang pada kedua sisi
panjangnya. 13 Buatlah dua tongkat pengusung dari kayu akasia dan lapisilah dengan
emas. 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 lempengan 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. 18-19 Tempalah emas berbentuk dua malaikat penjaga,✡ satu untuk

* 25:5 kulit yang tidak menyerap air Jenis kulit yang dimaksudkan tidak dapat dipastikan. Yang jelas, kulit ini
digunakanuntuk lapisanpaling atas di atapRuangMahakudusdi kemahTUHAN. LihatKel. 26:14. † 25:5 kayuakasia
Adabanyak sekali jenis kayuakasia. Jenis akasia yangadadi Indonesia tidakpernahdipilih untukmembuat kursi,meja,
atau rumah. Sedangkan jenis akasia di Alkitab adalah kayu keras dan berkualitas, sehingga digunakan untukmembuat
peti perjanjian,mezbahkurbanbakaran, dll. ‡ 25:7 batupermatamerah Jenis batupermata yang tertulis dalam teks

Ibrani adalah krisofras. § 25:7 efod Lihat catatan tentang efod di Kel. 28:6. * 25:17 Takhta Pendamaian Penutup
peti ini menggambarkan bahwa TUHAN sendiri, sambil bertakhta di surga, seolah-olah bertakhta juga di atas penutup
peti ini. Nama untuk penutup ini diberikan oleh TUHAN, dan dengan demikian Dia menunjukkan kerelaan-Nya untuk
berbelas kasihan danmelepaskan kemarahan-Nya atas dosa umat-Nya. ✡ 25:18-19 Kej. 3:24
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dipasang pada ujung kiri dan satunya lagi untuk ujung kanan. Kedua tempaan emas
yang berbentuk malaikat itu akan menjadi satu bagian dengan penutup peti. 20 Kedua
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. 22Di sanalah, yaitu di antara keduamalaikat penjaga yang
ada di atas penutup peti perjanjian itu, Aku akanmenjumpaimu, danmemberikan semua
perintah-Ku kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel.”

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

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

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

31 “Buatlah dari emasmurni tiang pelita bercabang. Semua bagian tiang pelita itu akan
dibentukdengan caraditempadari satu bongkah emas, termasukbagiankaki, batangnya,
dan tujuh pelitanya,‡ dan hiasannya yang berbentuk seperti kelopak danmahkota bunga.
32Buatlah tiang pelita itu dengan enam cabang, tiga cabang pada sisi kiri dan tiga cabang
pada sisi kanan. 33 Setiap dari keenam cabang akanmemiliki 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 danmahkota bunganya. 35Buatlah juga hiasan berbentuk kuncup bunga
badam di bawah masing-masing pasangan cabang yang keluar dari tiang utama pelita.
36 Tiang pelita itu bersama dengan semua cabangnya dan hiasannya akan dibuat dari
emas murni 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 untukmembuat tiang pelita bercabang itu beserta semua perlengkapan-
nya adalah 34 kilogram.

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

26
Kemah TUHAN*

Atap
1 TUHAN berkata kepada Musa, “Inilah cara membuat atap kemah-Ku. Lapisan paling

bawah dibuat dari sepuluh helai kain linen yang ditenun dengan benang berwarna
merah, biru dan ungu. Tenunan itu membentuk pola yang indah berupa malaikat-
malaikat penjaga. 2Ukuran setiaphelai kainharus sama, yaitupanjang13meterdan 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 akanmenjadi satu sehingga panjangnya tetap 13meter dan lebarmenjadi

† 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 ruang maha suci
(Im. 24:5-9). ‡ 25:31 pelitanya Kemungkinan setiap pelita ini berbentuk seperti wadah kecil yang pinggirannya
terjepit sebagai tempat untuk menaruh sumbu. Ketujuh wadah ini diisi dengan minyak zaitun sebagai bahan bakar
pelita. * 26: detail-detail pembuatan kemah TUHAN Banyak detail dalam pembuatan kemah TUHAN yang tidak
dapat dipastikan, seperti bentuk pengait, bentuk rangka, posisi pasak, dan posisi kayu lintang. TSI berusaha supaya
petunjuk-petunjuk dalam pasal ini dijelaskan dengan cara yang wajar, sehinggamudah dipahami.
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9 meter. 4-5 Di 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. 6Untuk menghubungkan
setiap lubang kait pada rangkaian kain itu buatlah lima puluh pengait dari emas. Kedua
rangkaian kain itu akan disambung dengan pengait dari emas itu agar atap kemah-Ku
menjadi satu kesatuan.

7-8 “Untuk lapisan kedua pada atap kemah-Ku, buatlah sebelas helai kain yang ditenun
dari bulu kambing. Setiap helai harus berukuran sama, yaitu panjang 14meter 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. 12 Rangkaian kain bulu kambing ini
lebih lebarhampir satumeterdaripadakainatapdari linen. Biarkanlahbagianyang lebih
ini tergantung dari belakang kemah untuk menutupi sisi belakang. 13 Kain penutup ini
juga lebih panjang satu meter daripada kain atap dari linen. Biarkanlah setengah meter
kelebihanmenggantung dari sisi kiri dan kanan, agar menutupi kedua sisi kemah-Ku.

14 “Di atas kain-kain penutup itu, taruhlah penutup yang dibuat dari kulit domba jantan
yang diwarnai merah. Dan di atasnya lagi taruhlah penutup yang dibuat dari kulit yang
tidakmenyerap air.”

Rangka-rangka untukmenopang atap kemah TUHAN
15 “Untuk menopang atap kemah-Ku, buatlah rangka-rangka dari kayu akasia. 16 Setiap

rangka berukuran tinggi 4,6 meter dan lebar 69 sentimeter. 17-22 Semua rangka ini akan
dibuat dengan cara yang sama, dengan dua pasak yangmenjulur dari bawah di ujung kiri
dan kanan setiap rangka. Buatlah dua puluh rangka untuk sisi selatan kemah, dua puluh
untuk sisi utara, dandelapanuntuk sisi belakang. Sebagai tempatuntukmenahanrangka-
rangka itu, setiappasakakandimasukkankedalamlubangpadadasarpenahanyangakan
dibuatdari perak. Seluruhnyaakanada sembilanpuluhenamdasaruntukkeempatpuluh
delapan rangka itu. 23-25 Di bagian belakang kemah, akan dibuat enam rangka dengan
cara sama seperti semua rangka di kedua sisi. Tetapi untuk dua rangka di kedua sudut
belakang kemah akan dibuat secara khusus. Kedua rangka itu akan menyatukan sudut
kiri dan kanan, dari bawah sampai ke atas, dan akan tersambung di ujung atas dengan
gelang pemegang yang dibuat dari emas. Kedelapan rangka untuk sisi belakang Kemah-
Ku akan dipasang di atas enam belas dasar penahan yang akan dibuat dari perak, dua
dasar untuk setiap rangka.

26 “Agar kemah-Ku kokoh, buatlah kayu lintang dari kayu akasia, yang akan digunakan
untuk melintasi dan menyatukan rangka-rangka itu. Lima batang akan melintasi sisi
utara kemah, 27 lima batang di sisi selatan, dan lima batang yang lebih pendek akan
melintasi bagian belakang kemah, yaitu sisi yang akanmenghadap ke barat. 28Empat 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“Untukmemisahkanbagiandalamkemah-Kumenjadi 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,
lengkapdenganpenutupnya, akandiletakkandi ruangan yang di balik tirai itu, yang akan
disebut Ruang Mahakudus. 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, biru dan ungu yang ditenun dengan pola yang indah. 37 Tirai itu akan digantung
dengan pengait-pengait emas pada lima tiang kayu akasia yang dilapisi dengan emas.
Tiang-tiang ini akan berdiri di atas lima dasar yang dicetak dari perunggu.”
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27
Mezbah untuk kurban bakaran

1TUHANberbicara kepadaMusa, “Buatlah sebuahmezbah*dari kayuakasia berbentuk
persegi, dengan panjang keempat sisinya 230 sentimeter, dan tinggi 140 sentimeter.
2Pahatlah dan bentuklah tanduk di keempat sudut atasmezbah, sehingga tanduk-tanduk
itu menyatu dengan mezbah. Lalu lapisilah seluruh mezbah itu dengan perunggu.
3Buatlah semua perlengkapanmezbah dari perunggu, yaitu sejumlah tempat abu, sekop,
bejana, pengait daging, dan kuali untukmengangkut bara. 4-5Buatlah alas dari perunggu
tebal yang berlubang-lubang untukmenahan 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. 7 Ketika perlu mengusung mezbah, kedua tongkat pengusung
itu akan dimasukkan pada gelang-gelang yang berada di sisi kanan dan kiri mezbah.
8 Jadi mezbah itu akan berbentuk seperti kotak kosong, seperti yang sudah ditunjukkan
kepadamu di atas gunung.”

Pagar keliling halaman kemah TUHAN
9-11 “Buatlah halaman untuk kemah-Ku itu. Halaman akan diberi pagar keliling dengan

tirai-tirai yang ditenun dari benang linen. Rangkaian tirai untuk sisi selatan dan utara
masing-masing sepanjang 46 meter. Pada masing-masing sisi, gantungkanlah tirai itu
pada dua puluh tiang menggunakan lubang kait dan pengait perak. Setiap tiang berdiri
di atas satu dasar terbuat dari perunggu. 12Di bagian belakang kemah, yaitu di sebelah
barat, lebar tirai itu akan 23 meter, dan digantungkan pada sepuluh tiang yang dipasang
pada sepuluh dasarnya.

13 Pintu gerbang halaman TUHAN akan terletak di sebelah timur, dan lebar sisi itu
juga 23 meter. 14-15 Pintu gerbang masuk akan ada di tengah sisi itu, diapit dengan dua
rangkaian tirai di ujung kiri dan kanan, yang panjangnyamasing-masing 6meter 90 senti.
Kedua rangkaian tirai itumasing-masing akan digantungkan pada tiga tiang yang berdiri
di atas tiga dasar. 16 Untuk pintu gerbang yang berada di tengah sisi itu, tenunlah tirai
dengan pola yang indah dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dengan
panjang 9meter 20 senti. Tirai itu akandigantungkanpada empat tiang yangditempatkan
di atas empat dasar.

17 Bagian ujung atas semua tiang di sekeliling halaman itu akan memiliki gelang
penyambung, berguna sebagai tempat memasang pengait dari perak. Dasar tiang-tiang
ituakan terbuatdari perunggu. 18 Jadi seluruhhalamanakanberukuranpanjang46meter
panjang, dan lebarnya 23meter. Tinggi tirainya 2meter 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 yangmenahan pagar halaman itu, akan dibuat dari perunggu.”

Minyak untuk pelita
20 “Perintahkanlahumat Israel untukmembawakepadamuminyak zaitunmurni untuk

pelita, agar pelita-pelita itu menyala terus. 21 Harun dan anak-anaknya akan bertang-
gung jawab untuk menjaga agar pelita-pelita di dalam kemah-Ku di depan tirai Ruang
Mahakudus itu terus menyala di hadapan Aku, dari sore sampai pagi. Inilah ketetapan
bagi bangsa Israel turun temurun.”

28
Pakaian para Imam

1Berkatalah TUHANkepadaMusa, “Panggillah kakakmu, Harun, beserta anak-anaknya
Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Khususkanlah mereka untuk melayani-Ku sebagai
imam. 2-3SebelumHarun dapat ditabiskan untukmelayani-Ku sebagai imambesar, paka-
ian khusus harus dibuat bagi dia, untuk menunjukkan bahwa dia memegang pelayanan
yang terhomat danmulia demiAku. Suruhlah para pengrajin ahli yang sudahAkupenuhi
dengan roh kebijaksanaan untuk membuat pakaian khusus itu. 4-5 Inilah pakaian yang
perlu mereka buat: penutup dada, efod, jubah,* baju panjang yang ditenun dengan pola

* 27:1 mezbahMezbahadalahsebuah tempatuntukmempersembahkankurbankepadaAllah. Sebelumzamankemah
TUHAN, mezbah yang digunakan dibuat dari tanah atau batu-batu. Tetapi mezbah ini dibuat dari kayu supaya dapat
dipindahkan. * 28:4-5 jubah Bentuk jubah yang dimaksud dijelaskan di ayat 31-35.
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yang indah,† serban, dan ikat pinggang. Kain untuk itu akan ditenun dengan pola yang
indahdari benang linenmerah, biru, danungu, dihiasi jugadenganbenangemas.✡ Semua
itu dibuat bagi Harun dan anak-anaknya, supayamerekamemakainya saatmelayani 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 akanmembuat baju efod‡ dari kain yang ditenun dari benang

linen berwarna merah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang 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 samadengan efod, yaitu kain yang ditenun dari benang
linen berwarnamerah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang emas.

9 “Kedua penutup bahu itu akan dihiasi dengan dua batu permata merah§ yang besar,
satu di bahu kiri dan satu di kanan. Kedua batu ini akan diukirkan dengan nama-nama
kedua belas anak Yakub, 10 enam nama pada batu yang pertama dan enam nama lainnya
pada batu yang kedua, sesuai urutan kelahiran mereka. 11-14 Cara mengukir nama-nama
itu pada kedua batu tersebut adalah sebagaimana ahli pengukir membuat cap meterai.
Kedua batu permata itu akan dipasang di bingkai emas yang akan dijahit pada penutup
dada. KetikaHarun datang ke hadapan-Ku denganmembawa nama-namamereka di atas
kedua bahunya, Aku akan selalu diingatkan bahwa Harun mewakili seluruh umat-Ku.
Keduabingkai emas itu jugaakandikaitkankepadapenutupdadadengandua rantai emas
murni yang dijalin seperti tali.”

Penutup dada
15 “Para pengrajin ahli itu akan membuat penutup dada untuk digunakan oleh imam

dalam mengambil keputusan menurut kehendak-Ku.✡ Penutup dada ini akan ditenun
dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang emas,
supaya menjadi karya seni yang serupa dengan efod. 16 Penutup dada itu akan dilipat
dua untuk membuat kantong persegi empat, dengan panjang dan lebar 22 sentimeter.
17 Empat baris batu permata akan dipasang pada penutup dada itu. Baris pertama akan
berisi batu permata merah, bening, dan hijau tua.* 18 Baris yang kedua akan berisi batu
permata hijau campur biru, biru tua, dan bening. 19 Baris yang ketiga akan berisi batu
permata biru, putih campur cokelat, dan ungu. 20 Dan baris yang keempat akan berisi
batu permata bening,merah, danhijau campurmerah. Semuapermata ini akandipasang
padabingkai emas. 21Duabelasbatupermata itumelambangkankeduabelas anakYakub,
yangkemudianmenjadi duabelas suku Israel. Setiapbatupermata itu akandiukir, seperti
ukiran capmeterai, masing-masing satu nama suku Israel.

22-25 “Sebagai penahan untuk penutup dada dari bagian atas, buatlah dua rantai dari
emasmurniyangdijalin seperti tali, besertaduacincinemas. Cincinyangsatuakandijahit
pada pojok kiri atas penutup dada, dan cincin yang satunya lagi dijahit pada pojok kanan
atas. Kedua rantai emas itu disambungkan kepadamasing-masing cincin untukmengikat
penutup dada itu pada kedua bingkai emas di penutup bahu efod. 26-28Empat cincin emas
lagi perlu dibuat juga, yang akanmenahanpenutupdada 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
bagiandepan efod, di sebelah kiri dankanan, dandi tengahdi antara bagianbawahkedua
penutup bahu dan sambungan jahitan ikat pinggang. Kedua cincin di kiri dan kedua yang
dikananakandisambungkandengan tali biru, agarpenutupdada tidakhanyabergantung
dari atas saja ketika Harunmembungkuk.

29 “Setiap saat Harun masuk ke Ruang Kudus, dia akan selalu memakai penutup dada
itu. Dengan demikian dia akan senantiasa membawa nama-nama suku Israel di dekat
jantungnya, dan Aku akan selalu diingatkan bahwa Harun mewakili semua umat-Ku.
30 Kedua alat yang akan digunakan untuk mengetahui kehendak-Ku, yaitu Urim dan
† 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 yang memiliki
arti simbolis tentang pelayanan imam. § 28:9 permata merah 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, akikputih, kecubung, (20) krisolit/beril, krisopras, danyaspis. Warnabeberapabatu tersebutbisabervariasi,
dan jenis batu permata juga sulit dipastikan.
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Tumim,† akan dimasukkan ke dalam saku penutup dada. Dengan demikian benda-benda
itu akan selalu berada di dekat jantung Harun ketika dia menghadap kepada-Ku untuk
mengetahui kehendak-Ku bagi umat Israel.”

Jubah biru
31 “Jubah Harun yang akan dipakai di bawah efod itu akan ditenun seluruhnya dari

benang berwarna biru. 32 Jubah itu akan ditenun dengan kerah yang tebal, agar jubah
tidak mudah robek. 33-34 Sekeliling ujung bawah jubah akan ditenun dengan hiasan-
hiasan berbentuk seperti buah delima,‡ dari benang warna merah, biru dan ungu.
Dan pasanglah lonceng-lonceng emas secara berselang-seling dengan hiasan-hiasan itu.
35Harunwajibmemakai jubah ini setiap kali diamemasuki Ruang Kudus untukmelayani
Aku, dan lonceng-lonceng ini akanberbunyi setiap kali diamasukdankeluar dari hadirat-
Ku. Hal ini adalah kewajiban bagi Harun dan anak-anaknya yang menjadi imam besar,
karena siapa pun yangmelanggar dalam ketentuan ini akan Aku hukummati.”

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

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 serbanHarun dengan tali berwarna biru. 38Setiap kali Harunmempersembahkan
sesuatu yangorang Israel berikankepada-Ku, dia harusmemakaimedali ini padadahinya
sebagai tandabahwaAkumenganggapkuduspersembahan itu, biarpun terjadikesalahan
dalamcaraumat Israelmemberi persembahan itu. Dengandemikian, Akuakanberkenan
kepada umat-Ku.”

Berbagai pakaian lain
39 “Baju panjang untuk Harun akan ditenun dari benang linen, dengan pola indah yang

berwarna-warni. Serbandan ikatpinggangnya jugaakanditenundengancarayang 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 dalamdari
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 pelayananmereka di mezbah kurban bakaran di halaman kemah-Ku. Hal
ini adalah kewajiban bagi Harun dan anak-anaknya, karena siapa pun yang melanggar
dalam hal ini akan Aku hukummati.

“Ketika segala macam pakaian ini sudah disiapkan, urapilah dan tahbiskanlah Harun
dan anak-anaknya, agar mereka dikhususkan dan dikuduskan sebagai imam yang
melayani Aku.”

29
Persiapan untuk pentahbisanHarun dan anak-anaknya sebagai imam

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Harun dan anak-anaknya harus ditahbiskan sebagai
imamagarmerekabisamelayaniAku. Untukupacara pentahbisan itu, siapkanlahhal-hal
ini: Seekor sapi jantan muda dan dua ekor domba jantan. Ketiganya haruslah yang tidak
ada cacat di tubuhnya. 2Buatlah tigamacamroti yang tidakberagi dari tepung terigu yang
terbaik, yaitu roti yang tidakmengandungminyak zaitun, roti yangmengandungminyak
zaitun, dan roti tipis kering yang diolesi denganminyak 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 bawalah Harun dan anak-anaknya ke depan pintu kemah-Ku dan lakukanlah
upacara pembasuhan bagi mereka. Dalam upacara itu kamu harus membasuh mereka
masing-masing dengan air. 5Lalu ambillah pakaian yang sudahdisiapkan itu, yaitu jubah,
bajupanjang, efodyang sudahdisulam, danpenutupdada. Kenakanlah semuanyakepada
Harun, dan ikatkanlah ikat pinggang pada efod yang sudah dikenakannya. 6Pakaikanlah
serban di kepalanya, dan pasanglah pada serban itu medali emas yang sudah diukir
dengan tulisan: Kudus bagi TUHAN. 7 Sesudah itu urapilah dia dengan menuangkan

† 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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minyak pengurapan di kepalanya. 8 Kemudian suruhlah anak-anaknya mendekat dan
kenakanlah baju-baju panjang yang sudah disiapkan itu pada mereka. 9 Pasanglah ikat
pinggang dan ikat kepala kepadamerekamasing-masing.”

Upacara pentahbisanHarun dan anak-anaknya
“Berikut ini adalah ketetapan mengenai tata cara pentahbisan Harun dan anak-

anaknya, dan upacara ini juga akan dilakukan secara turun-temurun untuk setiap ketu-
runan 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.
12Ambillah sebagian darah sapi itu, lalu oleskanlah pada tanduk-tandukmezbah dengan
jarimu. Sisa darah itu harus kamu tuangkan ke bagian bawah mezbah. 13 Sesudah
itu ambillah semua lemak yang menutupi isi perutnya, hati dan kedua ginjal dengan
lemaknya. Bakarlah semua itu di atas mezbah sebagai persembahan bagi-Ku. 14 Tetapi
daging, kulit, dankotorannya, harus kamuke luarperkemahandanmembakarnya. Itulah
kurban penghapus dosa.

15 “Kemudian ambillah salah satu dari kedua domba jantan itu, dan suruhlah Harun
serta anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. 16 Lalu,
sembelihlah domba itu, ambil darahnya dan siramkan dengan kuat pada keempat sisi
mezbah. 17 Potonglah seluruhnya menjadi beberapa bagian dan cucilah semua bagian
dalamnya dan kakinya. Lalu letakkanlah semuanya itu di samping kepala dan bagian
tubuh lainnya. 18 Bakarlah semuanya itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran yang
bau harumnya akanmenyenangkan bagi-Ku.

19 “Kemudian ambillah domba jantan yang satunya lagi, yang khusus untuk mentah-
biskan mereka. Suruhlah Harun serta anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka
di atas kepala domba itu. 20 Lalu sembelihlah domba itu. Ambillah sedikit darahnya dan
oleskanlah pada telinga kanan Harun dan masing-masing anaknya, dan juga pada ibu
jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Dan sisa dari darah itu harus kamu
siramkan dengan kuat pada keempat sisi mezbah. 21Ambillah sedikit darah dari mezbah
itu dan campurkanlah dengan minyak pengurapan. Lalu percikkanlah kepada Harun
dan kepada anak-anaknya, serta pada pakaian mereka. Dengan cara inilah mereka serta
pakaianmereka dikuduskan demi pelayanan kepada-Ku.

22 “Lalu ambillah bagian yang berlemak dari domba jantan, lemak yang melapisi
bagian ekor, dan lemak yang menutupi isi perut. Ambillah juga hati, kedua ginjal serta
lemak yang menutupinya, dan paha kanannya, karena domba ini untuk pentahbisan.
Letakkanlah semua itu ke atas mezbah. 23Kemudian ambillah dari bakul roti yang sudah
ditempatkan di hadapan-Ku, satu roti yang tidak mengandung minyak zaitun, satu roti
yang mengandung minyak zaitun, dan satu roti tipis kering yang diolesi dengan minyak
zaitun setelah dibakar. 24 Engkau harus menaruh semuanya ini ke dalam tangan Harun
dan anak-anaknya, dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi sebagai
persembahan khusus kepada-Ku. 25 Setelah itu, ambillah semua roti itu kembali, dan
bakarlah di atas mezbah bersama kurban bakaran. Bau harum saat itu dibakar akan
menyenangkan Aku. 26 Kemudian ambillah dada domba jantan yang digunakan untuk
mentahbiskan Harun, dan angkatlah tinggi sebagai persembahan khusus kepada-Ku.
Musa, inilah bagian yang boleh kamumakan.

27“Pisahkanlahbagian-bagianyangakanmenjadimilikHarundananak-anaknya, yaitu
dada dan paha domba yang digunakan untuk pentahbisan mereka, yang diangkat tinggi
sebagai persembahan khusus. 28Untuk seterusnya, setiap kali umat Israel mempersem-
bahkan kurban perdamaian, bagian ini harus dipisahkan untuk Harun dan keturunan-
nya. Umat Israelwajibmempersembahkanbagian inikepada-Kudenganmemberikannya
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. 30AnakHarun, yang akanmenggantikanbapaknya, harusmemakai pakaian
ini selama tujuh hari ketika diamasuk ke RuangKudus di kemah-Ku untukmelaksanakan
berbagai tugas imam sesuai ketetapan-Ku.

31 “Ambillah semua bagian daging yang dikhususkan untuk kalian makan dari domba
jantan pentahbisan itu, dan rebuslah daging itu di tempat yang kudus. 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
untukmenghapus dosa-dosa mereka danmengkhususkanmereka bagi-Ku pada upacara
pentahbisan mereka. Orang lain tidak boleh memakannya, karena makanan ini suci dan
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dikhususkan bagi acara pentahbisan. 34Apabila keesokan paginyamasih ada daging atau
roti yang tersisa, maka sisa itu harus dibakar. Sisa makanan itu tidak boleh dimakan oleh
siapa pun, karena suci dan dikhususkan bagi acara pentahbisan.

35 “Semua langkah itu harus diulangi setiap hari selama ketujuh hari upacara pentah-
bisanHarundan anak-anaknya, persis seperti yangAku sudah perintahkan. 36Setiap hari
selama tujuh hari itu, persembahkanlah seekor sapi jantanmudauntukmenghapus dosa-
dosa mereka. Dan melalui kurban itu mezbah kurban juga ikut dikuduskan. Kemudian,
setiaphari selama tujuhhari itu, kamu jugaharusmengoleskanminyakpengurapanpada
setiap tanduk mezbah itu, sebagai tanda bahwa mezbah itu sudah dikhususkan demi
pelayanan bagi-Ku. 37 Upacara itu harus diulangi setiap hari selama tujuh hari, supaya
mezbah menjadi sangat dikuduskan demi pelayanan bagi Aku, sehingga apa pun yang
menyentuhmezbah itu akanmenjadi kudus.

38 “Inilah yang harus dipersembahkan setiap hari di atas mezbah, yaitu dua ekor anak
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 juga dua liter tepung terigu terbaik yang dicampurkan dengan satu liter
minyak zaitun terbaik. Dan siramkanlah satu liter anggur sebagai persembahan air
anggur. 41 Persembahkanlah 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 menye-
nangkan bagi-Ku.

42 Kemudian TUHAN berbicara kepada Musa, “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 menemui
umat Israel, dan tempat itu akan menjadi kudus karena kemuliaan-Ku. 44 Aku akan
menguduskan kemah-Ku dan mezbahnya. Aku akan mengkhususkan Harun dan anak-
anaknya, supayamereka bisa bertugas sebagai imam-imam. 45Aku akan tinggal di antara
umat Israel, dan Aku akan menjadi Allah mereka. 46 Mereka akan tahu bahwa 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
membakardupa. 2Mezbah ini akansepertimejapersegi empat, denganpanjang setiap sisi
46 sentimeter. Tingginya 92 sentimeter. Di setiap sudut mejanya, buatlah bentuk seperti
tanduk sapi yang dipahat supayamenonjol langsung dari kayu yang sama dengan bagian
atas meja itu. 3 Lapisilah semua itu dengan emas murni, termasuk bagian atas mezbah,
keempat sisinya, dan tanduk-tanduknya. Buatlah juga bingkai emas di sekelilingnya.
4Untukmengusung, 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.
Persembahan dupa ini harus dilakukan di hadapan TUHAN secara rutin, sampai turun
temurun. 9 Dupa yang dipersembahkan di mezbah khusus itu haruslah yang dibuat
khusus untuk keperluan kemah-Ku.✡ Jangan menggunakan mezbah itu untuk mem-
persembahkan 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
11 TUHAN berkata kepada Musa, 12 “Waktu kamu mengadakan sensus untuk menghi-

tung jumlah umat Israel, saat penghitungan dilakukan, setiap laki-laki harus membayar
✡ 30:9 Kel. 30:34-38 ✡ 30:10 Im. 23:28-32
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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 harus membayar enam gram perak 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 orang miskin
harus membayar jumlah yang sama, untuk membuat pendamaian dalam pandangan-
Ku bagi hidup mereka. 16 Musa, kamu akan menerima uang pendamaian ini, yang
dibayar oleh bangsa Israel, dan kamu menggunakannya dalam pelayanan di kemah-
Ku. Dengan demikian, Aku akan berkenan kepada umat Israel dan menganggap bahwa
merekamasing-masing sudah berdamai dengan-Ku.”

Bejana pembasuhan
17Lalu TUHANberkata kepadaMusa, 18 “Buatlah bejana air untuk pembasuhan lengkap

dengan tumpuannya. Keduanya akan dibuat dari perunggu. Bejana ini akan diletakkan
di antara kemah-Kudanmezbah. 19Harunbeserta anak-anaknya akanmembasuh tangan
dan kaki mereka dengan air itu. 20-21Mereka harus membasuh tangan dan kaki dengan
air itu pada saat mereka 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. 25 Dari bahan-bahan ini, buatlah minyak pengurapan dengan cara seperti yang
dilakukan pembuat parfum ahli. Minyak ini suci, dan hanya dapat digunakan dalam
pelayanan demi Aku. 26 Dengan minyak ini kamu akan mengurapi kemah-Ku, peti
perjanjian, 27meja dengan segala peralatannya, tiang pelita dengan segala peralatannya,
mezbah dupa, 28mezbah kurban bakaran dengan segala peralatannya, dan bejana pem-
basuhan dari perunggu serta tumpuannya. 29Urapilah semuanya itu agarmenjadi kudus,
sehingga apa pun yangmenyentuhnya juga akan dikuduskan demi pelayanan bagi Aku.

30 “Urapilah Harun dan anak-anaknya dengan minyak itu, agar mereka dikhususkan
untuk melayani sebagai imam. 31 Dan kamu harus mengatakan kepada umat Israel,
‘SesuaiperintahTUHAN,kita akansenantiasamenganggapminyakpengurapan ini sangat
kudus, dan hanya digunakan untuk di pelayanan kepada TUHAN. 32 Minyak ini tidak
boleh dioleskan pada tubuh orang biasa, dan kalian tidak boleh membuat minyak yang
serupa denganminyak ini. Minyak ini suci, dan hanya dapat digunakan dalampelayanan
demi Aku. 33 Barang siapa membuat minyak dengan campuran yang serupa, ataupun
mengoleskannya kepada seseorang yang bukan imam, dia tidak boleh lagi dianggap
sebagai umat-Ku.’ ”

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

masing-masing dengan jumlah yang sama, 35 dan campurkanlah menjadi dupa, seperti
buatan seorang ahli pencampur dupa. Dupa itu harus dicampur dengan garam. 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 di mana Aku
akan bertemu denganmu, atau imam besar yang bertugas di dalam kemah-Ku. Dupa
itu harus selalu dianggap kudus dan hanya dipakai demi pelayanan bagi 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.
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38 Siapa pun yang membuat dupa yang serupa dengan itu bagi dirinya sendiri dan untuk
menikmati wanginya, tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku.”

31
Bezalel dan Aholiab dipilih untukmemimpin pembuatan kemah TUHAN

1LaluTUHANberkatakepadaMusa, 2“Untukmemimpinsemua tugasdalampembuatan
kemah-Ku, Aku sudah memilih Bezalel, dari suku Yehuda. Dia adalah anak Uri, cucu
Hur. 3 Aku sudah memenuhi Bezalel dengan Roh-Ku dan memberinya kebijaksanaan,
kepandaian, dan kemampuan dalam segala bidang kerajinan, 4 termasuk pembuatan
rancangandari emas, perak, danperunggu, 5pemotongandanpemasanganbatupermata,
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 sudahmemberikan kemampuan kepada semua pengrajin di antara umat Israel
untukmembuat 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 peralatan-
nya, mezbah dupa,

9mezbah kurban bakaran beserta peralatannya, bejana pembasuhan dan tumpuan-
nya,

10pakaian imam yang indah, yang akan dikhususkan demi Harun dan anak-anaknya
ketikamereka bertugas melayani sebagai imam,

11minyak pengurapan, dan dupa untuk Ruang Kudus.
Mereka harus membuat semua ini sesuai dengan perintah-Ku.”

Peringatan tentang hari Sabat
12 TUHAN berkata kepada Musa, 13 “Katakanlah kepada umat Israel, ‘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
antaraAkudengankamu. DengandemikiankamuakanmengingatbahwaAkulahTUHAN
yangmenguduskanmu. 14Taatilah segala peraturanyangAkubuat tentanghari Sabat dan
selalumenganggap hari itu kudus. Siapa pun yang tidakmenghormatinya akan dihukum
mati, dan setiap orang yang bekerja pada hari 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. 16Umat 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

1 Ketika orang-orang melihat bahwa Musa tidak turun dari gunung, mereka bersama-
sama datang kepada Harun dan berkata, “Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan
si Musa itu, yang sudah menghasut kita keluar dari Mesir! Ayolah, buatkan patung dewa
bagi kami untukmemimpin kita!”

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

3Maka semuaorangmelepaskananting-anting emasmerekadanmembawanyakepada
Harun. 4LaluHarunmengambil anting-antingemas itudandiamelebur,membentuk, dan
memahatnyamenjadi patung berbentuk anak sapi. Sesudahmelihat patung itu umat pun
saling berkata, “Hai umat Israel, inilah dewa kita yang sudah membawa kita keluar dari
Mesir!”

5Ketika Harun melihat umat merasa senang, dia mendirikan mezbah di depan patung
anak sapi itu dan berkata kepadamereka, “Besok kita akanmengadakan perayaan untuk
TUHAN!”
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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.

7BerkatalahTUHANkepadaMusa, “Segeralah turun! Umat yangkamubawakeluardari
Mesir sudah menajiskan dirinya sendiri! 8Mereka cepat sekali menyimpang dari jalan
yang sudah Aku perintahkan. Mereka sudah membuat patung berhala berbentuk anak
sapi, kemudian bersujud kepadanya serta mempersembahkan kurban baginya. Mereka
berkata, ‘Hai umat Israel, inilah dewa yang sudahmembawa kita keluar dari Mesir!’ ”

9 Lalu TUHAN berkata, “Aku sudah melihat betapa keras kepala umat ini. 10 Sekarang,
biarkanlah Aku melepaskan amarah-Ku terhadap mereka dan memusnahkan mereka!
Kemudian Aku akanmembuat kamumenjadi suatu bangsa yang besar!”

11 Tetapi Musa memohon kepada TUHAN Allahnya, “Mengapa Engkau harus
melepaskan amarah-Mu terhadap mereka?! Bukankah mereka umat-Mu yang Engkau
bawa keluar dari negeri Mesir dengan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu?! 12 Jangan sampai
orang Mesir berkata, ‘TUHAN membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan maksud
jahat, supaya Dia membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka 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
keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit. Aku akan memberikan semua tanah
ini yang sudah Aku janjikan kepada keturunanmu dan mereka akan memiliki tanah itu
selamanya.’ ” 14Lalu TUHANmembatalkan niat untukmembinasakan umat-Nya.

15 Kemudian 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 perjanjianmereka
dengan Allah. 16Kedua lempengan batu itu adalah karya Allah, dan Dia sendirilah yang
menuliskan perintah-perintah pada kedua lempengan batu itu.

17Yosuamendengar suara keramaian umat di bawah dan dia berkata dia kepadaMusa,
“Sepertinya ada peperangan di dalam perkemahan!”

18 Jawab Musa, “Bukan! Itu bukan suara sorak kemenangan ataupun tangisan kekala-
han. Akumendengar suara nyanyian.”

19 Ketika Musa mendekati perkemahan itu dan melihat patung anak sapi emas dan
orang-orang sedangmenari-nari, dia sangat marah dan diamelemparkan kedua lempen-
gan batu itu ke tanah di kaki gunung, sehingga hancur. 20Musa mengambil patung anak
sapi emas yangmereka buat itu, dan dengan dibantu oleh beberapa orang lain* diamele-
burnya 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?!”

22 Harun berkata, “Janganlah marah, Tuanku. Tuanku sendiri tahu betapa jahatnya
bangsa ini. 23 Mereka 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, sayamelemparkan 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.

27 Musa berkata kepada mereka, “TUHAN Allah Israel berkata, ‘Ambillah pedangmu
masing-masing dan berjalanlah dari satu ujung perkemahan ke ujung yang lain. Bunuh-
lah saudaramu, temanmu, dan tetanggamuyang sudah terlibatdalamgerakanpalsu ini!’ ”
28Orang-orang Lewi melakukan seperti yang diperintahkanMusa, dan pada hari itu juga
sekitar tiga ribu orangmati terbunuh.

29 Musa berkata, “Hari ini kamu masing-masing sudah mengkhususkan diri untuk
melayani TUHANdenganmenaati perintah-Nya,meskipunkamuharusmembunuhanak-
anakmudan saudara-saudaramusendiri. Olehkarena tindakanmu inimakaTUHANakan
memberkatimu.”

* 32:20 dibantu … Teks sumber hanya menyebut Musa sebagai pelaku untuk semua tindakan dalam ayat ini, tetapi
pastilah dia tidak bisa melakukan pekerjaan berat semacam ini seorang diri.
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30KeesokanharinyaMusaberkata kepadabangsa Israel, “Kalian sudahmelakukandosa
besar! Tetapi saya akan naik untuk menghadap TUHAN dan meminta pendamaian atas
dosamu.”

31 Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata, “Bangsa ini sudah berbuat
dosa besar. Mereka sudah membuat patung dewa emas untuk disembah. 32 Tetapi aku
mohonampunilahdosamereka. Jika tidak, hapuslahnamakudari kitabyangberisi daftar
nama-nama umat-Mu.”

33Tetapi TUHAN berkata kepada Musa, “Tidak! Dalam kitab itu Aku hanya menghapus
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 dimanaAku akanmenghukummereka
atas dosamereka!”

35KemudianTUHANmendatangkanwabahpenyakit padabangsa Israel karenamereka
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
berjalan di depan kalian, dan Aku akanmengusir orang-orang Kanaan, 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 akan
marah 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 akanmemutuskan apa yang akan Aku lakukan terhadap kalian.’ ”
Ketika bangsa Israel mendengar kabar buruk itu, mereka sangat sedih dan berkabung.

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

Kemah Pertemuan di luar perkemahan
7 Biasanya, ketika bangsa Israel berkemah di suatu tempat, Musa mendirikan sebuah

kemah di luar, jauh dari perkemahan. Musa 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. 9Dan ketikaMusa berada di dalam, tiang awan selalu turun dan berdiri
di depan pintu kemah itu sementara TUHAN berbicara dengan Musa. 10 Ketika seluruh
umatmelihat tiang awan berdiri di depan pintu kemah itu, mereka berdiri dan lalu sujud
menyembahkepadaTUHAN,daripintukemahmerekamasing-masing. 11Didalamkemah
itu, TUHAN berbicara langsung kepada Musa, sebagaimana seseorang berbicara kepada
temannya. Dan ketika Musa kembali ke perkemahan, Yosua anak Nun tetap tinggal di
Kemah Pertemuan. Yosua adalah seorangmuda, tangan kananMusa.

Musameminta agar TUHANmenyertainya
12 Musa berkata kepada TUHAN, “Engkau menyuruhku, ‘Bawalah umat ini ke negeri

yang Aku janjikan kepada mereka.’ Tetapi Engkau belum memberitahukan kepadaku
siapa yang akan Engkau utus bersama denganku. Namun kata-Mu, ‘Aku mengenalmu
dan berkenan kepadamu.’ 13 Aku mohon, ya TUHAN, apabila aku sungguh berkenan di
mata-Mu, perkenalkanlahdiri-Mu secara lebihmendalamkepadaku, agar akudapat lebih
mengenal Engkau, dan terus melakukan apa yang berkenan kepada-Mu. Ingatlah bahwa
bangsa ini adalah umat-Mu.”

14Lalu TUHANmenjawab, “Aku sendiri akan menyertaimu dan memberikan kelegaan
kepadamu.”

15 Jawab Musa, “Jika Engkau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat
dari sini. 16 Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa tahu bahwa Engkau berkenan kepada

* 33:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di Kel. 3:1.
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kami jika Engkau tidak menyertai kami? Justru yang membedakan kami dari semua
bangsa lain di bumi adalah bahwa Engkaumenyertai kami!”

17 Kemudian TUHAN menjawab Musa, “Aku akan melakukan apa yang kamu minta,
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
dapatmemandangwajah-Ku, sebab tidak seorangpunyangmelihat-Kudapat tetaphidup.
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 kamu
dengan tangan-Ku sampai Aku sudah lewat. 23 Lalu Aku akan menarik tangan-Ku, dan
kamu akan dapat melihat Aku dari belakang. Tetapi wajah-Ku tidak akan kamu lihat.”

34
Kedua lempengan batu yang baru

1Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Pahatlah dua lempengan batu yang baru, seperti
kedua lempengan batu yang sudah kamu hancurkan itu. Aku akan menuliskan pada
lempengan itu kata-kata yang sama dengan lempengan yang sebelumnya. 2 Siapkanlah
kedua lempeng itu, lalu besok pagi membawanya naik ke Gunung Sinai. Berdirilah di
hadapan-Ku di puncak gunung itu. 3 Tidak seorang pun boleh ikut ke atas bersamamu
ataupun berada di mana pun di gunung itu. Bahkan kawanan domba dan sapi pun tidak
bolehmerumput di dekat gunung itu.”

4 Maka Musa memahat dua lempengan batu seperti lempengan yang pertama. Dan
keesokan harinya, pagi-pagi sekali, diamembawa kedua lempengan itu di tangannya dan
naik ke Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan TUHAN.

TUHANmenyatakan kepribadian-Nya kepadaMusa
5 Lalu TUHAN turun dalam awan dan berdiri di samping Musa, dan Dia menyatakan

nama-Nya sendiri, yaitu TUHAN. 6Lalu TUHAN lewat di 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.
Tetapidi sisi lain, Aku tidakakanmembebaskanorang-orangyangbersalahdarihukuman

mereka.
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-Kudengan kalian. Aku akanmelakukan keajaiban-keajaibanbaru yang belum
pernah disaksikan oleh bangsa mana pun di bumi. Semua bangsa di sekitar kalian akan
melihat betapa dahsyatnya kuasa-Ku ketikamerekamelihat perbuatan-Kubagimu,Musa.
11Taatilah perintah-perintah yang akanAku berikan kembali kepadamuhari ini, danAku
akanmengusir orang-orang Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi dan Yebus dari hadapanmu.

12 “Hati-hatilah! Jangan membuat perjanjian dengan penduduk di negeri yang akan
kalian masuki. Jika kalian melakukan hal itu, kalian akan terjerat ke dalam cara hidup
mereka yang jahat. 13 Sebaliknya, robohkanlah mezbah-mezbah mereka. Hancurkan
semua patung berhala mereka, dan tebanglah semua tiang untuk penyembahan dewi
Asyera. 14Kalian tidak boleh menyembah dewa apa pun, karena Aku adalah Allah yang
cemburu.

15 “Jangan membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena mereka
melacurkan diri mereka dengan menyembah berhala. Jika kalian berteman dengan
mereka, maka mereka akan mengundang kalian 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
merekamelacurkan diri, yaitu dengan denganmenyembah patung berhala,mereka akan
✡ 33:21 Kel. 34:2-7
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mempengaruhi anak laki-laki kalian sehingga melakukan hal yang sama. 17 Janganlah
membuat patung berhala dari logam untuk kalian sembah.

TUHANmengingatkan tentang berbagai peraturan
18 “Peringatilah hari raya Roti Tidak Beragi. Setiap tahun pada waktu yang sudah

Aku tentukan dan perintahkan, kalian harus makan roti tidak beragi selama tujuh hari.
Perayaan ini dilakukan pada bulan Abib, untuk mengingat bahwa pada bulan itulah
kalian keluar dari Mesir.

19 “Semua anak laki-laki yang sulung adalahmilik-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 dengan mempersembahkan kepada-Ku seekor
anak domba atau kambing. Kalau kamu tidak menebusnya, kamu harus membunuh
keledai itu dengan cara mematahkan lehernya. Tetapi kamu memang harus menebus
setiap anak laki-laki yang sulung.

“Ketika menghadiri ketiga hari perayaan yang diwajibkan, tidak seorang pun yang
boleh datang ke hadapan-Ku tanpamemberi persembahan.

21 “Enamhari lamanya kamubekerja, tetapi pada hari ketujuh kamuharus beristirahat,
bahkan padamasamembajak ataumasamenuai sekalipun.

22 “Peringatilah Hari Raya Panen, untukmerayakan hasil pertama dari panen gandum,
dan Hari Raya Pondok Daun pada akhir musim panen. 23 Tiga kali dalam setahun setiap
laki-laki harus datang menghadap Aku, Penguasa dan Allah Israel, di kemah-Ku.✡ 24 Saat
kamu menghadap Aku pada ketiga perayaan itu, 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.

25 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersembahkan roti yang
beragi.

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

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

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

28 Musa berada di atas gunung bersama TUHAN empat puluh hari dan empat puluh
malam, dan selama itu dia tidakmakan atau punminum. 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 sudahberbicara dengannya. 30KetikaHarundanumat IsraelmelihatwajahMusa
yang bercahaya, mereka takut mendekatinya. 31 Namun Musa memanggil 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 wajahnya dengan kain.
34-35 Musa tetap menutupi wajahnya sampai dia masuk kembali 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: 2 Kita 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. Siapapun yang
bekerja pada hari itu akan dihukum mati. 3 Kita tidak boleh menyalakan api di dalam
tempat tinggal kita pada hari Sabat.”

Berbagai persembahan diberikan untukmembuat kemah TUHAN

✡ 34:23 Kel. 23:14-17 * 34:28 TUHAN Secara harfiah, ‘dia’. Seperti NLT, tim penerjemah TSI berpikir penulis
bermaksud TUHAN, bukanMusa sendiri. Bandingkan dengan Kel. 34:1; Ul. 10:2-4.
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4 Lalu Musa berkata kepada seluruh umat Israel, “Inilah perintah TUHAN:
5 Kumpulkanlah persembahan bagi TUHAN yang akan digunakan untuk mengerjakan
kemah-Nya. Hendaklah setiap orang yang tergerak hatinya membawa persembahan
kepada TUHAN,

yaitu emas, perak, dan perunggu,
6benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu,
kain linen halus,
bulu kambing yang akan dipintal dan ditenunmenjadi kain,
7kulit domba jantan yang diwarnai merah,
kulit yang tidakmeresap air,
kayu akasia,
8minyak zaitun untuk pelita bercabang,
berbagai wangi-wangian dari getah pohon untuk dicampur dalam pembuatan
minyak pengurapan dan dupa,

9 permata krisopras dan berbagai permata lainnya, untuk dipasang pada efod dan
penutup dada yang akan dipakai oleh imam besar.

10 “Hendaklah setiap orang yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan hal-hal
yang dipesan oleh TUHAN datang. Mari kita mengerjakan hal-hal ini:

11 Seluruh 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,

15mezbah dupa dengan tongkat pengusungnya, minyak pengurapan dan dupa, serta
tirai pintumasuk kemah itu,

16 mezbah 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,
19dan segalamacampakaian indah yang dikhususkan bagi Harun dan anak-anaknya
untuk dipakai ketika merekamelayani 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. 22Baik laki-laki maupun
perempuan, semua orang yang tergerak hatinya datang kepada Musa dengan membawa
bros, anting-anting, cincin, kalung, dan segala macam perhiasan emas lainnya. Ketika
menyerahkan perhiasan kepada Musa, mereka mengangkat tinggi perhiasan-perhiasan
itu sebagai 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.

24Dan setiap orang yang hendakmempersembahkan perak atau perunggumembawanya
sebagai persembahankepada TUHAN.Demikian pula setiap orang yangmempunyai kayu
akasia membawanya.

25-26 Setiap perempuan yang terampil memintal membawa hasil pintalan mereka,
berupa benang linen merah, biru atau ungu. Dan perempuan yang terampil memintal
bulu kambingmembawa benang. Ada juga perempuan yangmembawa hasil tenun linen
halus. 27Para pemimpin membawa permata yang berwarna-warni untuk dipasang pada
efod dan penutup dada. 28 Mereka juga membawa minyak zaitun untuk pelita berca-
bang, dan berbagai wangi-wangian dari getah pohon untuk dicampur dalam pembuatan
minyak pengurapan dan dupa. 29 Baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang Israel
yang tergerakhatinyamembawasumbangansukarelakepadaTUHAN,untukmendukung
pekerjaan yang TUHAN perintahkanmelalui Musa.
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Bezalel dan Aholiab
30LaluMusa berkata kepada umat Israel, “TUHAN sudahmengangkat 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, kepandaian, dan
kemampuan dalam segala bidang pekerjaannya,

32yaitu pembuatan rancangan dari emas, perak, dan perunggu,
33pemotongan dan pemasangan batu permata,
pemahatan kayu,
serta segala macam kerajinan lainnya.

34Dan TUHAN sudah mengangkat Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, sebagai wakil
Bezalel dalam pekerjaan besar ini. TUHAN sudah memampukan kedua bapak ini untuk
mengajarkan keahlianmereka kepada orang lain. 35TUHAN sudahmemberikan keahlian
khusus kepada para pengrajin, termasuk sebagai pemahat, perancang, dan penenun yang
bisamenghasilkan gambar dalam kain linen halus denganmenggunakan benangmerah,
biru dan ungu. Mereka ahli dalam segala macam 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 harusmengerjakannya
sesuai dengan yang sudah TUHAN perintahkan.”

2MakaMusamemanggil 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 diberikan oleh
umat Israel untuk mengerjakan kemah TUHAN. Tetapi meskipun bahan-bahan sudah
cukup, setiap pagi umat Israel masih terus membawa sumbangan bahan kepada Musa.
4 Maka semua pengrajin meninggalkan pekerjaan mereka dan datang kepada Musa.
5Mereka berkata, “Umat sudah menyumbang lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan segala sesuatu yang TUHAN pesan.”

6MakaMusamengumumkan ke seluruh perkemahan, “Bahan-bahan yang dibutuhkan
sudah cukup! Mulai sekarang siapa pun, laki-laki atau perempuan, jangan membawa
sumbangan lagi untuk pekerjaan membuat kemah TUHAN.” Maka mereka berhenti
menyumbang bahan, 7 karena semua bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan
kemah TUHAN sudah cukup, bahkan lebih dari cukup.

Proses pengerjaan kemah TUHAN
Atap✡

8 Para ahli tenun membuat sepuluh helai kain untuk lapisan atap kemah yang paling
bawah. Semua kain itu merupakan karya seni yang indah, yang ditenun dengan gambar
makhluk bersayap dari benang linen berwarna merah, biru dan ungu. 9 Setiap lembar
kain berukuran yang sama, yaitu panjang 13 meter dan lebar 1,8 meter. 10-13 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. 15-18Setiap lembar kain berukuran yang sama, yaitu panjang 14meter
dan lebar 1 meter 80 sentimeter. Setiap sisi panjang mempunyai lima puluh lubang kait,
yang disambungkan kepada helai lain dengan lima puluh pengait perunggu. Kesebelas
helai itu disambungkanmenjadi 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 yang
diwarnai merah. Dan sebagai lapisan yang paling atas, mereka membuat penutup dari
kulit yang tidakmenyerap air.

Rangka-rangka untukmenopang atap kemah TUHAN✡
20-22 Para pengrajin juga membuat rangka-rangka dari kayu akasia untuk menopang

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. 23-26Merekamembuat dua puluh rangka untuk sisi selatan kemah,

✡ 36:7 Kel. 26:1-14 ✡ 36:19 Kel. 26:15-29
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dan dua puluh untuk sisi utara. Setiap pasak dari keempat puluh rangka itu dimasukkan
ke dalam delapan puluh dasar penahan yang dibuat dari perak cetakan. 27-28 Untuk
bagian belakang kemah, di sisi barat, mereka membuat delapan rangka, dengan dua
yang dibuat khusus untuk kedua sudut belakang kemah. 29 Kedua rangka khusus itu
menyatukan sudut kiri dan kanan, dari bawah sampai ke atas, dan tersambung di ujung
atas dengan gelang pemegang yang terbuat dari emas. 30 Kedelapan rangka untuk sisi
belakang Kemah-Ku dipasang di atas enam belas dasar penahan yang dibuat dari perak
cetakan, dua dasar untuk setiap rangka.

31Mereka juga membuat kayu-kayu lintang dari kayu akasia danmemasangnyamelin-
tasi 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 melin-
tang 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✡
35UntukmemisahkanbagiandalamkemahTUHAN,merekamenenun tirai denganpola

indah, berupa malaikat-malaikat penjaga, dari benang merah, biru dan ungu. 36Tirai ini
digantungkan dengan pengait-pengait emas pada empat tiang kayu akasia yang dilapisi
dengan emas. Tiang-tiang kayu itu berdiri di atas dasar yang dicetak dari perak.

37 Mereka juga menenun tirai dengan pola indah untuk pintu kemah TUHAN, dari
benang merah, biru dan ungu. 38 Tirai ini digantungkan dengan pengait-pengait emas
pada lima tiang kayu akasia. Kelima tiang ini mempunyai dekorasi di ujung atas dan
gelang besar sebagai tempat memasang pengait, dan semuanya dilapisi dengan emas.
Tiang-tiang ini berdiri di atas lima dasar dari perunggu cetakan.

37
Pembuatan peti perjanjian✡

1 Bezalel membuat peti perjanjian dari kayu akasia. Panjangnya 115 sentimeter,
lebarnya 69 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 2Diamelapisi bagian luar dan dalam
peti itu dengan emas murni, dan membuat bingkai emas mengelilingi peti itu di bagian
atas. 3Dia jugamencetak empat buah gelang emas danmemasang pada keempat kaki peti
itu, dengan dua gelang pada kedua sisi panjang. 4Diamembuat kedua tongkat pengusung
dari kayu akasia, melapisinya dengan emas, 5 dan memasukkannya ke dalam gelang-
gelang di kedua sisi peti.

6Lalu Bezalel membuat penutup peti, yaitu Takhta Pendamaian, dari emas murni den-
ganpanjang115 sentimeterdan lebar69 sentimeter. 7Diamenempaemasuntukmembuat
dua bentuk makhluk penjaga, yang dia memasang kepada kedua ujung penutup peti
itu, 8 satu bentuk makhluk pada setiap ujung. Kedua makhluk bersayap itu merupakan
satu bagian dengan penutup peti itu. 9 Kedua makhluk 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✡
10Bezalel membuat sebuahmeja dari kayu akasia. Panjangnya 92 sentimeter, lebarnya

46 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 11Dia melapisi meja itu dengan emas murni
dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. 12Dia membuat pinggiran mengelilinginya
selebar 8 sentimeter, danmembuat bingkai emas pada pinggiran itu. 13Lalu diamencetak
empat gelang emas dan memasangnya pada keempat sudut kaki meja. 14Gelang-gelang
itu dipasang dekat dengan bingkai sebagai tempat memasang dua tongkat pengusung.
15 Kedua tongkat itu dibuatnya dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. 16 Dia juga
membuatperkakasdari emasmurniuntukdiletakkandiatasmeja, yaitupiring-piringdan
sendok-sendok untuk dupa, dan kendi-kendi danmangkuk-mangkuk untukmenuangkan
persembahan air anggur.

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

emasmurniuntukmembentukbagian-bagian tiangpelita, termasukkaki, 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
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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 danmahkota 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 emasmurni. 24Diamembuat 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. 26Dia 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, untukmemasukkan tongkat pen-
gusung. 28Diamembuat tongkat-tongkat pengusung itu dari kayu akasia danmelapisinya
dengan emas.

29Lalu dia membuat minyak pengurapan✡ dan dupa,✡ dengan cara pembuatan seperti
yang dilakukan ahli pembuat parfum dan pencampur dupa. Minyak pengurapan dan
dupa ini senantiasa harus diperlakukan sebagai barang yang kudus.

38
Pembuatanmezbah kurban bakaran✡

1Bezalel bersama para pengrajin membuat mezbah kurban bakaran dari 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 untuk menahan kayu bakar di tengah mezbah. Alas itu dipasang
di posisi setengah tinggi mezbah. 5Mereka mencetak empat gelang dari perunggu dan
memasangnya pada keempat sudut luarmezbah, sebagai lubang untukmemasukkan dua
tongkat pengusung. 6Tongkat-tongkat pengusung itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi
dengan perunggu. 7 Ketika mezbah perlu diusung, kedua tongkat itu dapat dimasukkan
ke dalam keempat gelang itu. Mezbah itu berbentuk seperti kotak kosong yang terbuka.

Pembuatan bejana pembasuhan✡
8 Bezalel bersama para pengerja juga membuat sebuah bejana pembasuhan beserta

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

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

pagar halaman kemah TUHAN. Rangkaian tirai untuk sisi selatan dan utara masing-
masing sepanjang 46 meter. Sebagai tempat untuk menggantung tirai-tirai itu, mereka
membuat dua puluh tiang dan 20 dasar perunggu. Setiap tiang dilengkapi dengan gelang
perak besar di ujung atas sebagai tempat memasang pengait perak. 12 Di sebelah barat,
rangkaian tirai sepanjang 23meter, dan digantungkan pada sepuluh tiang yang berdiri di
atas sepuluh dasar. Ujung atas setiap tiang memiliki gelang perak besar, sebagai tempat
memasang pengait perak. 13Di sebelah timur, di mana ada pintu gerbang, lebar halaman
juga 23meter.

14-15 Pintu gerbang halaman itu diapit oleh dua rangkaian tirai, masing-masing sepan-
jang 6 meter 90 senti, dan digantungkan pada tiga tiang yang berdiri di atas tiga dasar.
16Merekamenenun tirai-tirai linenberkualitas tinggi untukmemagari halaman. 17Semua
dasar untuk tiang terbuat dari perunggu, sedangkan semua gelang penyambung dan
pengait-pengaitnya dari perak. Ujung atas setiap tiang di halaman dilapisi dengan perak.
✡ 37:24 Kel. 30:1-10 ✡ 37:29 Kel. 30:22-33 ✡ 37:29 Kel. 30:34-38 ✡ 38: Kel. 27:1-8 ✡ 38:7 Kel. 30:17-21
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18Di tengah sisi timur, tirai pintu gerbang ditenun dengan pola yang indah dari benang
linenmerah, biru, dan ungu. Panjang tirai 9meter 20 senti, dan tingginya 2meter 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

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. Mereka mencatat semua ini atas perintah
Musa, di bawah pengawasan Itamar, anak Harun. 22 Bezalel, anak Uri, cucu Hur, dari
suku Yehuda, memimpin para pengrajin supaya segala sesuatu dikerjakan persis seperti
TUHAN perintahkan kepada Musa. 23 Bezalel dibantu oleh Aholiab anak Ahisamak, dari
suku Dan, seorang yang ahli mengukir, merancang, dan menenun dengan benang linen
berwarnamerah, biru, dan ungu.

24Semuaemasyangdisumbangkanolehumat Israel untukmengerjakankemahTUHAN
berjumlah 1.000 kilogram. Ini ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi yang tersim-
pan 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. 27Perak
sebanyak 3.400 kilogram digunakan untuk membuat seratus buah dasar dengan cara
dicetak. Sembilan puluh enam dasar digunakan sebagai tempat 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-
gelangpenyambunguntuk tiang-tiang, pengait-pengaitnya, danuntukmelapisi ujungatas
tiang.

29Perungguyangdisumbangkanolehumat Israel seluruhnyaberjumlah2.400kilogram.
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 TUHANdan
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 mem-
buat pakaian khusus untuk Harun. Pakaian itu harus dianggap kudus dan dipakai saat
melayani TUHAN di kemah-Nya. Semua pakaian itu dibuat dengan cara menenun pola
indah dari benangmerah, biru, dan ungu.

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

juga dengan benang emas. 3Mereka membuat benang dari emas yang ditempa menjadi
lempengan-lempengan yang sangat tipis, dan mengiris-irisnya sehingga menjadi seperti
benang. Kemudian benang emas itu digunakan untukmenghiasi pola yangmereka 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. 5 Sesuai dengan perintah TUHAN
kepada Musa, ikat pinggang yang tersambung dengan efod terbuat dari bahan yang
sama dengan efod, yaitu kain linen halus yang ditenun oleh pengrajin ahli menggunakan
benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang emas.
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6 Mereka 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 dilakukan
oleh ahli permata saat mengukir meterai. 7 Kemudian, sesuai dengan perintah TUHAN
kepada Musa, mereka memasang kedua batu permata yang sudah dibingkai itu pada
kedua penutup bahu efod. Hal itu dilakukan sebagai tanda pengingat di hadapan TUHAN
bahwa Harunmewakili seluruh umat Israel.

Membuat penutup dada✡
8 Dia juga membuat penutup dada yang ditenun dari benang linen berwarna merah,

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. 10Mereka memasang empat baris batu permata pada
penutup dada itu. Baris pertama terdiri dari batu permatamerah, bening, dan hijau tua.*
11 Pada baris kedua terdiri dari batu permata hijau campur biru, 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 batu permata itu melambangkan
kedua belas anak Yakub, yang kemudian menjadi dua belas suku Israel. Setiap batu
permata itu diukir, seperti ukiran capmeterai, masing-masing satu nama suku Israel.

15-18 “Pada bagian atas penutup dada, mereka membuat penahan berupa dua rantai
dari emas murni yang dijalin seperti tali, beserta dua cicin emas. Sebuah cincin dijahit
pada pojok kiri atas penutup dada, dan sebuah cincin lagi dijahit pada pojok kanan atas,
supayamengikat penutup dada dengan rantai itu kepada kedua bingkai di penutup bahu
efod. 19-21Untuk 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, agar penutup dada tidak
hanya bergantung dari atas saja ketika Harun membungkuk. Mereka melakukan semua
ini sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

Membuat jubah biru✡
22Para 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 kepada
Musa.

Berbagai pakaian lain✡
27-28Untuk anak-anakHarun para pengrajinmembuat baju panjang, ikat kepala, celana

dalam. Semuanya dibuat dengan cara menenun benang linen. Hanya Harun yang
mendapat serban, sedangkan anak-anaknyamemakai ikat kepala. 29 Ikat pinggang untuk
anak-anak Harun juga ditenun dengan polah indah dari benang linen berwarna merah,
biru, dan ungu, sesuai perintah TUHAN kepadaMusa.

Medali dan serban✡
30 Sebagai tanda kekudusan pelayanan Harun, mereka membuat medali dari emas

murni untuk serbannya. Di permukaannya mereka mengukir, “Kudus bagi TUHAN”. Itu
dilakukan dengan cara seperti pengrajin mengukir cap meterai. 31Medali itu diikatkan
pada serban Harun dengan menggunakan 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 Israelmelakukan semuanya sesuai denganperintah TUHANkepadaMusa.
33Lalumerekamenunjukkan semua itu kepadaMusa, yaitu

kemah dengan segala perlengkapannya, pengait-pengait, rangka-rangka, kayu-kayu
lintang, tiang-tiang dan dasarnya,

✡ 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 ✡ 39:29 Kel. 28:36-38
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34 penutup kemah yang terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan
penutup paling atas dari kulit yang tidak menyerap air, tirai yang menutupi Ruang
Mahakudus,

35 Peti perjanjian dengan tongkat pengusungnya, penutup peti yang disebut 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,
39 mezbah 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 yang menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya
melaksanakan pelayanan kudus bagi TUHAN.

42Demikianlahumat IsraelmelakukansegalapekerjaansesuaidenganperintahTUHAN
kepada Musa. 43 Musa memeriksa hasil pekerjaan mereka dan merasa senang karena
mereka sudahmelakukan semuanya sesuai denganperintahTUHAN. LaluMusameminta
TUHAN untukmemberkati mereka.

40
Musa diperintahkan untukmendirikan kemah TUHAN

1 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Pada hari pertama bulan pertama, dirikanlah
Kemah-Ku, yang melambangkan kehadiran-Ku di antara umat-Ku.* 3 Tempatkanlah peti
perjanjian† di dalamnya, di Ruang Mahakudus. Lalu pasanglah tirai pemisah antara
RuangMahakudus denganRuangKudus. 4Tempatkanlahmeja roti sajiandi dalamkemah
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 pintu masuk kemah-Ku. 6 Tempatkanlah mezbah kurban bakaran di
bagian halaman yang di dekat pintu kemah-Ku. 7 Tempatkanlah bejana pembasuhan di
antara kemah-Ku dan mezbah itu, dan isilah dengan air. 8Dirikanlah pagar di sekeliling
halaman-Ku, dan pasanglah tirai di pintu gerbang halaman.

9 “Lalu gunakanlahminyakpengurapan✡ yang sudahdikuduskanbagi-Ku, danurapilah
kemah-Ku dan semua perlengkapan di dalamnya, supaya semuanya dikuduskan demi
pelayanan bagi Aku. 10Urapilah juga mezbah kurban bakaran dan semua perlengkapan-
nya, supaya semuanya— dan secara khusus mezbah— akan dikuduskan demi pelayanan
bagi-Ku. 11Urapilah juga bejana pembasuhan dan tumpuannya agarmenjadi 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

* 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 bolehmasuk kemah ini, tetapi ada kalanya umat Israel dari suku lain bisa masuk halaman
kemahuntukmembawa suatu persembahan. KemahTUHAN tidak seperti gereja zaman sekarang, dimanaumat Tuhan
berkumpul untuk beribadah bersama. † 40:3 peti perjanjianDi dalampeti perjanjian itu tersimpan lempengan batu
yang di atasnya tertulis kesepuluh perintah Allah. ✡ 40:9 Kel. 30:22-33
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16 Musa melaksanakan semuanya itu sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.
17Maka kemah TUHAN didirikan pada hari pertama, bulan pertama dalam tahun kedua
sesudah mereka meninggalkan Mesir. 18Musa, 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. 19Lalu 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 perintah
Allah— danmemasukkannya ke dalam peti perjanjian. Kemudian dia memasang tongkat
pengusung pada peti itu dan meletakkan penutup peti, yaitu Takhta Pendamaian, di
atasnya. 21Lalu dia membawa peti itu ke dalam RuangMahakudus di kemah TUHAN dan
memasang tirai pemisah antara Ruang Kudus dan Ruang Mahakudus, agar peti itu tidak
terlihat dari luar, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

22KemudianMusamenempatkanmeja 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.

24 Kemudian Musa menempatkan tiang pelita di dalam kemah TUHAN di sisi selatan,
berhadapan dengan meja itu. 25 Dia juga menyalakan pelita-pelita di hadapan TUHAN,
sesuai dengan perintah-Nya kepadanya. 26LaluMusameletakkanmezbah dupa di depan
tirai di dalam kemah itu, 27dan membakar dupa di sana, sesuai dengan perintah TUHAN
kepadanya.

28Sesudah itu,Musa—denganbantuanbeberapaorangdari sukuLewi—memasang tirai
pada pintu masuk kemah TUHAN. 29Mereka 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-anak Harun dapat membasuh tangan dan kaki mereka di sana.
32 Mereka diwajibkan membasuh tangan dan kaki setiap kali mereka masuk ke dalam
kemah itu ataumendekat kemezbah, sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

33Kemudian mereka mendirikan pagar halaman di sekeliling kemah itu serta mezbah,
dan memasang tirai pada pintu gerbang halaman. Dengan demikian, semua pekerjaan
untukmendirikan kemah TUHAN telah selesai.

Kemuliaan TUHANmemenuhi kemah-Nya
34-35Kemudian awan kemuliaan TUHANmenutup danmemenuhi kemahTUHAN.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 akan melanjutkan perjalanan mereka. 37Akan tetapi selama awan itu tidak
naik dari kemah, maka mereka tetap tinggal di tempat itu. Demikianlah yang terjadi
seterusnya. 38AwanTUHANberdiamdiataskemah itupadasiangharidanmenjadiberapi
pada malam hari, sehingga awan itu dapat terlihat setiap saat oleh semua umat Israel
sepanjang perjalananmereka.

‡ 40:18 dibantu … Walaupun teks bahasa Ibrani mengatakan ‘Musa mendirikan …’, tidak mungkin Musa melakukan
segala pekerjaanberat dalampasal ini sendiri. Karena tugasmemindahkankemahTUHANdiberikan kepada sukuLewi
di Bilangan 4, kemungkinanmereka diminta untukmembantuMusa.
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Rut

Elimelekhmemindahkan keluarganya ke negeriMoab
1-2 Pada zaman para hakim memerintah Israel, bencana kelaparan melanda seluruh

daerah itu. Lalu seorang laki-laki bernama Elimelek berpindah dari kampung halaman-
nya— 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
desaBetlehemdiwilayahYehuda. Merekaberencanamenetap sementarawaktudi negeri
Moab.

3 Kemudian Elimelek meninggal dunia, meninggalkan Naomi dan kedua anak laki-
lakinya. 4Lalu kedua anaknya menikah dengan dua perempuan yang berasal dari Moab.
Nama kedua perempuan ini adalah Orpa dan Rut. Tetapi kurang lebih sepuluh tahun
kemudian, 5Mahlon dan Kilyonmeninggal 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. 7Dalamperjalanandari tempat tinggalmereka selama ini diMoabkedesaNaomi
di daerah Yehuda, 8Naomi berkata kepada keduamenantunya, “Kamu berdua, pulanglah
ke rumah ibumumasing-masing! Kiranya TUHANmembalas kebaikanmu kepadaku dan
kepada kedua anakku ketikamerekamasih hidup sebagai suamimu! 9Dan semoga Tuhan
memberkatimuuntukbisamenjalani kembali hidup tenterambersamasuamibaru.” Lalu
dia mencium keduamenantunya, danmereka bertiga mulai menangis danmeratap.

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

11 Tetapi Naomi menjawab, “Mengapa kamu mau pulang bersamaku? Tidak mungkin
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 untuk menikah lagi dan melahirkan dua anak laki-laki untuk menggantikan
suamimu. Percuma saja kalau kamu berdua mengharapkanku untuk melahirkan peng-
ganti 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 pun menangis lagi dengan meratap, lalu Orpa mencium mertuanya, minta
pamit, dan berangkat. Sedangkan Rut tetap memeluk ibu mertuanya itu. 15 Kata Naomi
kepadanya, “Lihatlah, kakak iparmu sudahpulang 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
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!”
18 Karena Naomi melihat bahwa Rut tetap bertekad tidak mau mengubah keputusan

untuk ikut bersamanya, maka dia berhenti menyuruhnya untuk pergi.
19 Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di Betle-

hem, seluruh penduduk menjadi gempar. Perempuan-perempuan bertanya “Benarkah
dia ini Naomi?!”
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20 Naomi menjawab mereka “Jangan memanggil saya Naomi, tetapi panggilah saya
Pahit,* sebab Yang Mahakuasa sudah membuat 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 Yang Mahakuasa sendiri sudah
menimpakan kesengsaraan kepada saya† danmembuat hidup saya sangat pahit!”

22 Demikianlah kisah kepulangan Naomi dari negeri Moab bersama Rut menantunya
yang berasal dari Moab. Mereka tiba di Betlehem pada awal musim panen jelai.‡

2
Rut bekerja di ladangmilik Boas

1 Di 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 meminta
izin memungut bulir-bulir jelai yang tercecer dan diperbolehkan pemilik ladang untuk
diambil?✡ Kemungkinan besar ada seseorang yang berbaik hati yang akan mengizinkan
aku untukmemungut jelai.”
Jawab Naomi, “Baik, pergilah anakku.” 3 Lalu 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 tersebut,

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

Naomi. 7 Tadi pagi dia minta izin untuk mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer
dari ikatan jelai. Dia datang sangat pagi, bekerja keras, dan hanya beristirahat sejenak
di pondok.”

8 Boas menghampiri Rut dan berkata, “Dengarlah anakku. Tetaplah di sini bersama
kami untuk memungut bulir jelai. Tidak perlu kamu bekerja di ladang milik orang lain.
Tetaplah berada dekat pekerja perempuan yang bekerja di ladangku. 9Perhatikan bagian
mana yang sedang mereka kerjakan, lalu ikutilah mereka. Aku sudah memperingatkan
parapekerja laki-laki supaya tidakmengganggukamu. Karena itu bila kamuhaus , silakan
ambil air minum di tempat penyimpanan yang sudahmereka isi.”

10Bersujudlah Rut di hadapan Boas sambil berkata, “Saya tidak layak untuk menerima
semua kebaikan dan belas kasihan Tuan. Saya hanyalah orang asing.”

11 JawabBoas, “Anakku, aku sudahmengetahui semua yang sudah kamuperbuat untuk
ibumertuamu sejak kematian suamimu. Bahkankamumeninggalkankeduaorangtuamu
dan tanah kelahiranmu untukmenetap di sini sebagai orang asing. 12Karena kemurahan
hatimu itu, kiranya TUHANmembalas 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.”

14 Pada waktu makan siang, Boas memanggil Rut, “Kemarilah! Silakan ambil sendiri
makanan ini. Dan kamu dapat celupkan rotimu ke dalam saus ini.” Maka duduklah Rut
dengan para pekerja dan Boas memberikan kepadanya jelai yang sudah dipanggang. Rut
makan sampai kenyang, danmasih ada kelebihanmakanan.

15 Saat Rut mulai bekerja lagi, Boas memerintahkan para pekerjanya, “Biarkanlah dia
memungut bulir-bulir jelai dari antara tumpukan jelai yang sudah terikat itu. 16Bahkan

* 1:20 Naomi … Pahit Nama Naomi artinya ‘bahagia’ atau ‘menyenangkan’. Untuk nama ‘Pahit’, secara harfiah Naomi
berkata ‘Mara’. Selain arti ‘pahit’, dalambahasa Ibrani ‘mara’ jugadapat diterjemahkan ‘menyedihkan’. † 1:21 sudah
menimpakankesengsaraan…Kata-kata ini bisa jugaditerjemahkan “sudahbersaksimelawan saya.” ‡ 1:22 jelai Jelai
dapatdibandingkandenganpadi. Batangnya tinggi seperti batangpadidanbiji-bizinyabertumbuhdalambulir. Biji jelai
kecil, bulat, dan berwarna coklat tua. Jelai sering dipakai sebagai makanan ternak. Jelai juga digiling menjadi tepung
kasar, dan dibakarmenjadi roti kasar. ✡ 2:2 Im. 23:22 * 2:12 berlindung … Secara harfiah, “datang (berlindung)
di bawah sayap-Nya.” Perkataan Boas ini menggambarkan Tuhan seperti induk burung yang melindungi anaknya di
bawah sayapnya.
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bantulah dia dengan sengaja menjatuhkan bulir-bulir supaya dengan mudah dia 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 danmemperlihatkan hasilnya kepada ibumertuanya.
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.”

20DanNaomi berkata kepada Rut, “Kiranya TUHANmemberkati 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.”

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

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

23Demikianlah, Rut tetap bekerja dengan para pekerja perempuan di ladangmilik Boas
sampai musim panen jelai berakhir. Sesudah musim jelai berakhir, Rut melanjutkan
pekerjaannya dengan para pekerja Boas untuk mengumpulkan bulir gandum yang ter-
cecer selamamusim panen gandum. Dan dia tetap tinggal bersama ibumertuanya.

3
Rut di Tempat Pengirikan

1Pada suatu hari Naomi berkata kepada Rut, “Anakku, sudah tiba saatnya sayamencari
seorang suami bagimu, supaya ada yang mengurusimu. 2Boas adalah kerabat dekat kita,
dan selama ini dia sangat berbaik hati terhadapmu denganmemperbolehkanmu bekerja
bersama para pekerjanya perempuan. Malam ini dia akan mengawasi para pekerja
yang menampi jelai di tempat pengirikan.* 3 Sekarang, mandilah, pakai baju luar yang
terbaik, dan pakailah minyak wangi. Kemudian pergilah ke tempat pengirikan. Namun
jangan biarkan Boas melihatmu selagi dia masih makan dan minum dengan orang lain.
4Perhatikanlah di mana dia berbaring untuk tidur. Lalu dekatilah dan angkatlah selimut
dari kakinya, dan berbaringlah di situ. Nanti dia akan beritahukan apa yang harus kamu
lakukan.”

5Rut menjawab, “Akan saya lakukan semua yang sudah Ibu katakan.” 6 Lalu Rut pergi
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-diam mendatangi Boas, men-
gangkat selimut dari kakinya, dan membaringkan diri. 8 Pada waktu tengah malam,
Boas terbangundan terkejutmendapatkanseorangperempuansedangberbaringdidekat
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. Kamusebenarnyasudahbisamencari seorangpemudasebagai calonsuami—baik
† 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 Boas Kata berkat yang
diucapkan Naomi ini juga dapat diterjemahkan, “Semoga dia (Boas) diberkati oleh Tuhan, yang tetap setia …” Kurang
jelas dalam bahasa Ibrani kalau Naomi bermaksud Boas atau Tuhan yang setia kepada mereka. * 2:21 Rut Secara

harfiah, “Rut perempuan Moab.” * 3:2 menampi jelai di tempat pengirikan Tangkai-tangkai bersama bulir-bulir
diirikmenggunakan tenaga sapi sehingga bizinya terlepas dari sekamdan jeraminya terpotong kecil-kecil. Lalu seluruh
hasil irikan ditampi untuk memisahkan biji-bizinya. Itu berarti bahwa dengan menggunakan garpu penampi, hasil
pengirikan dilempar-lemparkan ke udara agar ditiup angin. Angin menerbangkan sekam dan potongan jerami, dan
biji-biji jatuhkembali kebawahuntukdikumpulkan. † 3:9 Peliharalah sayaSecaraharfiahRutmenggunakankiasan,
“bentangkanlah ujung jubahmu di atasku.”
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yang kaya atau yang miskin. Tetapi kamu memilih aku. 11 Sekarang jangan kamu kuatir,
anakku. Aku akanmelakukan apa yang harus dilakukan, karena semua orang di desa ini
tahu bahwa kamu adalah perempuan yang menjaga kehormatan keluarga. 12Memang
benar, aku salah satu dari penanggung jawab keluarga suamimu, tetapi selain aku, masih
ada seorang yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan suamimu. 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.”

14Maka berbaringlah Rut di sana sampai subuh. Tetapi dia bangun ketika masih gelap
agar orang lain tidak melihatnya. Boas berkata kepadanya, “Jangan sampai diketahui
orang lain bahwa ada perempuan yang datang ke tempat pengirikan.” 15Kemudian Boas
berkata lagi kepadanya, “Bentangkanlah baju luarmu itu dan peganglah supaya dapat
diisi dengan jelai.” Lalu Boas mengambil enam takaran‡ jelai dan menuangkannya 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?”
Rut menceritakan semua yang dilakukan Boas baginya, 17 dan Rut berkata lagi, “Boas

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

18 Lalu Naomi berkata, “Sabarlah anakku, sampai kita mengetahui apa yang terjadi.
Boas akan segeramenyelesaikan hal itu hari ini.”

4
BoasMenikahi Rut

1Pada pagi itu Boas pergi menuju tempat pertemuan di pintu gerbang desa. Kemudian
lewatlah laki-laki yangBoas ceritakankepadaRut—yaitudia yangmemiliki hubungan ter-
dekat kepada suami Rut. Kata Boas kepadanya, “Saudaraku,mari duduk.” Maka orang itu
berbalik dan duduk bersamanya. 2Lalu Boas mengumpulkan sepuluh tokoh masyarakat
dari desa itu untuk menjadi saksi. 3Boas berkata kepada laki-laki itu, “Naomi— istri dari
almarhum Elimelek, kerabat kita, sudah kembali dari Moab dan ingin menjual sebidang
tanah. 4 Di hadapan para saksi ini, saya ingin menanyakan kesediaan Saudara untuk
menebus tanah itu. Jika Saudara ingin menebus tanah itu, maka lakukanlah sekarang.
Kalau tidak, segera beritahu saya karena setelah Saudara, saya adalah penanggung jawab
berikutnya.”
Lalu laki-laki itu menjawab, “Baiklah, saya akanmenebus tanah itu.”
5 Kemudian Boas berkata kepadanya, “Baiklah, namun Saudara harus ketahui bahwa

selain menebus sebidang tanah dari Naomi, Saudara juga harus menikahi menantunya—
yaitu Rut si perempuan Moab itu. Dengan demikian, ketika Rut melahirkan anak laki-
laki pertama, keturunankeluarga Elimelek tidak hilang dari antara kita dan anak itu akan
mewarisi tanah atas nama almarhumMahlon.”

6 Jawab laki-laki itu, “Jika demikian, saya tidak dapat menebus tanah tersebut, karena
hal ini dapat saja membuat kesulitan tentang ahli waris untuk tanah yang sudah saya
miliki.* Saudara sajalah yang mengambil tanggung jawab ini, karena saya tidak bisa.”
7 (Merupakan adat istiadat di Israel pada masa itu, bagi siapa saja yang sepakat untuk
mengalihkan haknya kepada orang lain, maka sebagai tanda kesepakatan tersebut, dia
akan membuka dan menyerahkan salah satu alas kakinya kepada orang yang bersedia
mengambil alih hak tersebut. Hal ini— secara umum, sudah mengesahkan suatu kesep-
akatan.) 8Maka laki-laki itu membuka alas kakinya dan menyerahkannya kepada Boas
sambil mengatakan, “Saudara sajalah yangmenebus tanah itu.”

9Kemudian Boas berkata kepada para tokohmasyarakat dan juga kepada semua orang
yang sudah berkumpul di tempat itu, “Pada hari ini, kalian menjadi saksi bahwa saya

‡ 3:15 enam takaran Ukuran dari takaran tersebut tidak diketahui. § 3:15 Rut Sebagian besar teks Ibranimenggu-
nakan dia (laki-laki), sedangkan beberapa teks Ibrani, versi Syria dan Latin Vulgata menggunakan dia (perempuan).
* 4:6 kesulitan tentang ahli waris … Tidak diketahui sekarang apa sebabnya kerabat itu berkata bahwa mendapat
keturunan dengan Rut akan “membahayakan milik pusakanya.” Alasannya bisa karena dia tidak kaya seperti Boas
dan tidak mampu melunasi hal-hal finansial yang bersangkutan dengan beli tanah dan menambah istri. Atau, kalau
orang ini belummendapat anak yang pertama dengan istri lain, seandainya Rutmelahirkan sebelum istri yang lainnya,
maka anakRut akanmendapat hak sebagai anakpertamanyadanmewarisi sebagianbesar darimilik orang ini dan juga
mewarisi semuamilik Mahlon. Kalau setelah itu istri lain juga melahirkan anak laki-laki bagi dia, maka anak dari istri
itu hanyamewarisi sedikit sebagai pewaris kedua.
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sudah menebus tanah Naomi dan mengambil alih tanggung jawab tanah milik Elimelek,
Kiliyon, dan Mahlon. 10 Bersamaan dengan tanah tersebut, saya sudah mendapatkan
seorang istri— yaitu Rut, perempuan Moab, janda dari kerabatku Mahlon. Dengan
harapan Rut akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga
almarhum suaminya dan mewarisi tanah milik keluarganya di tempat asalnya. Hari ini
kalian sudahmenjadi saksi akan hal tersebut.”

11 Para tokoh masyarakat dan semua orang yang berada di pintu gerbang kota men-
jawab, “Kami adalah saksi! Seperti bangsa Israel yang merupakan keturunan Rahel dan
Lea, kiranya TUHANberkenanmemberkati perempuan yangmasuk ke dalam rumahmu!
Kiranya Saudara diberkati di kampunghalamanmuEfrata, danmenjadi orang terkemuka
di Betlehem. 12Kiranya TUHAN senantiasamemberikanmu keturunan dari wanita muda
ini seperti nenekmoyang kami Peres, anak Tamar dan Yehuda.”

Keturunan Boas
13 Kemudian Boas mengambil Rut sebagai istrinya. TUHAN memberkati Rut sehingga

dia mengandung, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. 14 Perempuan-perempuan
di kota itu mengatakan kepada Naomi, “Terpujilah TUHAN, yang sudah memberkati
engkau dengan kelahiran seorang anak laki-laki sebagai penerus nama keluargamu!
Semoga anak ini dihormati di seluruh Israel. 15 Engkau sangat beruntung mempunyai
menantu seperti Rut yang sangat mengasihimu, karena dia jauh lebih berharga daripada
tujuh anak laki-laki. Sekarang dia sudah melahirkan seorang cucu bagimu yang akan
membahagiakanmu. Dan ketika kamu sudah tua, dia akanmerawatmu.”

16Naomi mengambil cucunya dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Dia
mengasuhnya seolah-olah anaknya sendiri. 17 Para tetangga mengatakan, “Akhirnya
Naomi memiliki seorang anak laki-laki!” Dan mereka menamainya 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 pada waktu Ahasweros memerintah atas kerajaan Media Persia.
Wilayah kekuasaannya terdiri dari 127 provinsi, yaitu mulai dari wilayah India sampai
ke Etiopia. 2 Ahasweros memerintah dari dalam istananya— yang dikelilingi benteng—
di kota Susan. 3 Pada tahun ketiga dalam masa pemerintahannya, Raja Ahasweros
mengadakan pesta besar untuk semua pembesar dan kaum bangsawan— termasuk para
panglima tentara Media Persia, para pangeran, dan para gubernur. 4 Pesta besar itu
berlangsung selama enam bulan, dan selama pesta itu berlangsung raja memamerkan
kepada para tamu undangan semua kekayaannya— untuk memperlihatkan betapa besar
danmegah serta betapa agung danmulia kerajaannya.

5Diakhirbulankeenam, rajamengadakanpesta lagiuntuksemuapekerjadi istana, baik
orang penting maupun orang biasa. Pesta itu diadakan di taman istana raja selama satu
minggupenuh. 6Tamanyangberadadidalam istana tersebutdihiasi kain linenputihyang
digantung menyerupai atap. Beberapa kain yang berwarna ungu juga digantung pada
gelang-gelang yang terbuat dari perak— yaitu gelang-gelang yang sudah dipasangkan di
tiang-tiang yang terbuat dari batu putih yang mahal,*dan diikat menggunakan pita dari
kain linen ungu. Tempat duduk para tamu berupa dipan†— yang terbuat dari emas dan
perak, diletakkan di atas lantai yang permukaannya dihiasi dengan potongan-potongan
kecil dari berbagai jenis batumulia, kulitmutiara,‡ danbatu 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 sudahmemberikanperintahkepadaparapelayan istana, supaya setiap tamudilayani
menurut permintaannya masing-masing. 9Pada waktu yang bersamaan, RatuWasti 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
memerintahkan mereka untuk membawa Ratu Wasti ke hadapannya dengan memakai
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 pe-
nasihat 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.

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
hanyamelakukankesalahankepadaTuanku, tetapidia jugamelakukankesalahankepada
semua pejabat— bahkan kepada semua laki-laki di kerajaan Tuanku! 17 Semua wanita di
seluruh kerajaan akanmendengar apa yang dilakukan oleh RatuWasti, danmereka akan
mengatakan, ‘Raja memerintahkan Ratu Wasti datang kepadanya, tetapi dia menolak.’
Danmereka akanmenggunakan itu sebagai alasanuntuk tidak taat kepada suamimereka
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

* 1:6 batuputih…Namabatuputih ituadalahmarmer. † 1:6 Tempatdudukpara tamuberupadipanyangberbentuk
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 danmenjadi pengurus hal-hal yang bersangkut paut dengan sang ratu dan para gundik raja.
* 1:12 menolak Ada kemungkinan bahwaWasti tidakmaumemamerkan kecantikannya kepada sekelompok laki-laki
yang sedangmabuk.
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suami menjadi sangat marah. 19 Jika berkenan bagi Tuanku Raja, keluarkan suatu surat
perintah bahwa RatuWasti tidak dapat menghadap raja lagi, dan surat perintah itu akan
dimasukkan dalam undang-undang Media Persia sehingga tidak dapat dihapus. Lalu
Tuanku Rajamenyerahkan kedudukan ratu kepada perempuan lain yang lebih layak dari
dia. 20 Dengan demikian, ketika surat perintah Tuanku Raja diumumkan, maka semua
istri, baik dari para pejabat maupun masyarakat biasa, akan menghormati dan menaati
suamimereka.”

21 Raja dan para pejabat lainnya setuju dengan usulan Memukan itu. 22 Maka 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 ker-
ajaannya. 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

1Beberapawaktukemudian, ketikaRajaAhasweros sudah tidakmarah lagi, dia teringat
kepada kelakuan Wasti dan tentang keputusannya tentang dia. 2 Maka salah seorang
dari pelayan pribadinya berkata, “Sebaiknya Tuanku Raja mengutus beberapa petugas
kerajaan pergi ke seluruh wilayah kerajaan, untuk mendapatkan gadis-gadis cantik bagi
Tuanku Raja. 3 Sesudahmereka mengumpulkan beberapa gadis, hendaklah Tuanku Raja
menunjuk beberapa petugas di setiap provinsi untukmembawamereka kesini ke asrama
para isteri raja di istana. MakaHegai— pelayan khusus Raja, yang bertugas sebagai kepala
asramapara isteri raja akanbertanggung jawabatas perawatankecantikanpara gadis itu.
4Kemudian gadis yang palingmemikat hati Tuanku Raja dapatmenjadi penggantiWasti.”
Raja senang dengan usulan itu, lalu dia berbuat demikian.

5 Pada waktu itu ada orang Yahudi bernama Mordekai 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. 6 Bertahun-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 tubuhnyamenarik hati. Setelah kedua orangtuanya
meninggal, Mordekai merawat Ester seperti anaknya sendiri.

8 Setelah raja memberi perintah, maka para petugas dari kerajaan pergi mencari
beberapa gadis cantik di seluruh provinsi. Maka petugas yang sudah ditunjuk dari setiap
provinsi tersebut membawa para gadis itu ke asrama para isteri raja— termasuk Ester.
Adapunraja sudahmenempatkanHegai sebagaipenanggung jawabatasmereka. 9Karena
Hegai sangat senang dengan Ester, maka dia mengutamakan Ester. Dengan segera dia
mengatur semua kebutuhan Ester dari makanan hingga perawatan kecantikan. Dia
memerintahkan tujuh gadis pelayan istana raja untukmengurus Ester danmenempatkan
mereka di kamar-kamar terbaik di asrama.

10 Ester tidak memberitahukan siapa pun bahwa dia adalah seorang Yahudi, karena
Mordekai pernah mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu siapa pun. 11 Setiap
hari Mordekai berjalan di depan taman yang terdekat asrama para isteri raja untuk
mencari tahu apa yang terjadi terhadap Ester, dan sering bertanya kepada orang-orang
yang 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 menjalani
perawatan khusus minyak zaitun dengan campuran minyak mur yang digosok pada
tubuh mereka setiap hari, dan enam bulan berikutnya mereka menjalani perawatan
dengan berbagai ramuan rempah-rempah dan wangi-wangian yang dioles pada tubuh
mereka. 13 Ketika salah seorang gadis ini dipanggil untuk menghadap raja, gadis itu
diperbolehkanuntukmengenakanpakaiandanperhiasan sesuai pilihannyadari 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

* 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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jawab atas bagian asrama itu. Bila rajamenginginkan seorangwanita 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.†
Ester mengenakan pakaian dan perhiasan sesuai saran Hegai, kepala asrama tersebut.
Setiap orang yangmelihat Ester menyukainya.

17Raja 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.
18Raja mengadakan pesta besar untuk Ester dan mengundang para pembesar dan kaum
bangsawan. Raja denganmurah hati memberi hadiah kepada orang-orang. Diamenetap-
kanmasa 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. 20 Ester belum
memberitahukan bahwa dia seorang Yahudi karena dia patuh kepada Mordekai seperti
saat Mordekai masihmengasuhnya.

21Pada suatu hari ketikaMordekai sedangmelakukan pekerjaannya di istana, dua pen-
gawal raja sedangberadadi sana. KeduanyabernamaBigtanadanTeres yangbertugas se-
bagai pengawal di luar ruangan pribadi raja. Mereka menyimpan dendam terhadap raja
sehingga berencana untuk membunuhnya. 22Rencana mereka diketahui oleh Mordekai,
lalu diamelaporkannya kepada Ratu Ester. Lalu Ratu Estermemberitahukan kepada Raja
bahwa Mordekai sudah mendengar rencana pembunuhan itu. 23 Raja menyelidiki apa
yang dilaporkanMordekai 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

1Beberapawaktukemudian, RajaAhaswerosmengangkatHamanmenjadi orangkedua
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?” 4Mordekaimemberitahumereka karena dia adalah orang
Yahudi. Setiap hari, para pejabat menanyakan hal ini kepada Mordekai, tetapi dia tetap
pada pendiriannya dan tidak mau sujud. Maka mereka melaporkan hal tersebut kepada
Haman, karenamereka ingin tahu tindakan apa yang akan dilakukannya.

5 Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak sujud kepadanya, dia menjadi sangat
marah. 6Setelahmengetahui bahwaMordekai adalahorangYahudi, Hamanmemutuskan
untuk membinasakan semua orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Raja Ahasweros,
karena dia merasa tidak puas kalau hanyamelenyapkanMordekai saja.

7 Maka pada bulan Nisan,* tahun kedua belas dalam pemerintahan Raja Ahasweros,
Haman menyuruh beberapa peramal untuk membuang undi untuk menentukan kapan
hari dan bulan untuk membunuh bangsa Yahudi. Dalam bahasa Yahudi, ‘undi’ disebut
‘pur’. Dari hasil undi, maka bulan yang ditentukan adalah bulan Adar.†

8 Kemudian Haman menghadap raja dan mengatakan kepadanya, “Tuanku Raja, ada
sekelompok orang yang tinggal di seluruh wilayah kekuasaan Tuanku, yang tidak taat

† 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 tidakmenerjemahkan frasa ini. Secara harfiah teks Ibrani berkata, ‘Ketika para gadis dikumpulkan
(untuk) kedua-kalinya.’ Adayangmenafsirkanbahwamasihadapengangkatangadis tahapkedua sesudah rajamemilih
Ester sebagai ratu. * 3:7 bulan Nisan Bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani. Dalam sistem
penanggalan sekarang bulan Nisan diperkirakan jatuh pada pertengahan 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 bulanMaret.
Jadi bulan yang ditentukan untukmembunuh bangsa Yahudi hampir setahun kemudian.
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kepada perintah Raja, karena mereka memiliki hukum yang berbeda dengan semua
bangsa lain yang ada di wilayah kekuasaan Tuanku. Hal tersebut merugikan Raja kalau
mereka tetap dibiarkan hidup. 9Kalau Tuanku tidak keberatan, mohon keluarkan surat
perintah untuk membinasakan mereka. Dan kalau Tuanku Raja mau menerima usulan
ini, maka hambamu ini akanmemberikan 340.000 kilogramperak untukmasuk ke dalam
kas kerajaan.”

10Raja setuju lalumelepaskan cincinmeterai‡ dari jarinya danmemberikannya kepada
Haman, anak Hamedata, orang Agag yang adalah musuh bebuyutan bangsa Yahudi.
11Raja berkata kepada Haman, “Perakmu aku serahkan kembali kepadamu, dan tentang
bangsa Yahudi aku serahkan kepadamu. Perbuatlah apa yang kau anggap baik terhadap
mereka.”

12Maka pada tanggal tiga belas bulan pertama yaitu bulan Nisan, Haman memanggil
para sekretaris negara untuk menulis surat keputusan yang ditujukan kepada semua
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 seluruh wilayah kerajaan supaya semua orang mengetahui dan siap
melaksanakan. 13 Isi surat itu adalah perintah bahwa semua orang Yahudi— baik yang
tua maupun yang muda, kaum perempuan dan anak-anak, harus dibunuh dalam satu
hari. Hari yangditentukanadalahhari ketiga belas§ bulankeduabelas— yaitu bulanAdar.
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 seluruh
wilayah kekuasaan Raja Ahasweros, lalu diumumkan supaya semua orang mengetahui
dansiapmelaksanakanperintahpadahari yang sudahditentukan. 15Sesuaiperintah raja,
para kurir segera berangkat mengantarkan surat-surat itu ke semua provinsi kerajaan.
Perintah itu diumumkan juga di Susan, ibukotaMedia Persia. Sementaramasyarakat kota
Susan sedang digemparkan oleh berita itu, sang raja danHamanmalah duduk-duduk dan
minum anggur.

4
Mordekaimeminta pertolongan Ester

1Ketika Mordekai mengetahui isi surat yang diperintahkan Haman, dia merobek paka-
iannya dan mengenakan kain karung* dan menaburkan abu di atas kepalanya sebagai
tanda berduka. Dia berjalan ke kota sambil meratap. 2 Mordekai berhenti di depan
pintu gerbang istana, sebab orang yang memakai kain karung sebagai pakaian dilarang
masuk. 3 Ketika surat perintah raja diumumkan di seluruh wilayah kerajaan, orang-
orang Yahudimenunjukkan kesedihanmereka denganmenangis, meratap dan berpuasa.
Sebagai tanda berduka, banyak di antaramerekamembentangkan kain karung ke tanah,
menaburkan abu di atasnya, lalu berbaring disitu.

4Ketika para pelayan perempuan dan pelayan khusus Ester† datang memberitahukan
tentang Mordekai, hati Ester sangat sedih. Ester kemudian mengirim pakaian kepada
Mordekai supaya dia membuka kain karungnya itu, tetapi Mordekai menolak. 5 Maka
Ester memanggil Hatah— yang ditugaskan raja secara khusus untuk melayani Ester,
dan memerintahkan dia untuk menemui dan mencari tahu dari Mordekai mengapa
dia berduka. 6 Lalu pergilah Hatah menemui Mordekai yang berada di alun-alun yang
letaknya di depan pintu gerbang istana.

7Mordekai menceritakan semua yang sudah terjadi. Dia juga memberitahukan men-
genai 340.000 kilogram perak yang sudah Haman janjikan untuk dimasukkan dalam kas
kerajaan, apabila raja bersedia memberi perintah untuk membinasakan semua orang
Yahudi. 8Mordekai jugamemberikan 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

‡ 3:10 cincin meterai Cincin meterai raja dipakai sebagai cap yang mengesahkan semua dokumen keputusan raja.
§ 3:13 hari ketiga belas Hari ketiga belas dalam kalender Ibrani diperkirakan jatuh pada tanggal 7 Maret. * 4:1
kain karung Orang Yahudi tidakmemiliki pakaian khusus untuk berkabung. Padamasa itumerekamenggunakan kain
karung bekas, dari karung yang biasa dipakai sehari-hari untuk menyimpan gandum atau jelai. Susunan serat kain
karung sangat kasar dan seringkali membuat kulit gatal. Di samping memakai kain karung sebagai pakaian, kebiasan
Yahudi yang lain adalah membentangkan karung-karung tersebut, menaburkan abu di atasnya, dan berbaing di atas
itu. † 4:4 pelayan khusus Ester Lihat catatan di Est. 1:10.
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memerintahkannya untukmenghadap danmemohon belas kasihan raja atas bangsanya.
9 Maka Hatah kembali kepada Ester dan melaporkan semua yang sudah disampaikan
Mordekai.

10 Kemudian Ester menyuruh Hatah untuk kembali kepada Mordekai dan menyam-
paikan pesannya, 11 “Semua pejabat negara sertamasyarakat di seluruhwilayah 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.” 12 Maka Hatah kembali menyampaikan pesan Ester kepada
Mordekai.

13MordekaimemperingatkanEstermelaluiHatah, “Janganpikir kamuakan lebih aman
dibandingkan seluruh bangsa Yahudi lainnya karena tinggal di istana! 14 Jika kamu saat
ini tinggal diam, maka pertolongan dan pembebasan orang Yahudi akan datang dari
tempat lain dan kamu serta keluargamu akan dibunuh. Mungkin saja kamu ditempatkan
sebagai ratu di kerajaan ini untukmenyelamatkan bangsa kita!”

15 Kemudian Ester menyampaikan pesannya melalui Hatah kepada Mordekai,
16 “Kumpulkanlah semua bangsa kita yang ada di Susan untuk berpuasa yaitu tidak
makan atau punminum selama tiga hari tiga malam. Saya dan para pelayan perempuan
juga akan berpuasa. Setelah itu saya akanmenghadap rajameski punmelanggar undang-
undang. Kalau memang saya harus mati karena itu, biarlah saya mati!” 17 Lalu pergilah
Mordekai 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, lalumasuk dalamaula khusus istana raja. 2Ketika rajamelihat Ester
yang sedang berdiri di aula khusus itu, raja senang dan langsung mengulurkan tongkat
emasnya ke arahnya sebagai tanda bahwa Ester boleh menghadap. Lalu Ester datang
mendekat danmenyentuh ujung tongkatnya.

3Raja bertanya kepadanya, “Ester, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, dan aku
akanmemberikanhal itukepadamu—bahkan jikakamumemintaakuuntukmemberikan
setengah dari kerajaanku!”

4 JawabEster, “TuankuRaja, jika berkenan, datanglah denganHamanke jamuanmakan
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 dipersiapkan Ester
khususuntukkamiberdua!” Lalu rajadenganHamandatangke tempatdimanamakanan
sudah tersedia itu.

6 Sementara mereka sedang minum anggur, berkatalah raja kepada Ester, “Katakanlah
apa yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya kepadamu— bahkan jika kamu
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
9Hati Haman riang gembira ketika meninggalkan jamuan makan istimewa itu. Tetapi

saat diamelihat Mordekai di gerbang istana tidak berdiri atau bersujudmemberi hormat
kepadanya, dia sangat marah. 10 Namun pada saat itu Haman tidak menunjukkan
bahwa dia marah. Dia pulang saja ke rumah, lalu memanggil Zeres— istrinya, dan para
sahabatnya. 11 Lalu Haman membanggakan diri di hadapan mereka tentang kekayaan-
nya, tentang anak laki-lakinya yang begitu banyak, dan bahwa dia sangat dipuji-puji
di atas semua para pembesar dan semua kaum bangsawan. 12 Bahkan Haman pun
menambahkan, “Dan bukan hanya itu! Ratu Ester mengundang kami berdua saja—
aku dan raja, datang ke jamuan makan istimewa yang dia siapkan malam ini. Dan dia
mengundang hanya kami berdua lagi ke pesta makan yang kedua besok! 13Tetapi semua
itu tidak berarti apa-apa bagiku selama aku masih melihat Mordekai— orang Yahudi itu,
duduk di pintu gerbang istana raja!”

14 Setelah itu istri Haman, Zeres dan semua sahabatnya mengusulkan, “Suruhlah para
hamba-hambamu untuk mendirikan tiang gantung setinggi kurang lebih dua puluh dua
meter untuk menggantung Mordekai. Kemudian besok pagi minta izin dari raja untuk
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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

1 Pada malam itu, raja tidak bisa tidur. Karena itu dia menyuruh seorang hambanya
untukmembawadanmembacakanbukusejarahdimasapemerintahannya. 2Laluhamba
itu membacakan tentang Bigtana dan Teres— pelayan khusus yang menjaga pintu ruang
pribadi raja. Dalam buku sejarah tersebut tertulis bahwa Mordekai sudah mengetahui
danmelaporkan tentang rencanamereka berdua untukmembunuh raja.

3 Maka 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.”
4 Lalu raja bertanya, “Apakah ada pejabat di lingkungan istana ini?” Kebetulan saat

itu, Hamanmemasuki halaman istana untukmemohon supayaMordekai 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
pernah dipakai oleh Tuanku Raja, dan kuda yang pernah Tuanku Raja tunggangi— yang
dihiasi dengan lambang kerajaan di kepalanya. 9 Kemudian mintalah seorang pejabat
tinggi kerajaan dari golongan bangsawan untuk mengenakan pakaian itu kepada orang
yang hendak Tuanku Raja hormati. Sesudah itu biarlah dia juga membawa orang itu—
dengan menunggangi kuda Tuanku Raja, berjalan mengelilingi pusat kota. Dan pejabat
tinggi kerajaan itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru, ‘Beginilah cara raja
memberi tanda jasa kepada orang!’ ”

10 Jawab raja kepada Haman, “Bagus! Cepat, ambillah pakaian dan kuda 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 paka-
ian kebesaran itu lalu mengenakannya kepada Mordekai. Sesudah itu dia membawa
Mordekai— yang sedang menunggangi kuda, mengelilingi pusat kota. Haman berjalan
di depan Mordekai sambil berseru-seru, “Beginilah cara raja memberi tanda jasa kepada
orang!” 12 Sesudah itu Mordekai kembali duduk di pintu gerbang istana, sedangkan
Haman segera pulang sambil menutup wajahnya karenamerasa sangat terhina.

13 Kepada istri dan semua sahabatnya, Haman menceritakan apa yang sudah di-
alaminya. Kemudian istrinyadanpara sahabatnyayangbijakberkata, “Kamumulai kalah
kuat dengan Mordekai. Kamu tidak akan mampumelawannya karena dia orang Yahudi.
Dia pasti akanmengalahkanmu!”

14 Sementaramereka sedang berbicara, beberapa pelayan khusus raja datangmenjem-
put Haman untuk segera pergi ke jamuan makan malam yang sudah dipersiapkan oleh
Ester.

7
Haman dihukummati

1 Lalu Raja Ahasweros dan Haman pergi ke jamuan makan istimewa untuk kedua
kalinya yang sudah disiapkan oleh Ratu Ester. 2 Ketika mereka sedang minum anggur,
raja bertanya lagi kepada Ester, “Apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu, Ratu
Ester? Beritahukanlah kepadaku, dan aku akan melakukannya untukmu— bahkan jika
kamu meminta kepadaku untuk setengah dari kerajaanku, aku akan memberikannya
kepadamu!”

3 Jawab Ester, “Ya Tuanku Raja, jika sekiranya berkenan, dan mau melakukan per-
mintaanku, selamatkanlahakudanbangsaku! Itulahyangaku inginTuankuRaja lakukan
bagiku! 4Kami ini— aku dan bangsaku, sudah dijual kepada orang yang inginmenghabisi
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kami. Seandainya kami hanya dijual untuk dijadikan budak, aku tidak akanmengatakan
apa-apa, karena hal itu tidak cukup penting untukmengganggu 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 jamuan dan langsung keluar ke taman istana. Sementara Haman
tinggal untuk memohon kepada Ratu Ester agar menyelamatkan nyawanya karena dia
tahu bahwa dia pasti akan dihukum mati. 8Kebetulan saat raja masuk kembali, Haman
sedang berlutut di samping Ester untuk memohon dengan sangat kepadanya. Dengan
putus asa Haman menjatuhkan dirinya ke atas dipan Ester untuk mohon ampun, tetapi
tepat pada saat itu juga raja kembali dari taman istana.
Melihat Haman sudah menjatuhkan diri seperti itu, raja berteriak, “Sepertinya dia ini

masuk ke dalam rumahku untuk memperkosa ratu di hadapanku!” Ketika raja berkata
demikian, para pelayan Ester langsung maju dan menutupi kepala Haman. Hal itu
menunjukkan bahwa Haman pasti segera dihukummati.

9Kemudian, Harbona— pelayan khusus, berkata kepada raja, “Di dekat rumah Haman
ada tiang gantung setinggi kurang lebih dua puluh duameter. Haman sudahmendirikan-
nya untuk menggantung Mordekai di situ— yaitu orang yang sudah menyelamatkan
nyawa Tuanku Raja!”
Kata raja, “Gantunglah dia pada tiang itu!” 10DemikianlahHamandigantung pada tiang

yang sudah didirikannya untuk menggantung Mordekai! Sesudah itu redalah amarah
raja.

8
Rajamengeluarkan keputusan untukmenyelamatkan orang Yahudi

1Padahari itu juga, RajaAhaswerosmenyerahkankepadaRatuEster semuahartabenda
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. 2 Ketika Mordekai datang menghadap,
raja melepaskan dan memberikan cincin meterai 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 memohon
agar rajamembatalkan rencana jahat untukmembunuh semua orang Yahudi yang sudah
dibuat oleh Haman. 4 Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester, maka Ester
pun bangkit dan berkata, 5 “Bila Tuanku berkenan dan menganggap benar, dan hamba
mendapatkan kemurahan hati Tuanku Raja, hamba mohon keluarkanlah 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 AhaswerosmenjawabRatu Ester danMordekai, “KarenaHaman sudah berupaya
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
untukmenyelamatkan bangsamu. Cantumkanlah namaku pada surat-surat tersebut, dan
gunakanlah cincinmeteraikuuntukmengesahkan surat keputusan tersebut, karena surat
yang sudah dibubuhi nama serta disegel, selamanya tidak dapat diubah.”

9 Maka pada hari itu juga— yaitu pada tanggal 23 bulan Siwa,* Raja memanggil para
sekretarisnya, dan Mordekai memerintahkan mereka untuk menulis surat kepada selu-
ruh warga bangsa Yahudi dan kepada semua pejabat di seluruh wilayah kekuasaan Raja
Ahasweros— mulai dari India di wilayah timur hingga ke Etiopia di wilayah barat. Para
sekretaris menulis semua surat-surat dalam bahasa dan tulisan yang digunakan di setiap
wilayah. Mereka punmenulis surat yang ditujukan kepada orang Yahudi di dalambahasa
Yahudi. 10-11 Surat-surat tersebut ditulis dan disahkan atas nama Raja Ahasweros, dan
disegel dengancincin raja, untukdikirimdenganmenggunakankudakerajaanyangdapat
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 yang menyerang, mereka juga diizinkan untuk mengambil harta benda

* 8:9 tanggal 23 bulan Siwa Tanggal tersebut adalah sesuai dengan kalender Ibrani, dan diperkirakan jatuh pada
tanggal 25 Juni kalendar Masehi.
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serta membunuh kaum perempuan dan anak-anak dari para penyerang. 12-14 Sesudah
itu para kurir segera mengantarkan surat-surat itu ke seluruh penjuru kerajaan dengan
menunggangi kuda milik raja yang dapat berlari dengan cepat. Salinan surat perintah
itu dikeluarkan sebagai undang-undang dan diumumkan di setiap provinsi untuk dike-
tahui, supaya orang Yahudi bersiaga untuk melawan musuh-musuh mereka pada hari
ketiga belas bulan Adar,† yaitu hari yang sebelumnya sudah ditetapkan Haman untuk
membunuh orang-orang Yahudi. Salinan surat yang sama juga dibacakan kepada warga
ibukota kerajaan.

15 Mordekai kemudian meninggalkan istana, dengan memakai pakaian kebesaran
pemberian raja berwarna biru putih. Dia juga memakai jubah ungu yang terbuat dari
bahan kain linen yang halus, danmahkota emas yang indah sekali. Warga ibukota Susan
bersorak-sorai penuh suka cita ketika mendengar undang-undang baru itu. 16 Semua
warga Yahudi di Susan tidak lagi merasa takut, sebaliknya mereka bergembira dan
menunjukkan rasa bangga mereka. 17Hal serupa juga terjadi di setiap kota dan provinsi.
Orang-orang Yahudi bergembira dan berpesta ketika perundang-undangan baru tersebut
diumumkan. Warga lainnya punmenyatakan diri sebagai orang Yahudi,‡ karenamereka
takut apa yang akanmenimpamereka jika mereka tidak berbuat demikian.

9
Tindakan orang Yahudi terhadapmusuhnya

1Perintah raja yang sudah ditetapkan sebelumnyamulai 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-
musuhmereka. 2Di setiap kota, di seluruhwilayah kerajaan, orang Yahudi bersatu untuk
untuk menyerang musuh-musuh mereka. Dan tidak ada yang mampumelawan 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 terhadapwarga yangmembencimereka. 6Di ibukota Susan sajamereka
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. 10Mereka adalah anak-anak Haman, yaitu cucu-cucu Hamedata, musuh besar
bangsa Yahudi. Orang Yahudi membunuh mereka tetapi tidak merampas harta benda
mereka.

11 Pada hari itu juga, ada orang yang melaporkan kepada raja jumlah orang yang
dibunuh orang Yahudi di Susan. 12 Raja berkata kepada Ratu Ester, “Di Susan saja orang
Yahudi sudah membunuh 500 orang termasuk kesepuluh anak laki-laki Haman! Apalagi
diwilayah laindalamkerajaan, pasti sudahmembunuh lebihbanyakorang 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 perin-
tahkanlah kesepuluhmayat anak Haman digantung pada tiang penggantungan.”

14 Raja menyetujui permohonan Ester dan orang Yahudi diizinkan membunuh lebih
banyak musuh lagi pada keesokan harinya. Kesepuluh mayat anak Haman juga digan-
tung. 15 Pada keesokan harinya, pada hari keempat belas bulan Adar† , orang-orang
Yahudi di Susan berkumpul lagi danmembunuh lebih dari 300 orangmusuh, tetapi tidak
mengambil harta bendamereka.

16-17Pada hari ketiga belas bulan Adar di seluruh provinsi lainnya, semua orang Yahudi
juga berkumpul untukmempertahankan diri, danmerekamembunuh 75.000 orang yang
membenci mereka. Mereka tidak mengambil harta benda orang-orang yang mereka
bunuh. Pada keesokan harinya, mereka pun beristirahat dan mengadakan perayaan.
18Di ibukota Susan, orang Yahudi berkumpul dan membunuh musuh mereka pada hari
† 8:12-14 hari ketiga belas bulan Adar Lihat catatan di Ester 3:7 dan 13. ‡ 8:17 menyatakan diri sebagai orang
Yahudi Secara harfiah, ‘menjadi (orang) Yahudi’. Kemungkinan besar banyak orang meyamar 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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ketiga belas dan hari keempat belas bulan Adar. Sesudah itu mereka pun beristirahat
sekaligus mengadakan perayaan pada hari kelima belas bulan Adar. 19 Itulah sebabnya
setiap hari keempat belas bulan Adar, orang Yahudi yang tinggal di pedesaan sekarang
mengadakan perayaan dan saling memberi makanan untuk memperingati peristiwa
kekalahanmusuh-musuhmereka.

20Mordekai mencatat segala sesuatu yang terjadi. Kemudian dia menulis surat kepada
semua orang Yahudi yang tinggal di seluruh kerajaan Raja Ahasweros. 21-22Dia memer-
intahkan mereka untuk mengadakan perayaan setiap tahunnya pada hari keempat
belas dan hari kelima belas bulan Adar. Pada hari-hari itulah orang Yahudi men-
galahkanmusuhmereka, sehingga rasa dukaberubahmenjadi rasa gembira danbahagia.
Mordekai memerintahkan seluruh bangsa Yahudi untuk mengadakan perayaan dengan
berpesta dan saling memberi makanan kepada sesama dan juga kepada orang-orang
miskin.

23 Orang Yahudi pun meneruskan apa yang sudah diperintahkan Mordekai. Mereka
sepakat untuk mengadakan perayaan setiap tahun pada hari yang sudah ditentukan.
24 Mereka akan mengenang bagaimana Haman anak Hamedata, orang Agag— musuh
bebuyutan bangsa Yahudi, sudahmembuang undi yang disebut “pur” untukmenetapkan
hari pembantaian bangsa Yahudi. 25Pada perayaan tersebut, mereka akanmemperingati
bagaimana Ester membongkar rencana Haman dan melaporkannya kepada raja. Juga
bagaimana sang raja menggagalkan rencana jahat Haman untuk membantai bangsa
Yahudi, dan sebaliknya Haman dan kesepuluh anaknya digantung. 26 Itulah sebabnya
perayaan untuk memperingati rangkaian kejadian ini disebut Purim, yang berasal dari
kata pur yang artinya ‘diundi’. Haman sudah membuang undi untuk menentukan hari
pembantaian bangsa Yahudi.
Tetapi oleh karena perubahan yang disebabkan oleh surat resmi tersebut dan oleh

karena penyelesaian semua ancaman terhadap mereka, 27maka seluruh bangsa Yahudi
menetapkan perjanjian secara resmi untukmerayakan 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.

29Lalu atas kewenangan yang sudah diberikan kepadanya sebagai ratu, Ester‡ bersama
dengan Mordekai menulis surat kedua untuk menegaskan surat yang pertama tersebut
mengenai Hari Raya Purim. 30-31 Isi surat kedua diawali dengan kata-kata salam agar
bangsa Yahudi selalu selamat dan sejahtera. Lalu surat itu memesan supaya 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 itudikirimkepada seluruhbangsaYahudi yang tinggal di 127provinsi
kerajaanAhasweros. 32Demikianlah isi surat perintah Estermengenai tata cara perayaan
Purim, dan hal itu dicatat secara resmi.

10
1 Raja Ahasweros memberlakukan pembayaran pajak kepada rakyatnya yang berada

di seluruhwilayah kerajaannya dari daerah daratan, pesisir hingga ke daerah kepulauan.
2Dan semua keberhasilan yang sudah dicapai Raja Ahasweros karena kehebatannya dan
kekuasaannya dicatat dalam buku sejarah raja-raja Media Persia. Berbagai hal yang
dilaksanakan oleh Mordekai, orang yang sudah diberikan kewenangan oleh raja, juga
tercatat dalam buku tersebut. 3 Mordekai, 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.”



Pengkhotbah 1:1 131 Pengkhotbah 1:15

Pengkhotbah
Hidup ini penuh dengan kesia-siaan

1 Aku, penulis kitab ini,* menjabat sebagai raja dan juga penasihat, yang mengganti
ayahku Daud sebagai raja di Yerusalem.
2Aku sebagai penasihat menegaskan: Segala sesuatu dalam hidup ini adalah sia-sia dan

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.

5Matahari 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 pernahmerasa 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
12 Aku, penulis, sebagai raja di Israel yang bertakhta di Yerusalem. 13 Aku sudah

berusaha dengan segala kebijaksanaanku untukmenyelidiki tentang segala sesuatu yang
dilakukanolehmanusiadibumi ini. Danyangaku temukanadalahbahwaAllahmembuat
manusia hidup bersusah payah. 14Aku sudahmelihat 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.

* 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
juga mengenal istilah ‘hikmat’. Hikmat biasanya dianggap sebagai sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah. Oleh karena
itu TSI menggunakan ‘hikmat’ dalam konteks yang hendak menunjukkan bahwa Allah sebagai sumber dari hikmat
itu. ‡ 1:15 menegakkan benang basah Bahasa Ibrani menggunakan peribahasa yang secara harfiah berarti ‘Yang
sudah bengkok tidak dapat diluruskan’. Untuk menerangkan bahwa ini adalah usaha yang sia-sia, TSI menggunakan
peribahasa: Seperti menegakkan benang basah.
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16 Aku berkata kepada diriku sendiri, “Lihat, aku sudah bertambah bijaksana, sampai
aku lebih bijaksana dari semua raja yang pernah memerintah di Yerusalem sebelum
aku. Aku sudah memperoleh banyak kebijaksanaan dan pengetahuan.” 17 Kemudian
akumemutuskan untukmendalami 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

1 Dalam hati aku memutuskan, “Baiklah, aku akan mencari tahu apa manfaat hidup
bersenang-senang dengan caramenikmati semua yangmenyenangkan bagi diriku.” Dan
ternyata hidup seperti itu sia-sia. 2 Bahkan bagiku tertawa dan bergembira merupakan
hal bodoh dan tidak adamanfaatnya. 3Kemudian, karena aku ingin tahu cara hidup yang
baik selama hidup yang singkat di dunia ini, aku sudah mencoba menyenangkan diriku
denganminum anggur sepuasnya, danmelakukan hal-hal bodoh. Ketika akumelakukan
hal itu, akal sehatku terus membimbing aku dengan bijak.

4-6Dalam penyelidikanku, aku juga sudahmelakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar:
Aku membangun bagiku banyak rumah, membuat banyak kebun anggur, membuat
banyak kebun dan taman yang indah dengan segala jenis pohon buah-buahan di dalam-
nya, dan membuat banyak kolam untuk mengairi pohon-pohon supaya tumbuh menjadi
hutan. 7 Aku juga mempunyai banyak budak laki-laki dan budak perempuan— baik
yang aku beli maupun yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai kawanan ternak,
jauh lebih banyak dibanding siapa pun yang pernah hidup sebelum aku di Yerusalem.
8Aku jugamengumpulkan emas, perak, dan harta benda sebagai pajak dari raja-raja dan
daerah-daerah yang aku kuasai. Untuk kesenangan, akumemiliki para penyanyi laki-laki
dan perempuan, dan aku jugamemiliki sangat banyak selir yang cantik.*

9 Maka aku menjadi orang hebat yang melebihi siapa pun yang pernah hidup di
Yerusalem sebelum aku. Dalam semua hal itu kebijaksanaanku tetap membimbing
aku. 10 Apa pun yang aku inginkan, aku pasti mendapatkannya. Aku menikmati segala
kesenanganapapun. Akubersukacitaatas semuaprestasi yangakuperoleh, karena itulah
yang menjadi upah bagiku. 11 Tetapi ketika aku merenungkan semua hasil dari usaha-
usaha yang aku lakukan itu, dan juga segala jerih lelahku untuk memperolehnya, aku
menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia— sama seperti orang yang berusaha menjaring
angin! Di dunia ini tidak ada untungnya dalam segala macam usaha tersebut!

Hidup bijaksana dan hidup bebal
12 Selanjutnya dalam penyelidikanku, aku mencoba menilai berbagai macam cara

hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Sebab adakah penerus raja yang bisa
melakukan ini lebih baik daripada aku?! 13Kesimpulanku adalah bahwa hidup bijaksana
selalu lebih baik daripada hidup dalam kebodohan, bagaikan hidup dalam terang lebih
baikdaripadahidupdalamkegelapan. 14Orangyangbijakbisamemilih jalanyangbenar,†
sedangkanorangbebal tidak. Tetapi akhirnyaakumenyadaribahwakeduanyamenerima
nasib yang sama! 15Maka aku berpikir, “Wah, sebagaimananasib 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!” 16Karena 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.

17Oleh karena itu akumembenci 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
18Makaaku jugamembenci segalahasil dari usahadan jerih lelahkudidunia ini, karena

semuanyaharus aku tinggalkanuntukorangyangakanmenggantikanaku. 19Danapakah
dia itu orang bodoh atau orang bijak, aku tidak tahu. Tetapi biarpun dia orang bodoh, dia

* 2:8 sangat banyak selir yang cantik Frasa terakhir ini dalam bahasa Ibrani sulit ditafsir karena kata yang dipakai
tidak umum. Bisa berarti ‘selir’ dan juga bisa berarti ‘kekayaan’. Tetapi kebanyakan orang mengartikannya sebagai
‘hasrat seksual’. Karena itu TSI menerjemahkannya sebagai ‘selir yang cantik’. † 2:14 bisamemilih … Bahasa Ibrani
menggunakan peribahasa yang secara harfiah berarti ‘mempunyai mata di kepalanya’.
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tetap akan berkuasa atas semua hasil jerih lelahku di dunia ini. Sayang sekali! Ini juga
sia-sia! 20Akumenjadi 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 untuk mendapatkan semua harta itu! Hal ini meru-
pakan kesia-siaan dan sangat menyedihkan! 22 Jadi aku bertanya: Apa untungnya kita
bekerjakerasdanbersusah-susahsepanjanghidupdidunia ini?! 23Setiaphari kitamerasa
sedihdan tersiksakarenabekerjabegituberat, dandimalamhari tidakbisa tidurnyenyak
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— baikmakanan,minuman, atau hal lain yangmenyenangkan. 26Dan
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 keras mengumpulkan harta
yang nantinya akan diberikan kepada orang yang menyenangkan hati-Nya. Ini juga sia-
sia— sama seperti orang yang berusahamenjaring angin!

3
Allah sudahmenentukan segala sesuatu tepat padawaktu-Nya

1 Semua hal di dunia ini berlangsung dalamwaktu yang sudah ditentukan.
Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat.

2Adawaktu untuk dilahirkan, dan ada waktu untukmati.
Adamusimmenanam dan adamusim panen.

3Ada saat tertentu untukmembunuh, dan ada waktu untukmenyembuhkan.
Ada waktunya untuk merobohkan bangunan, dan ada waktunya untuk membangun
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 membuat
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.
9 Sebenarnya, apa manfaat yang manusia peroleh dari segala kerja kerasnya? 10 Aku

sudah melihat bahwa Allah membuat manusia hidup bersusah payah. 11 Allah 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.
12 Akhirnya aku menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih baik bagi manusia selain
bersukacita atas segala sesuatu yang kita nikmati selama kita hidup. 13 Jadi menikmati
makanan, minuman, dan pekerjaan serta hasilnya adalah berkat dari Allah. 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 yang menentukan
begitu, supaya apa yang sudah terjadi akan berulang kembali.

Ketidak-adilan selalu ada di dunia ini
16Aku 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

* 3:7 karena kesedihan Biasanyamerobek pakaian dilakukan untukmenunjukkan kesedihan yang sangatmendalam.
Tetapi merobek pakaian juga bisa dilakukan karena kemarahan besar atas seseorang atau bangsa lain yang menghina
Allah Israel.
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dan kecurangan sering terjadi. 17 Aku berkata dalam hati: Jadi, karena Allah sudah
menetapkan segala macam kejadian, berarti akan tiba saatnya Allah akan mengadili
setiap orang— baik yang benar maupun yang jahat. 18 Lalu aku berpikir, “Wah, ternyata
Allah sedangmenguji manusia, supayamereka sadar bahwa hidup ini tidak berbeda dari
hiduphewan!” 19Nasibmanusiadanhewansama. Manusiadanhewansama-samapunya
napas dan pasti akan mati. Manusia tidak memiliki 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 tanah dan akan
kembali lagi menjadi tanah.✡ 21Siapakah yang tahu bahwa rohmanusia 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. Hanya itu upah kita. Karenamasing-
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 tertindas menangis karena begitu berkuasanya para
penindas mereka, dan tidak ada yang menghibur mereka. 2 Jadi menurutku orang-orang
yang sudahmeninggal lebih beruntung daripada yangmasih hidup. 3Tetapi, sebenarnya
yang lebih beruntung lagi adalah mereka yang belum ada dan belum melihat berbagai
macam kejahatan yang dilakukan di dunia ini. 4 Aku juga menyaksikan banyak orang
berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan hanya karena terdorong oleh iri hati
kepada orang lain. Memang hal itu juga sia-sia— sama seperti orang yang berusaha
menjaring angin!
5Orang bebal duduk berpangku tangan—

tidak bekerja danmembiarkan dirinya kelaparan.
6Lebih baik memiliki sedikit harta disertai dengan ketenangan,

daripada banyak harta tetapi bersusah payah
dalam bekerja— seperti orang yang berusahamenjaring angin.
Bekerjasama lebihmenguntungkan

7 Inilah juga contoh kesia-siaan yang meresahkanku dalam dunia ini: 8Ada orang yang
hidup sendiri tanpaanakdan saudara. Tanpahentinyadiabekerja kerasdan tidakpernah
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!
9Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, karena mereka memperoleh upah yang

lebihbaikdari hasil kerja kerasmereka. 10Danapabila salah satudarimereka jatuh,maka
yang lain bisamenolongnyauntuk berdiri. Tetapi betapamenyedihkan apabila seseorang
yang hanya sendirian jatuh, maka tidak ada yang dapat menolongnya untuk berdiri.
11 Kalau dua orang tidur berdampingan, maka mereka bisa saling menghangatkan.
Sebaliknya sulit merasakan kehangatan kalau hanya seorang diri saja. 12Umpama dalam
perkelahian, seorang diri saja akanmudah dikalahkanmusuh. Tetapi kalau berdua, lebih
mungkinmerekamampu bertahan. Tiga orang akan lebih kuat lagi— seperti tiga utas tali
yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan.

Menjadi raja pun sia-sia
13 Lebih 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. 15 Raja tua itu suatu saat akan digantikan oleh pemuda yang
bijak itu, dan semua orang mendukungnya sebagai raja. 16 Sekalipun raja itu berkuasa
atas begitu banyak orang— sehingga tak terhitung jumlahnya, tetapi generasi di masa
depan tidak akanmengenang ataumenghormatinya. Makamenjadi raja pun juga sia-sia,
sama seperti orang yang berusahamenjaring angin!

5
Jangan seperti orang bebal

1 Ketika pergi ke Rumah Allah, dengarkanlah apa yang diajarkan dan perhatikanlah
baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Jangan berbuat seperti orang bebal, yang hanya
✡ 3:20 Kej. 2:7
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mempersembahkankurbankepadaTUHANtanpamengetahui apaarti 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 banyakbicara, semakin banyakmengucapkankata-kata yang tidak bergunadan
tidakmasuk akal.

4Allah tidak suka sumpah orang bebal. Jadi jangan menjadi seperti orang bebal. Kalau
kamu bersumpah untuk melakukan sesuatu bagi Allah, jangan menunda-nunda untuk
menepatinya. Tepatilah sumpahmu itu! 5Lebih 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 kamu
menepati janjimu itu, kamumenyangkal sumpahmudengan berkata, “Maaf, ucapan saya
itu keliru. Saya tidak bermaksud mengucapkan janji itu.” Jangan sampai Allah marah
kepadamu danmenghancurkan segala hasil usahamu.

7 Karena sebagaimana banyak bermimpi tidak ada artinya dan banyak bicara tidak
ada gunanya, lebih baik takut dan hormat kepada Allah daripada bersumpah tetapi tidak
menepatinya.

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 yang melakukan demikian mempunyai kesepakatan dengan atasannya, dan
keduanyamempunyai kesepakatan pula dengan atasannya yang lebih tinggi pangkatnya.
9Demikianlah rakyat selaluditekan supayamembayaruang suapkepadaberbagai tingkat
pejabat, sampai akhirnya raja mendapat bagiannya.‡

10Kalaukamumencintai uangdanberusahamenimbunhartakekayaanmu, kamu tidak
pernah akan merasa puas dengan apa yang kamu miliki. Ini juga usaha yang sia-sia.
11 Semakin kamu bertambah kaya, semakin banyak orang akan bergabung bersamamu
untuk ikut serta menghabiskan kekayaanmu itu. Akhirnya tidak ada manfaat menjadi
kaya kecuali setiap hari menyaksikan kekayaanmu semakin berkurang.

12 Orang yang bekerja keras sepanjang hari bisa tidur dengan nyenyak— biarpun dia
makan sedikit ataupunbanyak. Tetapi orangkaya tidakbisa tidurdengannyenyakkarena
merasa khawatir terus dengan harta kekayaannya.

13Ada dua hal lagi yang sangat menyedihkan yang aku sudah lihat di dunia ini: Orang
yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, tetapi kekayaan itu hanyamendatangkan
kemalangan dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. 14 Ada juga orang kaya yang men-
galami kegagalan dalam usahanya— sehingga hartanya berkurang, sampai tidak punya
apa-apa lagi untuk diwariskan kepada anaknya. 15 Sebagaimana kita lahir telanjang,
begitu juga kita tidak akanmembawa harta apa pun saat meninggalkan dunia ini.

16 Ini benar-benar menyedihkan: Sebagaimana kita datang ke dalam dunia ini,
demikian jugalah kita meninggalkan dunia ini! Keuntungannya tidak ada! Bukankah
itu seperti orang yang bersusah payah tetapi tidak mendapatkan apa-apa?! 17 Selama
hidup di dunia ini kita hanya mengalami kemalangan, kesulitan, berbagai penyakit, dan
kemarahan.

18Oleh karena semua itu, inilah kesimpulan dan nasihatku: Lebih baik kita menikmati
makanan, minuman, pekerjaan serta hasilnya, karena itulah upah yang diberikan Al-
lah 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. 20KalauAllahmemberkati kita demikian sehingga kita disibukkanuntukmenikmati
hidup ini, maka kita tidak akan cemas oleh kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat!

* 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 saatmempersem-
bahkan 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 rajamendapat bagiannyaTeks Ibrani dalamayat ini sangat sulit, sehinggabisadiartikandenganbanyak
cara. TSI mengikuti salah satu cara dalammengartikannya. Ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah, “Keuntungan
suatu negeri diambil oleh semua. Raja pun dilayani dari ladang-ladang.”
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6
1Aku sudahmelihat ada satu kenyataan yang sangat menyedihkan danmenekan 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.

3 Meskipun ada orang kaya yang memiliki seratus anak, dan dia hidup lama sampai
sangat tua, tetapi kalau kekayaannya itu tidak membuat dia puas, dan kalau waktu dia
mati tidak dikuburkan dengan cara yang layak, maka aku berkata, “Jauh lebih baik jika
dia sudah mati pada waktu dilahirkan!” 4 Sebab kelahiran bayi yang sudah mati tidak
ada artinya. Langsung saja diamasuk ke dalam kegelapan kuburannya. Bahkan dia tidak
perlu memiliki nama. 5Walaupun dia tidak pernah melihat cahaya matahari dan tidak
tahu apa-apa tentang kehidupan manusia di dunia ini, dia bisa istirahat dengan lebih
tenang daripada orang kaya tersebut. 6 Biarpun orang kaya itu hidup sampai dua ribu
tahun, tetapi kalau tidak menikmati kekayaannya itu, maka semuanya itu percuma saja!
Karena akhir hidup selalu sama, yaitu mengalami kematian.

7 Kita bekerja dengan susah payah supaya mendapat sesuatu untuk 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 punya manfaat apa-apa. Sebab pada akhirnya sesudah mati, mereka
semua tidak ada bedanya.

9Ya, lebih baikmenikmati apa yang ada padamu, daripadamenginginkan sesuatu yang
tidak kamu miliki. Semuanya itu sia-sia— sama seperti orang yang berusaha menjaring
angin!

Allahmenentukan nasibmanusia
10 Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah sejak mulanya. Kita hanya

manusia yang lemah, dan tidak pantas untukmembantah Allah Pencipta kita.*
11Semakin kita berbantah-bantahan tentang nasib kita, semakin sia-sia perkataan kita.

Percuma!
12Dalam waktu hidup yang sementara dan sia-sia ini, tidak seorang pun yang menge-

tahui cara hidup yang paling baik. Sebab tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di
dunia ini sesudah dia mati.

7
Hidup bijaksana

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 bahwamaut menunggu kita semua.
3Lebih baik hidup dalam kesedihan daripada bersenang-senang,

sebab dalam kesedihan kita bisa belajar menjadi lebih dewasa.
4Orang bebal setiap hari hanyamencari kesenangan,

tetapi orang bijakmerenungkan tentang kematian.
5Lebih baik mendengar teguran orang bijak

daripadamendengar kata-kata pujian orang bebal.
6 Seperti bunyi ranting semak duri yang dibakar di bawah kuali, bunyinya besar tetapi

apinya cepat padam,
demikianlah tawa orang bebal adalah sia-sia.

7Orang berhikmat yang ditindas bisa menjadi seperti orang bodoh.
Uang suap dapat merusak pikiran seseorang sehingga dia mengubah keputusannya.

8Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanyamemulainya.
Panjang sabar lebih baik daripada sombong.

9 Jangan cepat marah,
karena orang beballah yangmenyimpan kemarahan.

* 6:10 membantah Allah … Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, “Seseorang tidak akan mampu berbantah dengan
orang yang lebih kuat daripadanya.”
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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 sudahmengatur semuanya sehingga tidak seorang punbisa 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, janganlah merasa diri paling benar di hadapan Allah, dan janganlah merasa diri
paling bijak. Karenadengandemikian kamuakanmenghancurkandirimu sendiri! 17Dan
janganlahmenyerahkanhidupmuhanyauntukmelakukankejahatandankebodohan. 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 orangbijakmelebihi kekuatan sepuluh orangpemimpindi 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!

23Tentang segala hal di atas aku sudah berusahameneliti dengan sangat tekun, karena
pikirku, “Biar aku menjadi orang yang paling bijak.” Tetapi aku merasa masih jauh dari
ujung yang aku cari itu. 24Kebijaksanaan tentang hal-hal tersebut masih jauh dariku dan
terlalu sulit untuk ditemukan. 25Namun aku terusmencari dan belajar tentang kedua hal
ini: Berusaha untuk menjadi bijaksana serta menemukan alasan segala sesuatu terjadi.
Aku berusaha untuk membuktikan 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, dankedua tangannya seperti rantai besi. Lebihbaikmati daripada tertangkap
oleh perempuan seperti itu! Orang berdosa akan masuk dalam perangkapnya. Tetapi
orang yang inginmenyenangkan hati Allah akan terhindar.

27 Sesudah menyelidiki kedua hal 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 pernahmenemukan
seorang yang bijaksana dan patut dihormati. Tetapi aku belummenemukan 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 diwajahnya—mengubahwajahnya yang kerasmenjadi lembut.

Ketaatan kepada raja

* 7:13 Tidak ada… dapat mengubah… Teks Ibrani secara harfiahmenuliskan,“Sebab siapakah yang dapat meluruskan
apa yang sudah dibengkokkan-Nya?”
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2Taatilah perintah raja karena kamu sudahberjanji di hadapanAllahuntukmelakukan
hal itu. 3Apabila kamumenghadap raja, janganlah terburu-burupergi sebelumdiizinkan-
nya. 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. 5Tetapi selama kamumenaati perintah raja, kamu akan selamat. Jika kamu
bijaksana, kamu akan mengetahui kapan waktunya dan bagaimana caranya melakukan
apa yang benar. 6 Sekalipun kamu mengalami banyak kesulitan, tetapi selalu ada waktu
dan cara yang tepat untukmemenuhi tanggung jawabmu sesuai perintah raja.

7 Tidak seorang pun dari kita yang dapat mengetahui dan memberitahukan 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
9 Pada waktu aku berusaha memahami segala hal yang terjadi di dunia ini, aku

memperhatikan beberapa hal: Seringkali ketika seseorang berkuasa atas orang banyak,
dia justrumendatangkankesusahandanpenderitaanbagi orang-orangyangdipimpinnya
itu.† 10 Aku juga beberapa kali menghadiri perkabungan bagi orang jahat yang mati.
Pada hari perkabungan, semua orang di kota itu melupakan semua kejahatannya, dan
hanya menceritakan bahwa mereka sering melihat dia di halaman Rumah Allah. Ini
pun tidak masuk akal dan sia-sia.‡ 11 Setiap kali orang jahat tidak segera dihukum atas
kejahatannya,makahal tersebutmendorong orang lain untukmelakukankejahatan juga.
12Aku perhatikan bahwa orang jahat bisa ratusan kali melakukan kejahatan yang berat,
tetapi masih berumur panjang. Biarpun demikian, aku tetap yakin bahwa lebih baik kita
takut dan hormat kepada Allah, daripada meniru orang jahat. 13 Sebenarnya orang jahat
pasti akan mengalami kesusahan karena tidak takut dan hormat kepada Allah. Seperti
bayang-bayang ketikamatahari terbenam, hidupmereka sementara saja.

14 Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini: Kecelakaan
atau kemalangan malah terjadi kepada orang yang hidup benar, sedangkan orang 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 dapatmengerti segala yangAllah lakukan di dunia ini.
Dengan semua usahanya, manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada
orang bijak yangmengatakan bahwa dia sudahmenemukan jawabannya, sesungguhnya
dia tidakmemahaminya.

9
Semua orang pasti mati

1 Jadi aku merenungkan semua hal tersebut dan menyimpulkan bahwa apa yang akan
terjadi terhadap orang benar, orang bijak, dan semua hasil pekerjaan mereka, sudah
ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tahu mereka akan dikasihi atau dibenci sebelum
hal itu terjadi.

* 8:3 … berbahaya! Teks Ibrani dalam ayat ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan dengan banyak cara. TSImengikuti
salah satu cara dalammengartikannya. Teks Ibrani secara harfiahmenuliskan, “Jangan terburu-buru dari hadapannya
ke luar. Jangan berdiri pada masalah jahat, karena semua yang dikehendakinya akan dia lakukan.” † 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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2Nasib yang sama terjadi kepada semua orang—
baik kepada orang benarmaupun yang jahat,
baik kepada orang najis maupun orang tidak najis,
baik kepada orang yangmempersembahkan kurbanmaupun orang yang tidakmem-
persembahkan kurban.

Hal yang sama jugamenimpa siapa saja—
termasuk orang baik, orang berdosa,
baikorangyangberanibersumpahuntukmemberikan sesuatukepadaAllahmaupun
orang yang takut bersumpah.

3Hal inimemang tidak adil dan sangatmenyedihkan: Nasib yang samamenimpa setiap
orang!
Selama hidup di dunia ini, hati dan pikiran manusia dipenuhi dengan kejahatan dan

kebebalan, bahkan sampai mereka mati. 4 Tetapi selama kita masih hidup, kita masih
memiliki harapan. Kita bolehmenggambarkankeadaankita seperti ini: Lebihbaik 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 selamamasih hidup, semuanya lenyap dengan kematianmereka. Untuk selama-
lamanyamereka tidakbisa lagi terlibat denganapayangdilakukanolehorang-orangyang
hidup di dunia ini. 7 Jadi nikmatilah makananmu dan anggurmu* selama masih hidup,
karenahal ituberkenankepadaAllah. 8Biarlahkamuselalumemakai pakaianyang indah
danwajahmu selalu ceria.†

9Nikmatilah hidup dengan istrimu, yang kamu cintai. Itulah upah yang Allah berikan
atas segala jerih lelahmu selama hidup yang singkat dan sia-sia di dunia ini. 10Apa pun
yangkamutemukanuntukdikerjakan, kerjakanlahsekuat tenagamu, karenaketikakamu
sudahmasuk liang kubur, tidak ada lagi yangbisa kamukerjakanmaupun 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
13Aku jugamelihat contoh yang aku anggap penting tentang bagaimana kebijaksanaan

dihargai di dunia ini. 14 Ada sebuah kota kecil yang jumlah penduduknya sedikit. Pada
suatu hari datanglah seorang raja terkenal yang ingin menguasai kota tersebut. Raja
itu menyuruh pasukannya untuk menyerang dan mengepung kota itu untuk menerobos
masuk. 15 Tetapi di kota itu ada seorang miskin yang bijak. Melalui kebijaksanaannya
dia menyelamatkan kota itu. Tetapi sesudah kejadian itu, penduduk kota itu melupakan
dia dan tidak menghormatinya. 16Namun 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.

17Lebihbaikmendengarkankata-katayangdisampaikandengan suara lembutolehorang
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.

* 9:7 nikmatilahmakananmu dan anggurmuDalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Nikmatilah rotimu dan bersukaci-
talah 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 pakaianmu putih setiap
saat, dan biarlah di kepalamu tidak kekuranganminyak.”
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10
Peringatan untukmenghindari perilaku bebal

1Sebagaimana satu bangkai lalat dapatmenyebabkan seluruhminyakwangi dalambotol
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
kesalahan yang dilakukan penguasa: 6Orang bebal ditempatkan pada posisi yang lebih
tinggi, sedangkan orang kaya ditempatkan pada posisi yang rendah. 7 Demikian juga
aku pernah perhatikan para budak menunggangi kuda, sedangkan para pembesar dari
belakang berjalan kaki seperti budak.
8Hati-hatilah ketikamenggali lubang, supaya jangan kamu jatuh ke dalamnya.

Hati-hatilah ketika kamumembongkar pagar batu. Jangan sampai ular yang bersem-
bunyi di situ menggigitmu.

9 Hati-hatilah ketika kamu bekerja di tambang. Jangan sampai batu jatuh dan menim-
pamu.

Danberhati-hatilahwaktu kamumembelah kayu, karena kapak bisamelukai dirimu.
10Sangat bodoh kalau kamubekerja 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 sebelum
kamumenjinakkannya.

12Perkataan orang bijakmendatangkan kehormatan baginya,
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!”†

16 Sebuah 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.

18Seorang pemalas tidakmaumemperbaiki 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.

* 10:1 minyakwangi…busuk. Pada zaman ituminyakwangi terbuat dari bahanalami yangbisa rusak. Kalimat ini bisa
disejajarkan dengan peribahasa “Nila setitik merusak susu sebelanga.” † 10:15 bergurau … tidak tahu jalan pulang!
Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Dia tidak tahu jalan ke kota.”
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20 Janganmenjelekkan raja atau orang kaya sama sekali!
Baik itu secara pribadi dalam kamar tidurmu, atau di dalam hatimu saja, jangan!
Orang itu bisa mengetahui pikiranmu—

seolah-olah ada burung yang mendengar dari jendela dan terbang melaporkan
pendapatmu kepadanya.

11
Nasihatmenghadapi ketidakpastian dalam hidup

1 Juallah hasil panenmu ke negeri asing,
karena sesudah beberapa waktu, kamu 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 sesu-
atu.

6 Taburlah benihmu pada pagi hari, dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai
waktunya tidur di malam hari.

Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil— atau malah semuanya akan
berhasil dengan baik.

Nasihat untuk anakmuda
7Alangkah bahagianyamelihat cahayamatahari di pagi hari.

Senang sekali rasanya bisa hidup.
8Namun ingatlahbahwa suatuhari kamuakanmati, danmasadi dalamkematian 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.”

2 Karena waktu kamu sudah tua, sudah terlambat untuk melakukan 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.

* 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.
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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 sebelumburung kecil mulai berkicau di waktu fajar, kamu sudah terbangun.
5Pada waktu kamumenjadi tua, kamu akan takut naik tangga

maupun berjalan di tempat yang rata.
Rambutmu akanmenjadi putih seperti salju.‡
Seperti belalang tua yang tidak bisamelompat lagi, demikian kamupadamasa 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.†

7Lalu 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 yang menulis semua ini, aku berkata: Segala sesuatu dalam

hidup ini sia-sia saja! Sangat sia-sia!
9-10 Aku sebagai penasihat sudah berusaha menjadi guru yang bijak, supaya dapat

mengajarkan pengetahuan kepada orang lain dengan cara yang jujur dan benar. Aku
juga menyelidiki pepatah-pepatah yang sudah ada, membuat pepatahku sendiri, dan
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.

* 12:3 berbagai metafora Ayat 3-6 mengandung beberapa metafora yang menggambarkan bagian-bagian tubuh.
Karena itu, TSI menjelaskan metafora ini dengan sederhana. Ayat 3 secara lebih harfiah dapat diterjemhkan,
“Pada waktu para penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk, perempuan-perempuan yang menggiling
berhenti karena mereka hanya sedikit, dan perempuan-perempuan yang melihat dari jendela menjadi kabur pandan-
gannya.” † 12:4 …di luar pintu rumahmu, Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Pada waktu pintu-pintu di jalan
tertutup.” ‡ 12:5 rambutmuSecaraharfiah, “pohonbadamberbunga.” Bungaputihpohon inimenjadikiasanrambut

putihuban seorang tua. § 12:5 obat untukmembangkitkan… Secaraharfiah, “Biji kaper tidak lagi efektif.” Biji bunga

kaper bisa dimakan dan dianggap membangkit hasrat berahi. * 12:5 tempatmu yang kekal Dalam bahasa Ibrani
secaraharfiah, ‘rumahnyayangkekal’. Kata itu jugabisaberarti kuburanatauSyeol. Lihat catatandiMzm. 6:5. † 12:6
bagaikan tali kalung perak … Keempat benda dalam ayat ini merupakanmetafora yangmenggambarkan kematian. TSI
membuat arti metafora jelas dalam terjemahan. ‡ 12:11 tertanam … Ada beberapa cara untuk memahami dua
metafora dalam ayat ini. Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Perkataan orang bijak seperti tongkat tajam dan paku
yang tertancap kuat, yang diberikan oleh seorang gembala itu.” TSI menjelaskan arti keduametafora tesebut.
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13 Sesudahmengetahui semua itu, inilah kesimpulannya:
Takut dan hormatlah kepada Allah, serta taatilah segala perintah-Nya!

Itulah kewajiban kita yang utama.
14 Sebab Allah akanmenghakimi segala perbuatan kita—

yang baik maupun buruk,
bahkan yang tersembunyi.



Yunus 1:1 144 Yunus 1:17

YUNUS

Yunusmenolak perintah TUHANuntuk pergi memperingatkan penduduk kota Niniwe
1Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorangnabi Israel bernamaYunus, anakAmitai.

TUHANmemberi perintah ini kepadanya, 2 “Pergi dan peringatkanlah penduduk ibukota
besar Niniwe* bahwa Aku akan segera menghukum mereka, karena perbuatan 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 yang menuju kota Tarsis, membayar ongkos untuk
perjalanan tersebut, dan menaiki kapal itu. 4 Kemudian TUHAN mengirimkan angin
yang sangat kencang ke laut dan terjadilah badai yang sangat besar dan kuat, sehingga
kapal itu hampir pecah. 5 Karena itu, anak buah kapal menjadi sangat takut dan setiap
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, dia melihat Yunus sedang tertidur nyenyak. Lalu kapten kapal
itu membangunkan Yunus dan berkata, “Bagaimana mungkin kamu bisa tidur nyenyak
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 harusmelakukan undian.” Dan ketikamerekamelakukan itu, Yunuslah
yang kena. 8Anak 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. Sayamenyembah TUHANyang bertakhta di surga
dan yang menciptakan lautan dan daratan. Saya sedang berusaha melarikan diri dari
hadapan-Nya.”
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, maka para anak buah kapal itu

menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berkata kepadanya, “Apa? Lalu mengapa kamu
melakukan itu?!”

11 Sementara itu, badai semakin memburuk dan gelombang semakin besar. Anak buah
kapal berkata kepada Yunus, “Apa yang harus kami lakukan terhadap kamu supaya badai
ini bisa tenang kembali?”

12 Jawab Yunus, “Sekarang saya tahu bahwa sayalah penyebab badai ini. Angkat dan
buanglah saya ke laut, maka badai ini pasti akan tenang kembali.”

13 Tetapi para anak buah kapal tidak mau langsung membuang Yunus ke laut. Mereka
berusaha sekuat tenaga mendayung kapal itu kembali ke darat. Namun mereka tidak
mampu karena badai itu semakin besar dan menyerang mereka. 14 Karena itu, mereka
pun berseru kepada TUHAN, “Ya TUHAN, janganlah binasakan kami karena nyawa
orang ini— yang tidak melakukan kesalahan apa pun kepada kami. Ya TUHAN, Engkau
sudah melakukan apa yang Engkau kehendaki!” 15 Lalu mereka mengangkat Yunus dan
membuangnya ke laut, maka laut menjadi tenang kembali. 16 Para anak buah kapal itu
menjadi sangat ketakutan akan kebesaran kuasa TUHAN. Karena itu, mereka berjanji
bahwa nanti mereka akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Nya dan akan
mempersembahkan 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.

* 1:2 NiniweNiniwe adalah ibukota Asyur, suatu bangsa yang sangat fasik, kejamdan dursila (Nah.1:11; 2:12-13; 3:1, 4,
16, 19). Orang Yahudi membenci orang Asyur dan memandang mereka sebagai ancaman. Yunus sangat marah karena
pendudukNiniwebukanketurunanorangYahudi. YunusberharapTuhan tidakmengasihanimereka. † 1:16 berjanji
bahwananti… Secara harfiah, “Merekamempersembahkankurban sembelihan serta bernazar.” TerjemahanTSI 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 awak kapal tidak
mempunyai binatang di dalam kapal itu yang dapat dipersembahkan.
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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.

6Akutenggelamsampaikebagianpalingdasardari gunung-gunungyangberadadibawah
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 mem-
berikan 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

1UntukkeduakalinyaTUHANberbicarakepadaYunus, 2“PergilahkeNiniwe, kotabesar
itu, dan sampaikanlah kepada penduduknya pesan yang Aku berikan kepadamu.” 3Kali
ini Yunusmenaati perintah TUHANuntuk pergi ke sana. KotaNiniwe sangat besar karena
butuh waktu tiga hari bagi seseorang untukmelintasi kota itu dengan berjalan kaki.

4 Yunus memasuki kota itu dan sesudah berjalan sepanjang hari, dia mulai menyam-
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 untukmenunjukkan bahwamerekamenyesali dosa-dosamereka.

6 Setelah raja Niniwe mendengar kabar itu, dia langsung turun dari takhtanya. Dia
melepaskan jubah kerajaannya dan memakai kain karung, lalu dia duduk di atas abu
sebagai tanda penyesalannya atas dosanya. 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 danminum. 8 Semua
orang dan binatang harus memakai kain karung. Sebagai tanda penyesalan, kamu
masing-masing harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan harus berto-
bat dari segala kejahatanmu— termasuk kekerasan terhadap orang lain. 9 Siapa tahu?
Mungkin dengan demikian Allah akanmengubah keputusan-Nya danmurka-Nya akan
reda sehingga kita tidak jadi binasa.”

* 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 diamengutip dari pengalaman penulisMazmur. 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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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

1 Yunus menjadi sakit hati dan sangat marah karena Allah tidak jadi membinasakan
Niniwe. 2Beginilah doa Yunus kepada TUHAN, “Ya TUHAN, duluwaktumasih di negeriku
aku sudah menyangka bahwa Engkau akan melakukan 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 duduk berteduh di bawahnya sambil menunggu dan melihat apa yang akan terjadi
pada kota itu. 6Kemudian TUHAN Allah menumbuhkan tanaman yang merambat untuk
melindungi kepala Yunus dari sinar matahari untuk membuat dia merasa lebih nyaman.
Yunus pun sangat senang dengan tanaman itu. 7Akan tetapi keesokan harinya sebelum
matahari terbit, Allahmengirim seekor ulat untukmelubangi batang tanaman itu sampai
membuatnya layu. 8Ketika matahari terbit, Allah mengirimkan angin yang sangat panas
yang bertiup dari arah timur. Karena sinar matahari yang sangat panas itu, maka Yunus
lemas dan hampir pingsan. Yunus inginmati dan berseru, “Lebih baik akumati daripada
hidup!”

9Maka Allah menjawab kepada Yunus, “Pantaskah kamu marah karena tanaman itu
layu?”
Jawab Yunus, “Ya, sepantasnyalah aku sangat marah sampai mati!”
10 Tetapi TUHAN berkata kepadanya, “Kamu sendiri peduli kepada tanaman yang

merambat itu bukan? Meskipun sama sekali tidak kamu tanam atau pelihara, yang
tumbuh hanya dalam satu malam kemudian layu pada malam berikutnya. 11Bagaimana
Aku tidakmengasihani Niniwe, kota yang besar itu dengan penduduknya 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 Inilahnenekmoyang-Nyamulai dariAbrahamsampai kepadaRajaDaud:* Abraham,

Isak, Yakub, Yehuda (dan saudara-saudaranya); lalu Peres (dan Zerah,melalui ibumereka
bernama Tamar), Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (yang ibunya adalah
Rahab), Obed (yang ibunya adalah Rut), 7-11 Isai, dan Raja Daud.
Kemudianmulai 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 ketika bangsa Israel masih tinggal sebagai tawanan perang di
Babel sampai Yesus dilahirkan, inilah nenek moyang-Nya: Yekonya, Sealtiel, Zerubabel,
Abihud, Elyakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, dan Yusuf. Yusuf
adalah suamiMaria, danMaria adalah ibu Yesus, yang disebut Kristus.‡

17 Jadi, ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud. Dan empat belas
keturunandariDaudsampaiwaktubangsa IsraeldibawakeBabel. Dandariwaktubangsa
Israelmulai tinggal di negeri Babel sampaiKristusdilahirkan juga empatbelas keturunan.

Kelahiran Kristus Yesus✡
18 Inilah cerita tentangkelahiranKristusYesus: SeoranggadisbernamaMariabertunan-

gan dengan Yusuf. Marialah yang nanti akan menjadi ibu Yesus. Tetapi sebelummereka
menikah, ternyata Maria mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus. 19Yusuf, tunangan
Maria, adalah seorang yang jujur dan baik hati. Ketika Maria memberitahukan tentang
kehamilannya kepada Yusuf, dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum
dengan mengatakan bahwa Maria sudah melakukan percabulan. Jadi, dia berencana
memutuskan pertunangannya denganMaria secara diam-diam.

20 Tetapi waktu Yusuf sedang memikirkan hal itu, datanglah malaikat TUHAN
kepadanya dalammimpi. Malaikat itu berkata, “Yusuf, keturunan Daud, janganlah takut
mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu berasal
dari Roh Kudus. 21 Maria akan melahirkan seorang Anak laki-laki. Dan kamu akan
memberi nama kepada-Nya ‘Yesus’,§ karena Dia yang akan menyelamatkan umat-Nya
dari dosa-dosamereka.”

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
segera menikahi Maria. 25Namun, Yusuf tidak berhubungan seks dengan Maria sampai
Anak itu lahir. Sesudah Anak itu lahir, Yusuf memberi nama kepada-Nya ‘Yesus’.

✡ 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 YekonyaNama lainnya adalah Yoyakin.
‡ 1:12-16 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani,
istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman
Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah.
Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai
jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi
dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang 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.” ✡ 1:23 Yes. 7:14
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2
Para peramal bintangmengunjungi Yesus

1 Yesus lahir di kota Betlehem di provinsi Yudea. Pada waktu itu Herodeslah yang
memerintah sebagai raja Yudea di bawahpemerintahankerajaanbesar Roma. Kemudian
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
yangakanmenjadiRajaorangYahudi? Karenakamisudahmelihat satubintangmunculdi
sebelah timur yang adalah tanda kelahiran-Nya. Jadi kami pundatanguntukmenyembah
Dia.” 3 Ketika Raja Herodes mendengar berita tentang seorang raja orang Yahudi yang
baru lahir itu, dia menjadi marah karena merasa tersaingi. Dan seluruh penduduk
Yerusalem pun menjadi tidak tenang. 4 Lalu Herodes memanggil para imam kepala dan
ahli Taurat dan bertanya kepada mereka di mana Kristus akan lahir. 5 Jawabmereka, “Di
kota Betlehem, Yudea. Karena nabi yang sudahmenuliskan 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.’ ”✡
7Kemudian Herodes mengadakan pertemuan tertutup bersama para peramal bintang

itu. Dengandemikiandiamendapatkanketeranganyang tepatdarimereka tentangkapan
bintang itu muncul pertama kali. 8 Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem dan
berkata, “Pergi dan carilah keterangan yang pasti tentang Anak itu. Dan setelah kalian
menemukan Dia, beritahukanlah kepadaku, supaya saya pun datangmenyembah-Nya.”

9-10 Sesudah pertemuan itu, para peramal bintang itu pun pergi. Saat mereka melihat
lagi bintang itu sedang naik di sebelah timur, mereka sangat bersukacita. Lalu cahaya
bintang itu mengarahkanmereka dan berhenti di atas rumah di mana Anak itu berada.

11 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, tempat di mana Anak itu berada. Mereka
melihatAnak itubersamaMaria, ibu-Nya, laluberlutut danmenyembahAnak itu. Mereka
membuka kantong-kantongnya dan mempersembahkan berbagai hadiah kepada Anak
itu— yaitu emas, kemenyan, danmur.†

12Tetapi tidak lama kemudian, Allahmemberitahumerekamelaluimimpi supaya tidak
kembali kepada Herodes. Karena itumereka pulang ke negeri merekamelalui jalan yang
lain.

Yesus dilarikan keMesir
13Sesudahpara peramal bintang itu pergi,malaikat TUHANdatang kepadaYusuf dalam

mimpi. Malaikat itu berkata, “Bangunlah! Segeralah bawa Anak itu dan ibu-Nya keMesir.
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. 15Mereka 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
16Ketika Herodes tahu bahwa para peramal bintang itu sudahmenipunya, dia menjadi

sangat marah. Lalu dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh 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 men-
dalam.

* 2:1 peramal bintang Orang-orang ini kemungkinan anggota kelompok agama yang mempunyai pendidikan tinggi,
dari daerah yang sekarang disebut Iran. Merekamengunjungi 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 Kemenyan adalah getah kayu
yang kalau dibakar asapnya sangat berbau harum. Getah itumahal dan sering dibakar oleh para imam Yahudi sebagai
persembahan kepada Allah. Mur adalah minyak wangi yang mahal. Minyak itu dipakai menyiapkan mayat untuk
dikuburkan. Minyak itu bisa juga dicampur dengan air anggur lalu diminum untuk mengurangi rasa sakit. ‡ 2:15
Kutipan Matius mengutip dari Hos. 11:1. Dalam konteks Hosea, dia memikirkan tentang semua umat Israel sebagai
‘anak Allah’, jadi ayat itu bisa diterjemahkan dalam konteks masa lalu. Tetapi Matius menggunakan ayat itu sebagai
nubuatan, jadi diterjemahkan di sini memakai masa yang akan datang, sesuai denganmaksudMatius.
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Rahel menangisi anak-anaknya,
dan dia tidakmau dihibur,
karena anak-anaknya sudahmati.”§

Yusuf danMaria kembali dariMesir
19 Sesudah Herodes meninggal, Yusuf dan keluarganya masih berada di negeri Mesir.

Lalu malaikat TUHAN datang lagi kepadanya dalam mimpi. 20 Malaikat itu berkata,
“Bangunlah dan pergilah kembali ke tanah Israel bersama Yesus dan Maria! Karena
orang-orang yang berusahamembunuh Dia sudahmeninggal.”

21Lalu Yusuf bangun dan langsung berangkat denganmereka ke tanah Israel. 22Tetapi
waktu Yusuf mendengar bahwa yang menggantikan Raja Herodes adalah Arkelaus, dia
takut kembali ke provinsi Yudea. Arkelaus adalah putra dari Raja Herodes sendiri. Lalu
Yusufmendapat petunjuk lagimelaluimimpi, sehingga diamembawamereka ke provinsi
Galilea. 23 Jadi mereka pergi ke kota yang bernama Nazaret dan tinggal di sana. Dengan
demikian apa yang dikatakan Allah melalui para nabi ditepati— yaitu “Waktu Kristus
datang, Dia akan disebut ‘Orang Nazaret.’ ”

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1Waktu Yesus sudahmenjadi dewasa di Nazaret di provinsi Galilea, Yohanes Pembaptis
memulai pelayanannya di daerah padang gurun di Yudea. Kepada orang-orang yang
datang kepadanya dia berkhotbah 2 seperti ini, “Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena
tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaan-Nya* di dunia ini.” 3 Sebenarnya
Yohanes ini adalah orang yang Nabi Yesayamaksud waktu dia bernubuat,†
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! 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. 5 Kemudian orang banyak
berdatangan kepadanya dari Yerusalem, dari seluruh provinsi Yudea, dan dari seluruh
daerah di sekitar Sungai Yordan. 6 Biasanya waktu Yohanes menyampaikan ajarannya,
banyak orang yang mengaku dosa-dosa mereka, lalu Yohanes membaptis mereka di
Sungai Yordan.

7 Tetapi pernah terjadi juga bahwa banyak orang dari kelompok agama Yahudi yang
disebut Farisi§ dan Saduki* yang ikut datang untuk dibaptis. Waktu 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. 9Dan janganlahberkata di dalamhatimu, ‘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

§ 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 langsung
menyebutAllah. † 3:3 bernubuatDalamPerjanjian Lama, bernubuat berartimengabarkanberita 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 sebelumKristusmembaca ayat ini denganmenyebut TUHAN (yangmerujuk ke YHWH), tetapiMarkusmengutip
ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus. § 3:7 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu
mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan yang ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi harus diikuti
secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka membanggakan 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
golongan mereka, dan mereka menjadi iri hati karena banyak orang mengikuti Dia. Yesus menegur kelompok Farisi
bersama ahli-ahli Taurat di Mat. 23 karenamereka 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
bahwamanusia tidak hidup lagi sesudah kematian. Merekamenolak adanya kehidupan sesudah kematian. Lihat Mrk.
12:18 dan Kis. 23:8.
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petani yang menebang dan membakar pohon yang tidak pernah berbuah, seperti itu
jugalahAllah sekarang sudah siapmelenyapkanbangsa kita danmembuangnya ke dalam
api!†

11 “Saya hanya membaptis orang dari antara kalian dengan air sebagai tanda bahwa
merekabertobat. Tetapi sesudah sayaakandatang Seorangyang lebihberkuasadari saya.
Sebenarnya saya tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun hanya untuk membawa
sandal-Nya. Dialah yang akan membaptis kalian masing-masing. Ada yang dibaptis
denganRohKudus, dan adapula yang dibaptis dengan api. 12Oleh 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 akanmenghakimi 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

untuk membaptis-Nya. 14 Tetapi Yohanes merasa dirinya tidak layak untuk melakukan
itu, jadi dia berkata, “Seharusnya sayalahyangdibaptis olehBapa. SungguhheranEngkau
meminta saya untukmelakukan itu!”

15 Tetapi Yesus menjawab, “Biarlah kamu yang melakukan hal itu saat ini. Karena
dengan begitulah kita memenuhi segala sesuatu yang diinginkan Allah.” Lalu Yohanes
membaptis-Nya.

16 Sesudah Yesus dibaptis, pada saat Dia keluar dari sungai itu, tiba-tiba langit terbuka
dan Yesus melihat Roh Allah turun ke atas-Nya dengan cara seperti burung merpati
yang turun dan hinggap pada-Nya. 17 Kemudian terdengarlah suara dari surga yang
mengatakan, “InilahAnak-Kuyang sangatKukasihi. Dialahyangmenyenangkanhati-Ku.”

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1 Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis.
2Dan Dia tidak makan apa-apa selama empat puluh hari empat puluh malam, akhirnya
Dia sangat lapar. 3 Lalu 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.’ ”✡

† 3:10 Ayat 10 Secara harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yang menggambarkan 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 tidakmenghasilkan buah yang baik. Dan di Yeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak
berguna karena tidak setia kepada TUHAN. ‡ 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,” secara harfiah, ‘penampi’, yang adalah alat seperti sekop atau garpu besar yang dipakai
untuk memisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini bisa dibandingkan dengan Why. 14:14-20 dan Mat. 25:31-46.
✡ 3:12 Mrk. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34 ✡ 4: Mrk. 1:12-13; Luk. 4:1-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum
Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku
mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Baru mengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa
ayat itumengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepadaMaria (di Luk. 1:35),
“Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa YangMahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang
kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya
sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan kitamenyebut-Nya ‘Anak Allah’ sesuai dengan Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35,
sudah jelas bahwa Maria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh
karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). † 4:4 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
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5Kemudian dalamwaktu sebentar saja, iblismembawa-Nya ke kota suci Yerusalemdan
menempatkan-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.’ ”✡

7 Jawab Yesus, “Ada juga tertulis,
‘Janganlah kamumencobai TUHAN Allahmu.’ ”✡

8Kemudiandengancaraajaib iblismembawa-Nyakepuncakgunungyangsangat tinggi,
lalu menunjukkan kepada-Nya semua kerajaan di dunia dan semua kemewahan dari
setiap kerajaan itu. 9 Lalu dia berkata kepada Yesus, “Aku akan memberikan semua itu
kepadamu kalau kamu sujud 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✡

12 Waktu 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 kerajaanmaut.”✡

17Mulai hari itu, Yesusmemberitakanpesan ini kepadaorangbanyak, “Bertobatlahdari
dosa-dosamu, karena tidak lama lagiAllahakandatangmendirikankerajaan-Nyadidunia
ini.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya✡
18 Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, Dia melihat dua orang nelayan,

yaitu Petrus— yang juga disebut Simon, dan Andreas— adiknya. Mereka sedang menjala
ikan di danau. 19 Kata-Nya kepada mereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaan kalian bukan
lagi penjala ikan, tetapi Aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya
mereka menjadi pengikut-Ku.” 20 Pada waktu itu juga Petrus dan Andreas langsung
meninggalkan jala mereka danmengikut Yesus.

21WaktuDia berjalan tidak jauh dari situ, Diamelihat 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
YakobusdanYohanesuntukmengikutDia. 22Padawaktu itu jugamerekaberdua langsung
meninggalkan perahu dan bapakmereka, lalu mengikut Yesus.

Yesusmengajar danmenyembuhkan
23 Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia mengajar di rumah-

rumah pertemuan orang Yahudi,* memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah, dan
juga menyembuhkan semua jenis penyakit mereka. 24 Berita tentang Dia tersebar luas
dari Galilea sampai ke seluruh provinsi Siria. Jadi orang-orang mengantar kepada-Nya
‡ 4:6 kamuWalaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil, karena iblis tidak
menghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:6 Mzm. 91:11-12 ✡ 4:7 Ul. 6:16 § 4:10 Satanas ‘Satanas’
adalah nama iblis yang tertulis dalam bahasa Yunani di ayat ini. Nama Satanas berasal dari bahasa Ibrani dan berarti
‘musuh’. ✡ 4:10 Ul. 6:13 ✡ 4:11 Mrk. 1:14-15; Luk. 4:14-15 ✡ 4:16 Yes. 9:1-2 ✡ 4:17 Mrk. 1:16-20; Luk. 5:1-11
* 4:23 rumah-rumahpertemuanorangYahudiDalambahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zamanPerjanjianBaru,
rumah-rumahpertemuandipakai untukpertemuanumumorangYahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoadan
mendengar FirmanAllah. Rumahpertemuanberbedadari RumahAllah yang adadi 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.



Matius 4:25 152 Matius 5:18

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 Yesusmelihat orang banyak yangmengikuti-Nya itu, Dia naik ke atas bukit dan
duduk di situ.* Murid-murid-Nya berkumpul di sekeliling-Nya, 2dan Dia mulai mengajar
mereka,
3 “Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwamerekamempunyai kebutuhan

rohani,
karenamerekalah yang akanmenjadi warga kerajaan Allah.†

4 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang sekarang berdukacita,
karenamerekalah yang akan dihiburkan-Nya.

5 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati,
karenamerekalah yang akanmewarisi bumi yang dijanjikan Allah.‡

6 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang giat melakukan yang benar lebih 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✡
13“Pengaruhbaikkaliandidunia inidapatdigambarkanseperti garamdalammakanan.

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 kalian menjadi seperti
pasir, karena itu hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam!*

14“Kamuseperti terangdalamdunia yang gelap ini. Jadi kamuseperti kota yang terletak
di atas bukit. Terangnya bersinar dan kota itu tidak bisa disembunyikan. 15 Begitu juga,
tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi
lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya menerangi semua orang yang ada
di dalam rumah. 16 Begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Maksud-
Ku, biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan, lalu
memuliakan Bapamu yang di surga.”

Ajaran Yesus tentangHukumTaurat
17 “Janganlah kamu berpikir bahwa Aku datang untuk membatalkan Hukum Taurat.

Aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi supaya apa yang tertulis di dalamnya
ditepati. 18Ketahuilah bahwa selama masih ada langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun

† 4:25 Sepuluh Kota Lihat catatan tentang Dekapolis dalam Mrk. 5:20. ✡ 5: Luk. 6:20-23 * 5:1 duduk di situ
DalamkebudayaanYahudi, paraahliTauratdudukuntukmenyampaikanajaranmereka. JadikemungkinanbesarYesus
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 * 5:13 Ayat 13 Secara harfiah (dengan informasi tersirat) bisa diterjemahkan seperti ini: “Kalian
masing-masing seperti garam (menggambarkan pengaruh baik kalian) bagi orang-orang di dalam dunia ini. Tetapi
kalau rasa asin garam hilang, tidak mungkin membuatnya menjadi asin lagi. Garam itu (menjadi seperti pasir saja)
akan dibuang ke luar dan diinjak-injak orang.”
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yang akan dibatalkan dari Hukum Taurat, biarpun satu huruf atau satu titik. Semuanya
akan selalu berlaku dan setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti akan terjadi.

19 “Jadi janganlah berpikir bahwa ada perintah dalam Hukum itu yang tidak berguna.
Orangyangmelanggar salah satuperintahyang terkecil pundanmengajar orang lain juga
untuk melanggarnya, dia akan dianggap yang terkecil di dalam kerajaan Allah. Tetapi
orang yang melakukan seluruh perintah Hukum Taurat dan mengajar orang 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 “Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa sudah memer-

intahkan nenek moyang kita, ‘Jangan membunuh’, dan ‘Siapa saja yang membunuh
harus diadili dan dihukum.’✡ 22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Siapa saja yang marah
kepada seseorang lain tanpa alasan yang jujur akan dihukum Allah. Dan siapa saja yang
menghinaorang lainakanmenghadappengadilanAllah. Dan siapa saja yangmengatakan
kepada seseorang lain ‘Kamu bodoh,’ pantas dibuang ke dalam api neraka.

23 “Karena itu, kalaumisalnya kamu sedangmembawa persembahanmuuntuk dibakar
pada mezbah di Rumah Allah, dan tiba-tiba kamu teringat bahwa ada orang lain yang
sakit hati kepadamu, 24 tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah. Kemudian,
pergilah kepadaorang itu danpulihkanlahhubunganmudengandia. Sesudah itu barulah
kamu lanjutkanmemberikan persembahanmu kepada Allah.

25 “Dengarlah contoh ini: Kalau ada orang yang sedangmengadukanmu ke pengadilan,
sebelum sampai ke sidang pengadilan, segeralah berusaha memulihkan hubunganmu
dengan lawanmu itu. Karena kalau tidak, mungkin dia akan melaporkanmu kepada
hakim, lalu hakim akan menyerahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu akan
dipenjarakan. 26Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu tidak bisa keluar dari penjara itu
sampai kamu membayar lunas semua utangmu dan denda yang ditetapkan oleh hakim
itu!”

Ajaran Yesus tentang dosa perzinaan
27 “Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa sudah mem-

berikan perintah, ‘Jangan berzina.’✡ 28Tetapi Aku berkata kepadamu: Laki-laki siapa saja
yanghanyamemandangperempuansajadenganhawanafsudan inginberhubunganseks
dengannya, berarti dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. 29Kalau
matamu menyebabkan kamu berdosa— bahkan matamu yang paling baik, cungkil dan
buanglahmatamu itu! Lebihbaik kamukehilangan salah satu anggota tubuhmudaripada
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 kamumasuk ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap.”

Ajaran Yesus tentang perceraian✡
31 “Setiap kita juga sudah diajarkan perintahMusa ini: ‘Setiap suami yangmenceraikan

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 menceraikan-
nya karena hal lain, berarti suaminya seolah-olah mendorong istrinya itu untuk berzina.
Karena kalau istrinya itu kawin lagi, di hadapan Allah pasangan baru itu dianggap
berzina. Dan juga setiap laki-laki yang kawin dengan perempuan yang sudah diceraikan
sedang berzina dalam pandangan Allah.”

Ajaran Yesus tentang sumpah dan perjanjian
33 “Setiap kita juga sudah diajarkan tentang perintah Musa kepada nenek moyang kita:

‘Kalau kamu berjanji atas nama TUHAN untuk melakukan sesuatu, jangan sampai kamu
tidak menepati apa yang kamu janjikan itu. Tepatilah segala sesuatu yang sudah kamu
janjikan dengan menyebut nama TUHAN.’✡ 34 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah
sama sekali menyebut sesuatu apa pun sebagai saksi untuk menguatkan sumpahmu.
Janganlahmenyebut demi surga, karena itu tempat takhta Allah. 35Dan janganmenyebut
demi bumi, karena bumi merupakan tempat Allah menaruh kaki-Nya ketika Dia duduk

† 5:20 kelompok agama Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 5:21 Kel. 20:13; Ul. 5:17 ✡ 5:27 Kel. 20:14; Ul. 5:18
✡ 5:30 Mat. 19:9; Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18 ✡ 5:31 Ul. 24:1 ✡ 5:33 Im. 19:12; Bil. 30:2; Ul. 23:21
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di atas takhta-Nya. Dan juga tidak boleh menyebut demi Yerusalem, karena itu adalah
ibukota Raja Mahabesar. 36Bahkan tidak bolehmenyebut kepalamu sendiri sebagai saksi
atas perjanjianmu, karena kamu tidak sanggupmembuat sehelai saja pundari 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 hukumannyamata atau gigi orang itu juga akan dirusak.’✡ 39Tetapi
Aku berkata kepadamu: Janganlahmelawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Misal-
nya kalau seseorangmenampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. 40Atau kalau
seseorang mengadukan kamu ke pengadilan dan menuntut bajumu, berikanlah juga
jubahmu kepadanya.‡ 41 Atau kalau seorang tentara memaksamu memikul barangnya
sejauh satu kilometer,§ bersedialah untuk memikul barangnya itu sejauh dua kilometer.
42 Dan kalau seseorang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah. Atau kalau seseorang
maumeminjam sesuatu darimu, janganmenolaknya.”

Kasihilah orang-orang yangmemusuhimu✡
43 “Setiap kita juga sudah diajarkan, ‘Kasihilah saudara-saudari kita sebangsa,✡ tetapi

kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi kita.’ 44Tetapi Aku berkata kepadamu:
Kasihilah orang-orang yangmemusuhimu, dan berdoalah bagi setiap orang yangmenga-
niaya kamu. 45 Karena 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. 46Kalau 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. 47Dan 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.
48 Hendaklah kamu mengasihi semua orang! Dengan demikian kamu akan menjadi
sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.”

6
Ajaran Yesus tentang caramelakukan perbuatan baik

1 “Hati-hatilah! Janganlah kamu memamerkan perbuatan baikmu di depan umum
supaya orang-orangmemperhatikan danmemujimu. Kalau kamumelakukan 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 di-
lakukan 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, akan
memberikan upah kepadamu.”
✡ 5:38 Kel. 21:24; Im. 24:20 ‡ 5:40 baju… jubah Pada zamanAlkitab, pakaian yang diterjemahkan ‘baju’ dan ‘jubah’
dua-duanyapanjang sampai pergelangankaki. Yangditerjemahkan ‘baju’ terbuat dari kain yang lebih tipis danditutupi
oleh ‘jubah’ yang lebih tebal dan lebih mahal. § 5:41 memaksamu … satu kilometer Di semua provinsi di mana
pemerintahan Roma menjajah penduduknya, setiap tentara Roma diperbolehkan untuk memerintahkan masyarakat
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 teladan Bapamu Secara harfiah, “menjadi anak
Bapamu.” † 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.
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Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡
5 “Janganlah kamu berdoa seperti orang-orang yang hanya berpura-pura sebagai orang

baik. Karenamereka sukaberdirimemamerkandirinyadenganberdoadi depanumum—
di dalam rumah-rumah pertemuan maupun di simpang-simpang jalan. Sungguh benar
yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah upah mereka. 6 Tetapi waktu kamu berdoa,
masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam, tutuplah pintu dan berdoalah kepada
Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu. Dan Bapamu— yang melihat apa saja
yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, akanmemberi upah kepadamu.

7 “Dan waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang belum mengenal
Allah. 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 kami masing-masing memaafkan orang-orang yang bersalah kepada
kami.

13Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,
tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’

Karena Engkau sajalah yang punya kuasa untuk memerintah sebagai raja atas segala
sesuatu,

dan hanya Engkau saja yang pantas dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin.
14 Maafkanlah orang-orang yang bersalah kepadamu. Karena kalau kamu memaafkan
mereka, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. 15 Tetapi kalau
kamu tidakmemaafkan orang yang bersalah kepadamu, Bapamuyang di surga juga tidak
akanmengampuni dosa-dosamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berpuasa
16 “Ketika kamu berpuasa, janganlah menunjukkan muka yang sedih atau menggosok

mukamu dengan lumpur, seperti yang dilakukan orang-orang yang hanya berpura-pura
sebagai orang baik. Mereka yang melakukan hal seperti itu hanya mau pamer diri
bahwa mereka sedang berpuasa. Sungguh benar yang Aku katakan ini: Hanya itu
sajalah upahmereka. 17Sebaliknya kalau kamu berpuasa, sisirlah rambutmu dan cucilah
mukamu seperti biasa. 18Dengan begitu tidak ada orang yang tahu bahwa kamu sedang
berpuasa. Tetapi hanyaBapamuyang tidakkelihatan itu yangmengetahuinya, karenaDia
melihat segala sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi, dan Dia akan memberi upah
kepadamu.”

Tidak bisamenjadi hamba Allah dan sekaligusmenjadi hamba uang✡
19“Janganlahkumpulkanhartabendabagidirimusendirididunia ini—dimanangengat

dan karat akan merusakkan harta bendamu itu, dan pencuri bisa membongkar serta
mencurinya. 20 Sebaliknya kumpulkanlah hartamu di surga— di mana ngengat dan karat
tidak bisamerusaknya, dan pencuri tidak bisamembongkar sertamencurinya. 21Karena
di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada.

22 “Matamu seperti jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam tubuhmu. Kalau
matamubaik, seluruhhidupmupun akanditerangi. 23Tetapi kalaumatamu 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!

✡ 6:4 Luk. 11:2-4 * 6:9 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini, bisa saja pembaca
menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama dalam kebaktian. Anggapan itu salah. Yesus dan Allah
Bapa pastilahmenerima dengan senang hati kalau kita berdoa denganmengikuti contoh dalamdoa 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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24 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan.
Karena tidakmungkindiamelayani kedua-duanyadenganbaik. Dia pasti akanmengasihi
dan setia kepadamajikan yang satu, tetapi membenci danmasa bodoh terhadapmajikan
yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi
hamba uang.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
25 “Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir tentang apa saja yang

kamu butuhkan 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 dalamhidupmuyang lebih penting daripadamakanan dan pakaian.✡
26Perhatikanlah burung-burung. Mereka tidak perlu menabur ataumenuai, danmereka
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 sanggup menambah
sedetik pun pada umurmu. Jadi tidak usah kuatir!

28 “Misalnya tentang pakaian, kenapa kamu kuatir? Perhatikanlah tumbuhan liar
yang tidak perlu kerja keras untuk membuat pakaian bagi dirinya sendiri. Karena Allah
menjadikan tumbuhan itu untuk menghasilkan bunga yang indah. 29 Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia sangat kaya, tidak memakai
pakaian seindahdari salah satu bunga-bunga itu. 30KalauAllahmemberi keindahanyang
seperti itu kepada tumbuhan liar, padahal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu yang
singkat saja, kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah bahwa Dia pasti
lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan menyediakan
pakaian bagimu— hai kamu yang kurang percaya kepada Allah!

31 “Jadi tidak usah kuatir seperti itu dan berkata, ‘Apakah yang akan sayamakan?’ 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 kamu membutuhkan semuanya itu. 33 Tetapi hal yang harus
kamuutamakanadalahhidupdengancarayangpantasdanbenar sebagaiwargakerajaan
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.”

7
Ajaran Yesus tentangmenghakimi✡

1 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya Allah 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
✡ 6:24 Luk. 12:22-34 ✡ 6:25 Mat. 6:33 ‡ 6:33 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’ atas semua orang
yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai
kurban persembahan, maka setiap umat Allah juga harus menyerahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk.
8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2). Denganbegitu kitamembuktikanbahwakita sudahmenjadiwarga kerajaanAllah dan layak
untuk menerima semua yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali,
Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga. Lihat Dan. 7:13-14
dan Mat. 6:10. ✡ 7: Luk. 6:37-38, 41-42 * 7:1 Ayat 1 Secara harfiah, “Janganlah kamu menghakimi, supaya
kamu sendiri tidak dihakimi.” Ayat ini terkenal sebagai ayat yang secara umum disalahgunakan. Larangan ini tidak
bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang menunjukkan berbagai cara umat Allah perlu menentukan
kalau perbuatan orang-orang lain adalah salah atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus
selanjutnya dalam ayat 2-5.
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6 “Janganlah kamumemberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang bersifat seperti
anjing. Karenanantimerekaakanberbalikdanmenyerangmu. Dan janganmelemparkan
hikmat atau pengalaman rohani kepada orang-orang yang bersifat seperti babi. Karena
mereka hanyamenginjak-injaknya.”

Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡
7 “Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah terus, maka

kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu.
8 Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta.
Setiap orang yangmencari dengan tekunakanmendapatkanapayangdia 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?! 10Atau kalau anakmuminta ikan, kamu pasti tidak akanmemberinya ular yang
berbisa— bukan?! 11 Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-
anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga! Dia pasti akan memberikan yang baik
kepada setiap kita 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 “Untuk menuju hidup yang selama-lamanya, lewatilah pintu yang sempit. Karena
pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati, dan banyak orang yang masuk
melalui gerbang itu. 14 Sedangkan pintu menuju hidup yang selama-lamanya sempit dan
sulit dilewati, dan hanya sedikit orang yangmaumencari sampai menemukannya.”

Caramengenal nabi palsu✡
15 “Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Ketika salah seorang dari mereka datang ke

dalam persekutuanmu, dia akan berkata, ‘Saya juga sama seperti kalian— anak domba
Allah.’ Padahal dia serigala yang berbahaya. 16Kalian bisamengenal nabi-nabi palsu dari
ajaran dan perbuatanmereka. Sebagaimana buah anggur atau buah ara tidak dihasilkan
dari tumbuhan liar yang berduri, begitu juga orang jahat tidak bisamenghasilkan hal-hal
yang baik. 17Demikian juga setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak baikmenghasilkan buah yang tidak baik. 18Pohon yang baik
tidak bisamenghasilkan buah yang tidak dapat dimakan, dan pohon yang tidak baik tidak
bisa menghasilkan buah yang baik. 19 Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang
baik akan ditebang dan dibakar. 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
yangmelakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22Pada 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.’ 23Tetapipadawaktu itudengan terus-terangAkuakanmenjawabmereka, ‘Hai
kamu semua yang melakukan kejahatan: Pergilah dari hadapan-Ku! Aku tidak pernah
mengatakan bahwa kalian adalah sahabat-Ku.’ ”§

Orang bijak dan orang bodoh✡
24 “Oleh karena itu, setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan melakukannya, dia

seperti orangbijakyangmembangunrumahdiatasbatuyangkerasdansangatbesaryang
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 yangmendengar ajaran-Ku dan tidakmelakukannya, dia seperti
orang bodoh yangmembangun rumahnya langsung di atas pasir saja. 27Lalu hujan deras
turun, dan banjir air menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup dan memukul
rumah itu. Maka rumah itu roboh dan rusak berat.”
✡ 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 untuk kebanyakan orang Indonesia,
roti adalah makanan istimewa dan bukan makanan pokok. ✡ 7:12 Luk. 13:24 ✡ 7:14 Luk. 6:43-44; 13:25-27
‡ 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
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28 Ketika Yesus selesai mengajar semuanya itu, orang banyak yang mendengar-Nya
merasaheran sekali akanajaran-ajaran-Nya itu, 29karenaDia tidakmengajar seperti para
ahli Taurat. Diamengajar dengan kuasa, seperti seorang pembesar yang berhakmemberi
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.”

3 Dengan mengulurkan tangan Yesus menjamah† orang itu dan berkata, “Aku mau.
Sembuhlah!” Saat itu juga penyakit kulitnya hilang dan dia menjadi sembuh. 4Dan Yesus
berkatakepadaorang itu, “Janganceritakanhal ini kepada siapapun 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

seorang komandan kompi Romawi§ kepada-Nya dan memohon dengan sangat, 6 “Tuan,
budak saya sedang terbaring di rumah karena sakit parah. Dia tidak bisa menggerakkan
tubuhnya dan sangat menderita.”

7Yesus berkata kepada komandan itu, “Aku akan datangmenyembuhkan dia.”
8 Komandan itu menjawab, “Tuan, saya tidak layak menerima engkau di rumah saya.

Tetapi saya minta engkau memberi perintah saja supaya dia sembuh, dan pastilah dia
akan sembuh. 9 Karena saya sendiri juga seorang bawahan yang tunduk pada perintah
atasan, dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada
salah satudarimereka, ‘Pergi ke sana’,makadiapunpergi. Dankalau sayaberkatakepada
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.”

10 Ketika Yesus mendengar hal itu, Dia merasa heran sekali. Lalu Dia berkata kepada
mereka yang mengikuti Dia, “Yang Ku-katakan ini benar: Di antara bangsa 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—bahkandari ujung timurdanbarat. Lalumerekaakandudukdanmakan
bersama nenek moyang kita Abraham, Isak, dan Yakub. 12 Padahal banyak orang Israel,
yang karena nenek moyang mereka memang sudah diundang masuk ke dalam kerajaan
itu, tetapi mereka akan dibuang keluar ke tempat yang paling gelap. Dan di sanalah
mereka akanmenangis serta sangat menderita.”*

13 Lalu Yesus berkata kepada komandan itu, “Silakan Bapak pulang. Terjadilah sesuai
dengan keyakinanmu.” Dan pada saat itu juga budak komandan itu sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡

✡ 8: Mrk. 1:40-45; Luk. 5:12-16 * 8:2 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama
dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut Hukum Taurat para penderita penyakit kulit
semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk rumah pertemuan
Yahudi, dan harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. † 8:3 menjamah Karena peraturan-peraturan
dalamHukumTaurat tentangpenderita penyakit kulit yangmenular, orang sehat jarangbersentuhandenganpenderita
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 datang membawa dua ekor burung yang
hidup ke Rumah Allah, supaya imam-imam di situ bisa membuat upacara pembersihan dari penyakit kulit. Upacara
dengan persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah pertemuan di kampung-kampungmereka. ✡ 8:4

Luk. 7:1-10; Yoh. 4:43-53 § 8:5 komandan kompi Romawi Secara harfiah dalam bahasa Yunani, kata yang

diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’. * 8:12 sangat menderita Secara harfiah,
“kertak gigi.” ✡ 8:13 Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41
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14 Sesudah itu, waktu Yesus datang ke rumah Petrus, Dia mendapati ibu mertua Petrus
sedang terbaringdi tempat tidurnyakarena sakit demam. 15 Jadi Yesusmenyentuh tangan
ibu itu, dan demamnya hilang. Dia pun bangun danmelayani mereka.

16 Pada sore harinya, banyak orang sakit dibawa kepada-Nya, termasuk yang dikuasai
oleh setan-setan. Dan dengan perkataan-Nya saja roh-roh jahat itu langsung mening-
galkan mereka, dan Dia juga menyembuhkan semua orang yang sakit itu. 17 Dia
melakukan hal itu untukmenepati apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya,
“Dialah yangmengambil penderitaan kita

danmenyembuhkan penyakit kita.”✡

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
18Waktu Yesus memperhatikan orang banyak yang ada di sekeliling-Nya, Dia berkata

kepada murid-murid-Nya, “Mari kita berangkat ke seberang danau.” 19Lalu seorang ahli
Taurat datang kepada-Nya dan berkata, “Guru, saya akan ikut Guru ke mana pun Guru
pergi.”

20 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai
sarang, tetapi Aku— yang adalah Anak Manusia,† tidak mempunyai tempat untuk beristi-
rahat.”

21Dan seorang lain yang seringmengikuti Yesus berkata kepada-Nya, “Tuan, izinkanlah
saya pulang dulu. Setelah bapak saya meninggal lalu dikuburkan, saya akan mengikut
engkau.”‡

22Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Ikutlah Aku sekarang, dan biarkanlah orang-orang
yangmati secara rohani menunggu kematian sesamamereka!”

Yesusmenghentikan badai✡
23 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan berangkat ke seberang danau dengan murid-

murid-Nya. 24Tiba-tibadatanglahbadaibesarmelandadanau itu. Perahumerekadipukul
ombak, danbanyakairmasuk sehinggaperahu ituhampir tenggelam. Tetapi pada saat itu
Yesus sedang tidur nyenyak. 25Lalumereka datangmembangunkanDia. Mereka berkata,
“Tuan, tolong! Kita akanmati tenggelam!”

26 Jawab Yesus, “Kenapa kalian begitu ketakutan? Kalian kurang yakin kepada-Ku!”
Lalu Dia berdiri danmemerintahkan angin kencang dan ombak itu untuk berhenti. Maka
angin pun berhenti dan danau punmenjadi tenang sekali.

27Mereka heran dan berkata, “Wah, orang macam apa dia ini?! Bahkan angin kencang
dan danau pun taat kepadanya.”

Yesusmengusir setan-setan dari orang-orang Gadara✡
28Waktu Yesus tiba di seberang danau— yaitu daerah orang Gadara,§ dua orang yang

dikuasai setan-setan datangmenemui Dia. Kedua orang itu tinggal di lokasi perkuburan,*
danmereka begitu berbahaya sehingga tidak seorang pun berani lewat ke sana. 29Kedua
orang itu berteriak kepada-Nya, “Hei Anak Allah! Kenapa engkau† 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.”

✡ 8:17 Yes. 53:4 ✡ 8:17 Luk. 9:57-62 † 8:20 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut
diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak
manusia’berarti ‘manusiabiasa’. Yesusmenyebutdiri-Nya seperti ituuntukmengingatkanparapendengar-Nya tentang
apa yangNabi Daniel saksikan dalampenglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) KarenaDanielmelihat 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. ‡ 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 daripada mengikut Yesus.
Ada juga yang berkata bahwa orang 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 Padawaktu itu orang Yahudi seringmenguburkanmayat orang di
gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis—
roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi. † 8:29
engkau Huruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti untuk nama Yesus. Walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus
adalah Anak Allah, mereka tidak sesungguhnyamenghormati dan tunduk kepada-Nya (Yak. 2:19).
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32Kata-Nya, “Pergilah!” Lalu setan-setan itu pergi dari kedua orang itu dan memasuki
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 Dia meninggalkan 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 mem-
bawa kepada-Nya seorang yang lumpuh dan terbaring di atas kasur. Waktu Yesus mem-
perhatikan bahwa mereka percaya penuh bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan
orang lumpuh itu, Dia berkata kepadanya, “Hai pemuda, kuatkanlah hatimu. Sekarang
Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

3Beberapa orang ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus itu berpikir dalam hati
mereka seperti ini, “Orang ini menghina Allah!”*

4Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi Dia berkata kepada mereka,
“Kalian sudah salah dengan memikirkan hal yang jahat tentang Aku di dalam hati
kalian! 5 Tentu kalian sulit menerima ketika Aku berkata kepada orang 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†
berhak untukmengampuni dosamanusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu,
“Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”

7Orang itu pun berdiri dan pulang ke rumahnya. 8Ketika orang banyak menyaksikan
hal itu, mereka sangat heran danmemuji Allah yang sudahmemberikan kuasa seperti ini
kepadamanusia.‡

Matiusmengikut Yesus✡
9 Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, Dia melihat saya— Matius,§ sedang duduk di

tempat kerja saya. Pada waktu itu saya masih bekerja sebagai penagih pajak.* Yesus
berkata kepada saya, “Ikutlah Aku!” Saya pun berdiri danmengikut Yesus.

10 Kemudian 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. 11 Ketika 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: ‘Daripada
memberi kurbanhewan-hewankepada-Ku, lebih baik kalianmenunjukkanbelas kasihan
kepada orang lain.’✡ Begitu juga Aku. Aku datang untukmemanggil orang-orang berdosa
supaya bertobat— bukan untukmemanggil orang-orang yangmerasa dirinya benar.”

Yesusmenjawab pertanyaan tentang berpuasa✡

✡ 9: Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26 * 9:3 menghina Allah Caranyamereka berpikir Yesus menghina Allah ditunjukkan
di Mrk. 2:7— di mana orang-orang berpikir, “Berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah menghina Allah! Tidak
seorang pun yang boleh mengampuni dosa manusia, selain Allah sendiri.” † 9:6 Anak Manusia Lihat catatan di
Mat. 8:20. ‡ 9:8 kepada manusia Tentu waktu orang menyaksikan keajaiban ini, mereka memuji Allah karena
sudah memberikan kuasa untuk mengampuni dosa dan melakukan keajaiban kepada Anak Manusia Yesus. Tetapi di
ayat iniMatiusmenulis ‘manusia jamak’— bukan ‘SeorangManusia/AnakManusia’, 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, untuk
menyampaikan pengampunan dosa dari Allah dan untuk memutuskan tentang hal-hal yang dianggap dosa di antara
anggota jemaat. Lihat Mat. 16:19; 18:18; Yoh. 20:23; 1Kor. 5:9-13; Yak. 5:15-16, 19; 1Yoh. 5:16-18. ✡ 9:8 Mrk.

2:13-17; Luk. 5:27-32 § 9:9 saya— Matius Secara harfiah, “Matius.” Sesuai dengan tata bahasa Indonesia, ‘saya’
dan ‘kami’ dipakai dalam penerjemahan ini, supaya pembaca mengerti bahwa penulis Injil ini juga adalah saksi mata.
Matiusmempunyai nama lain, Lewi. * 9:9 penagih pajak Lihat catatan di Mat. 5:46. † 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 di Mat. 3:7. ✡ 9:13 Hos. 6:6 ✡ 9:13 Mrk. 2:18-22; Luk. 5:33-39
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14 Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya,
“Kami sering berpuasa, dan begitu juga dengan anggota kelompok Farisi. Tetapi murid-
murid-Mu kenapa tidak?”

15 Lalu Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan persamaan,
“Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan disuruh berpuasa selama
pengantin laki-laki masih ada bersama mereka! Begitu juga selama Aku masih bersama
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 akanmenjadi kusut, dan akanmembuat
bagian yang robek itu tambah robek lagi. 17 Begitu juga dengan air anggur yang baru.§
Anggur itu tidakbolehdiisi kedalamkantongkulit yang lama. Karenawaktuairanggur itu
menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi rusak. Akhirnya air
anggur akan tumpah dan kantong kulit itu dibuang saja. Karena itu, air anggur yang baru
harus diisi ke dalam kantong kulit yang baru juga, sehingga keduanya akan tersimpan
dengan baik.”*

Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan menghidupkan anak
perempuan dari pemimpin orang Yahudi✡

18Padawaktu Yesus sedangmengajarkanhal-hal itu kepadamereka, 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 paramurid-Nyamengikuti pemimpin itu
ke rumahnya.

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 dia melakukan hal itu karena berpikir, “Kalau saya bisa
menyentuh jubah-Nya saja, saya pasti sembuh.”

22 Yesus berbalik dan melihat perempuan itu, kata-Nya, “Anak-Ku, kuatkanlah hatimu.
Karena kamu percaya penuh kepada-Ku, kamu sudah menjadi sembuh.” Dan pada saat
itu juga dia sembuh.

23 Waktu Yesus tiba di rumah pemimpin orang Yahudi itu, Dia melihat para peniup
seruling sudah mulai memainkan musik perkabungan dan orang banyak ribut karena
menangisi anak itu. 24 Lalu Dia berkata, “Keluarlah! Karena anak ini tidak meninggal.
Dia hanya tidur saja.” Tetapi mereka menertawakan Yesus. 25 Sesudah orang banyak itu
diusir keluar, Dia masuk ke dalam kamar anak itu dan memegang tangannya. Dan anak
itu pun bangun! 26Lalu berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruh daerah itu.

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?”

§ 9:17 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanyamanis. Air
anggur baru yang disimpan dalamwaktu tertentu akan mengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar
alkoholnya akan semakin tinggi. Pada zamanAlkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisamengandung alkohol, tetapi tidak
setinggi kadar alkohol anggur lama. * 9:17 Ayat 16-17 Dalamkedua contoh ini, Yesusmembandingkan sesuatu yang
lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia ditanya tentang kebiasaan nenek moyang orang
Yahudi tentang berpuasa. Ternyata, seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan
ajaran yang lama dari nenek moyang. ✡ 9:17 Mrk. 5:21-43; Luk. 8:40-56 † 9:20 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah
orang Yahudi mempunyai rumbai seperti diperintahkan Musa sebagai peringatan untuk mengikuti seluruh perintah
dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41. ‡ 9:27 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu kedua orang
buta itumemanggil Yesus ‘KeturunanDaud’, artinyabukan saja bahwaYesus dari keluargaDaud. Karena sebelumYesus
datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang
Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir,
“Dia juga akanmenyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi kedua orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa.
Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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Jawabmereka, “Ya Tuhan, kami percaya.”
29 Sambil menjamahmatamereka, Dia berkata, “Jadilah sesuai dengan apa yang kalian

percayai.” 30 Dan mereka pun bisa melihat kembali! Lalu dengan tegas Dia melarang
mereka, “Janganmenceritakankejadian ini kepada siapapun.” 31Tetapimerekapergi dan
menceritakan berita tentang Yesus di seluruh daerah itu.

32 Saat kedua orang itu sedang keluar rumah, beberapa orang datang kepada-Nya
membawa seorang bisu yang dikuasai setan. 33 Sesudah Yesus mengusir setan itu dari
orang bisu tersebut, saat itu juga dia bisa berbicara! Orang banyak yang ada di situ heran
dan berkata, “Belum pernah terjadi keajaiban seperti ini di Israel!”

34 Tetapi orang-orang Farisi berkata, “Dengan kuasa iblis— yaitu pemimpin para setan,
Yesus mengusir setan-setan.”

Yesusmerasa kasihan kepada orang banyak
35 Lalu Yesus mengunjungi banyak sekali kota dan kampung. Dia mengajar di rumah-

rumah pertemuan mereka dan memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah. Dia
juga menyembuhkan banyak orang dari segala macam penyakit. 36Waktu Dia melihat
orang banyak yang datang kepada-Nya itu, Dia merasa kasihan sekali kepada mereka
karena mereka dalam kesusahan dan sangat membutuhkan pertolongan, seperti domba
yang tidak mempunyai gembala. 37 Lalu dengan kiasan Dia berkata kepada kami murid-
murid-Nya, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi orang yangmenuainya
hanya sedikit. 38Oleh karena itu, berdoalah supaya TUHAN yang punya ladang-ladang ini
mengirim para pekerja untukmenuai gandum itu.”§

10
Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡

1Padahari lain, Yesusmengumpulkan kami— kedua belasmurid-Nya, laluDiamemberi
kuasa kepada kami untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam
penyakit. 2Dia 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,
4 Simon— yang pernah ikut berjuang dalam suatu gerakan orang Israel supaya mereka

bebas dari penjajahan Roma,
dan Yudas— yang dari kampung Kariot, yaitu dia yang akanmengkhianati Yesus.

5 Sebelum Yesus mengutus kami kedua belas rasul pergi, Dia menyuruh kami seperti
ini, “Janganlah kalian pergi ke daerah orang yang bukan Yahudi, dan janganlah masuk
ke kota-kota orang Samaria. 6 Karena Aku mengutus setiap kalian kepada orang Israel
yang sudah sesat seperti kelompok domba yang tidak mempunyai gembala. 7 Pergi
dan beritakanlah bahwa Allah akan segera mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.
8Sembuhkanlah orang-orang sakit, hidupkanlah orang-orangmati, 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 dan memberkati orang-orang lain. 9 Janganlah membawa
uang dalam bentuk apa pun. 10 Dalam perjalanan janganlah membawa tas, pakaian
ganti, sandal ganti, atau tongkat. Karena 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 kamu masuk 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

§ 9:38 Ayat 37-38 Untuk mengerti kiasan dalam kedua ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38. ✡ 10: Mrk. 3:13-19; 6:7-13;

Luk. 6:12-16; 9:1-6 * 10:2 rasul Kata ‘rasul’ adalah terjemahan dari kata ‘apostolos’ dalam bahasa Yunani— yang
berarti orang yang diutus untukmelakukan sesuatu atas nama orang yangmengutusnya. Sering kali rasul-rasul diutus
untuk membawa danmenyampaikan berita. Dalam keempat Injil, kedua belas orang yang terdaftar dalam perikop ini
biasanya disebut ‘murid’ Yesus. Tetapi mulai dari Kisah Para Rasul, mereka disebut ‘rasul’.
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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
rumahatau kota itu, lepaskanlah kotoran dari kaki dan sandalmu.† 15YangKu-katakan ini
benar: Pada hari pengadilan terakhir, para penduduk kota itu akan menerima hukuman
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
kalianmasing-masing bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. 17Waspadalah! Kalian
akan ditangkap dan dibawamenghadap ke berbagai sidang pengadilan agama. Dan para
pemimpin rumah-rumah pertemuan Yahudi akanmenjatuhkan hukuman kepada kalian
denganmenyuruh orang-orang untuk mencambuki kalian. 18Dan dari antara kalian ada
juga yang akan diseret menghadap para pejabat pemerintah dan raja-raja karena kalian
memberitakan tentang Aku. Hal ini merupakan kesempatan bagimu untuk bersaksi
tentang Aku kepada mereka dan kepada orang bukan Yahudi yang lain. 19Apabila kamu
diadili, janganlah kuatir tentang apa yang akan kamu katakan atau bagaimana kamu
harusmembeladiri. Karenapada saat itu juga akandiberitahukankepadamu tentangapa
yang harus kamu katakan. 20Karena sesungguhnya apa yang kamu katakan pada saat itu
tidak berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari Roh Bapa yang ada di dalam kamu.

21 “Penganiayaan terhadap kalian akan ngeri sekali, sehingga nanti akan ada saudara
yangmenyerahkan 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. 23 Kalau kalian dianiaya di suatu
kota, larilah ke kota yang lain. Karena yang Ku-katakan ini benar: Sebelum kalian selesai
mengunjungi setiap kota Israel, AnakManusia— yaitu Aku, sudah datang kembali.

24-25 “Anak-anak-Ku, janganlah kalian menyangka bahwa kalian akan diperlakukan
lebih baik dari-Ku. Seorang murid tidak diterima lebih baik dari gurunya, dan seorang
pelayan tidak diperlakukan lebih baik dari majikannya. Seorang murid boleh merasa
puas kalau dia diperlakukan sama seperti gurunya. Dan seorang hamba boleh merasa
puas kalau dia diperlakukan sama sepertimajikannya. Yangmemusuhi-Ku sudahmenye-
but Aku Lusifer,* jadi kalian anak-anak-Ku juga tentu akanmereka sebutkan sama seperti
itu.”

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡
26“Olehkarena itu, janganlah takut kepadamereka yangmenentang kita. Karena setiap

usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, pasti pada suatu hari nanti akan
dinyatakan dan diketahui juga. 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 kepadamanusia. Karenamereka 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, janganlah kamu merasa takut

† 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, mereka
membersihkan telapak kaki dan pakaian mereka. Hal itu dilakukan karena mereka menganggap orang yang bukan
Yahudi dan tanahmereka najis dan kotor. Yesus menyuruhmurid-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 jugamenjadi tanda bahwamereka akan dihukum
Allah kalau mereka tidak bertobat. Lihat contoh lain tentang hal ini dalam Kisah 18:6. ‡ 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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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 akanmengakui dia sebagai pengikut-Ku di hadapan Bapa-Ku yang di surga. 33Tetapi
siapa yang menyangkal dirinya sebagai pengikut-Ku di depan orang-orang lain, Aku pun
tidak akanmengakui 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 untukmembawa damai. Aku

datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang— yaitu pertentangan
yang hebat. 35Karena dengan kehadiran-Ku, maka akan terjadi apa yang sudah dinubu-
atkan di dalam Kitab Suci ini:
‘Anak laki-laki akanmenentang bapaknya,

anak perempuan akanmenentang ibunya,
danmenantu perempuan akanmenentang ibumertuanya.

36Bahkanpara anggota keluargadekat kalianpunakanmenjadi sepertimusuhdalam
selimut.’✡

37 “Setiap orang yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada-Ku, tidak layak
disebut pengikut-Ku. Setiap orang yang mengasihi anak laki-lakinya atau anak 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 tetapmengikut Tuhan.’ Orang yang tidak berpikir seperti itu tidak
layak disebut pengikut-Ku. 39 Setiap orang yang berusaha mempertahankan hidupnya
akankehilanganhidupnya. Tetapi siapayangkehilanganhidupnyakarenamengikutAku,
dia akanmendapatkan hidup yang sesungguhnya.”

Allahmemberkati mereka yangmenerima kalian✡
40 “Dalam pandangan Allah, orang yang menerima kalian sebagai utusan-Ku dianggap

sama seperti menerima Aku secara langsung. Dan siapa yang menerima Aku, berarti
menerima Allah yang mengutus Aku. 41 Siapa yang menyambut seorang nabi karena dia
menyadaribahwanabi ituutusanAllah,makaorang ituakan turutmenerimaberkatAllah
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. 42Yang Ku-katakan ini benar: Siapa yangmenolong
salah satu pengikut-Ku— biarpun itu hanyamemberi 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 untukmengajar danmemberitakan
Kabar Baik dari Allah kepada orang-orang di situ.

Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesus mengajar tentang pelayanan
Yohanes✡

2Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara, dan dia menden-
gar 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?”

4 Jawab Yesus, “Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa yang sudah kalian
sendiri dengar dan lihat hari ini— 5 yaitu bahwa sekarang banyak orang buta melihat,
orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang yang sakit kulit yang menular disembuhkan,
orang-orang yang tuli bisa mendengar, orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar
Baik dari Allah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 6 Dan beritahukanlah
kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang yang tidakmeragukan Aku.’ ”

7 Waktu murid-murid Yohanes itu baru pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang
banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-Ku dimulai, kalian sudah
pernah pergi jauh keluar-masuk padang gurun untukmelihat orang lain— bukan?! Tentu
kalian tidak pergi begitu jauh untuk melihat sesuatu yang biasa saja— ya?! Karena me-
mang orang tidak bisa berjalan jauh hanya untukmelihat sehelai rumput yang bergoyang
✡ 10:33 Luk. 12:51-53; 14:26-27; Mrk. 8:34-37 ✡ 10:36 Mik. 7:6 † 10:38 sampai mati disalibkan Secara harfiah,

“dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.” ✡ 10:39 Mrk. 9:41; Yoh. 13:20 ✡ 11:1 Luk. 7:18-35 * 11:2
Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16.
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karena ditiup angin. 8 Sebenarnya kalian mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian
tidak pergi untuk melihat seorang yang berpakaian sangat indah! Karena orang-orang
yang memakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi di istana raja. 9 Jadi,
apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi— bukan?! Ya, Aku katakan kepada kalian
bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. 10 Karena dialah
yang dimaksudkan ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmenyuruh utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
11-12 “Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai sekarang ini, peker-

jaan 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. Tetapi
dalam kerajaan baru yang Allah sudahmulai dirikan, semua orang yangmenjadi anggota
kerajaan-Nya itu akan dianggap lebih besar dari Yohanes— bahkan orang yang berke-
dudukan 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.
14Kalau kalian siapmenerima ajaran ini, Yohanes adalah orang yangmenggantikan Nabi
Elia— yaitu dia yang dijanjikan untuk datang.‡ 15Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!

16 “SekarangAkuakanmemakai contoh yangmenggambarkankebanyakankalian 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.’
18Artinya begini: Kalian menolak pekerjaan Allah— bagaimana pun bentuknya. Karena
waktu Yohanes Pembaptis sedangmelayani TUHAN di antara kalian, dia sering berpuasa
dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 19 Lalu Anak
Manusia— yaitu Aku pun datang, dan Aku makan dan minum air anggur seperti orang
pada umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia makan dan minum dengan rakus.
Dia juga 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✡
20 Pada waktu itu, Yesus memberikan teguran keras terhadap kota-kota di mana Dia

melakukan lebih banyak keajaiban, karena banyak penduduk kota-kota itu tidak mau
bertobat. 21 Dia berkata, “Celakalah kalian, orang-orang Korazim! Celakalah kalian,
orang-orang Betsaida! Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena
seandainya keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga
pada zaman dulu di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak lama mereka sungguh-
sungguh bertobat danmenangisi dosa-dosamereka.§ 22Karena itu Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu bahwa padaHari Pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada
kalian jauh lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada penduduk Tirus
dan Sidon.

23 “Dan kalian juga, para penduduk Kapernaum: Kalian pikir bahwa kalian akan
ditinggikan sampai mendapat kehormatan besar di surga. Tidak! Kalian akan dibuang
ke dalam neraka!* Karena seandainya keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di
antara kalian terjadi pada zaman dulu di Sodom, mereka sudah bertobat dan kota itu

✡ 11:10 Mal. 3:1 † 11:11-12 Ayat12 Jugabisaditerjemahkan: PadawaktuYohanesPembaptismulaimelayani sampai
sekarang ini, orang-orang sangat menentang pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini dan berusaha
menguasainya. ‡ 11:14 Elia…DalamkitabMaleaki 4:5-6, tertulis bahwaNabi Elia akandatang kembali sebelumHari

Pengadilan. ✡ 11:19 Luk. 10:13-15 § 11:21 sungguh-sungguh bertobat danmenangisi dosa-dosamereka Secara
harfiah, “bertobat dengan (memakai) kain karung dan abu.” Maksudnya mereka meratapi dosa-dosa mereka dengan
sungguh-sungguh, sepertiwaktunyaorangberkabungkarenakematiananggota keluargadekat. Padawaktu itumereka
memakai kainkasar yangbiasanyadipakaihanyauntukkarung, danmenaruhabudi kepalamereka. * 11:23 neraka
Secara harfiah, “Hades”— yaitu tempat para orang jahat sesudahmeninggal. Lihat Luk. 10:15; 16:23; Why. 20:13-14.
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akan tetap ada sampai sekarang. 24Karena 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 sudah merahasiakan 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. 26 Karena benar, ya Bapa, itulah yang menye-
nangkan hati-Mu.

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

28 “Datanglah kepada-Ku, setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-
kesusahan yang berat, karena Aku akanmenolongmumengatasi setiap kesusahanmu itu
dan kamu akanmerasa lega. 29Tunduk dan bergantunglah pada-Ku.† Belajarlah dari-Ku,
karena Aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu pun akanmerasa lega. 30Karena
kalau tunduk dan bergantung pada-Ku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban
yang Ku-berikan pun ringan.”

12
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

1 Pada suatu hari Sabat, Yesus dan kami murid-murid-Nya berjalan melewati ladang
gandum yang luas. Karena kami merasa lapar, kami mulai memetik beberapa bulir
gandum itu dan memakan biji-bizinya. 2 Pada waktu itu ada beberapa orang Farisi yang
melihat kejadian itu dan berkata kepada Yesus, “Kenapa murid-muridmumelakukan hal
yang seperti itu?! Mereka sedangmelanggar peraturan Hari Sabat.”

3 Tetapi jawab-Nya kepada mereka, “Tentu kalian sudah tahu apa yang terjadi ketika
Daud dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan membutuhkan makanan.
4 Daud masuk ke Kemah Allah dan menerima roti yang setiap minggu ditaruh di Ruang
Suci. KemudianDaudmembawanyakepadaorang-orang yangmengikuti dia, lalumereka
memakan roti itu. Sedangkanmenurut peraturanHukumTaurat, sebenarnya hanya para
imam saja yang boleh memakannya.✡ Tetapi, karena mereka membutuhkan makanan,
makaapayangdilakukanDaudpadasaat itu tidakdianggapberdosa. 5Dansebagai contoh
lain: Tentu kalian tahu bahwa setiap Hari Sabat ada imam-imam yang bekerja di dalam
RumahAllah. Tetapi pekerjaan itu tidakdianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan
bekerja pada Hari Sabat. 6Dan Aku berkata kepada kalian bahwa apa yang sedang Allah
kerjakanmelalui Aku* lebih penting dari Rumah Allah! 7Dalam 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
tidakakanmenyalahkanmurid-murid-Kuyang tidakbersalah. 8KarenaAkusebagaiAnak
Manusia adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan pada Hari Sabat.”

Yesusmenyembuhkan tangan seseorang padaHari Sabat✡
9Lalu Yesusmeninggalkan tempat itu danmasuk ke salah satu rumahpertemuan orang

Yahudi. 10Dan di situ ada seorang yang salah satu tangannya sudah lumpuh. Di situ ada
juga beberapa orang Farisi yang maumencari-cari alasan untukmempersalahkan Yesus.

✡ 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 untukmenghubungkan dua sapi atau kerbau, supayamereka kerjasamamenarik
beban yang berat. Tenaga dua sapi lebih kuat untuk membajak tanah atau memindahkan barang berat. Gambaran
Yesus itubisaditafsirkanbahwaDiaakan turutmenanggungbeban-bebankitamasing-masing. Atau, bagi orangYahudi,
kuk juga bisa menggambarkan beban yang berat yang mereka alami karena berusaha melakukan seluruh peraturan
dalam Hukum Taurat. (Lihat Kis. 15:10; Gal. 5:1.) ✡ 12: Mrk. 2:23-28; Luk. 6:1-5 ✡ 12:4 Im. 24:9; 1Sam.

21:1-6 * 12:6 apa yang sedang Allah kerjakanmelalui 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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Jadi mereka bertanya kepada-Nya, “Menurutmu, apakah diperbolehkanmenyembuhkan
orang pada Hari Sabat?”

11 JawabYesus kepadamereka, “Kalau padaHari Sabat seekor dombamu jatuh ke dalam
lubang, apakahkamu tidakakan segerapergi danbekerjauntukmengeluarkandomba itu
dari lubang tersebut? Tentu kamu tidak akan membiarkan domba itu di situ! 12 Betapa
lebih berharga manusia daripada domba! Karena itu, tentu kita diperbolehkan untuk
berbuat baik kepada seseorang— biarpun itu pada Hari Sabat.”

13 Kemudian Dia berkata kepada orang itu, “Ulurkanlah tanganmu.” Orang itu pun
mengulurkan tangannya yang lumpuh itu dan saat itu juga sembuhlah tangannya itu
sama seperti tangan sebelahnya yang sehat! 14 Tetapi orang-orang Farisi itu keluar dari
rumah pertemuan itu danmulai mengatur rencana untukmembunuh Yesus.

Yesus hamba Allah yang terpilih
15Waktu Yesus mengetahui apa yang direncanakan oleh orang-orang Farisi itu, maka

Dia meninggalkan tempat itu. Tetapi banyak orang yang mengikuti Dia dan semua
yang sakit disembuhkan-Nya. 16Tetapi Yesusmelarangmerekamemberitahukan tentang
Dia kepada orang lain. 17 Dia melakukan hal-hal itu dengan sengaja supaya kesaksian
pelayanan-Nya betul-betul tepat dengan nubuatkan Nabi Yesaya ini:
18 “Inilah hamba-Ku, yang sudah Ku-pilih.
Akumengasihi-Nya, dan Diamenyenangkan hati-Ku.
Aku akanmemberikan Roh-Ku kepada-Nya

danDiaakanmemberitakanbahwaAllahakanmenghakimi semuaorangyangbukan
Yahudi dengan adil.

19Dia tidakakanbertengkardenganorang-orang lainataumenentangorangdengansuara
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.

21 Maka 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.”‡

24 Tetapi waktu orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka berkata, “Iblis— yaitu
pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut Beelzebul,§ yang memberikan keku-
atan kepada Yesus sehingga dia bisa mengusir setan-setan.”

25-26Tetapi Yesusmengetahui apa yang orang-orang Farisi itu pikirkan. Jadi Dia berkata
kepadamereka, “Tidakmungkin iblismengusir roh-roh yangmemihak 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 lainmengusir 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 untuk mencuri. Tetapi sebelum dia masuk ke
dalam rumah orang kuat itu, dia harus mengikatnya dulu, baru dia bisa masuk ke dalam
rumah itudanmerampasbarang-barangnya. 30Siapa sajayang tidakberpihakkepada-Ku,
berarti dia memusuhi-Ku. Dan siapa yang tidak membantu menggembalakan kawanan
domba, berarti dia mencerai-beraikan.

† 12:20 mematahkanharapan… Secara harfiah, “Dia tidak akanmematahkanbatang buluh yang terluka, danDia tidak
akanmemadamkansumbu (lampu)yanghampirpadam.” ✡ 12:21 Yes. 42:1-4 ✡ 12:21 Mrk. 3:20-30; Luk. 11:14-23;

12:10 ‡ 12:23 Keturunan Daud … Lihat catatan di Mat. 9:27. § 12:24 Beelzebul Lihat catatan di Mat. 10:24-25.
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31 “Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa Allah bersedia mengampuni segala
macam dosa orang-orang, termasuk juga dosa waktu orang menghina Dia. Tetapi orang
yang menghina Roh Allah* tidak akan pernah diampuni. 32 Setiap orang yang menghina
Anak Manusia— yaitu Aku, bisa diampuni. Tetapi orang yang menghina Roh Allah tidak
akan pernah diampuni— baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan
datang!”

Kita dikenal dan akan diadili melalui perkataan kita sendiri✡
33 “Setiap orang tahu: Kalau mau makan buah yang enak, ambillah dari pohon yang

baik. Buah dari pohon yang tidak baik pasti tidak enak. Karena setiap pohon dinilai dari
buah yang dihasilkannya. 34 Hei! Kamu keturunan ular berbisa! Bagaimana mungkin
kamu orang jahat mengeluarkan kata-kata yang baik?! Karena kata-kata yang keluar
dari mulut orang tergantung dari hati orang itu. 35 Kalau orang itu baik, hatinya juga
baik, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga baik. Kalau orang itu jahat, hatinya
juga jahat, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. 36 Tetapi Aku berkata
kepadamubahwapadaHari Pengadilan, setiap orang akanbertanggung jawabatas setiap
perkataan yang pernah diucapkannya— bahkan yang dia ucapkan dengan sembarangan.
37Waktu Allah mengadili semua manusia, semua kata-kata yang pernah 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
kepadaAllah, dankarena itulah kalian inginmelihat 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
dalamperut ikanbesar selama tigahari tigamalam, begitu jugaAnakManusia—yaituAku,
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
memberitakanpesanAllahkepadamereka,merekabertobat. TetapiwalaupunAkusudah
di sini dan lebih besar daripada Yunus, kamu tidak mau bertobat! 42 Dan pada Hari
Pengadilan, ratudari Selatan‡akanberdiri untukbersaksimelawankamumasing-masing
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 kalian tidak mau mendengarkan
Aku!”

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
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, 44maka dia berpikir, ‘Saya akan kembali ke orang yang
sudah saya tinggalkan.’ Ketika dia kembali, dia melihat bahwa orang itu sudah menjadi
seperti rumah yang kosong, yang sudah disapu bersih, dan teratur rapi. 45Kemudian dia
pergi dan mengajak tujuh roh yang lain yang lebih jahat daripadanya untuk bergabung
dengan dia. Waktu mereka masuk dan menguasai orang itu, keadaan orang itu menjadi

* 12:31 menghinaRohAllah Yesus nasihatimereka tentang dosamenghinaRohAllah 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 dengan
pikiran begitu bertobat. Pikiran yang seolah-olah menghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1Yoh. 5:16— di mana
Yohanesmenulis 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
kitamasih ingin hidup baik dimata Allah, sudah jelas bahwa Roh Allahmasih bekerja dalamhati kita. Kalau kitamasih
rela untuk bertobat, berarti kita belum berbuat dosa menghina 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.
YunusdiutusAllahkekotaNiniwe. ‡ 12:42 ratudari SelatanYaituRatu Syeba, yangberjalankira-kira 1.500 kmuntuk
mempelajari hikmat Allah dari Salomo. Ceritanya terdapat di 1Raj. 10:1-13. ✡ 12:42 Luk. 11:24-26
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lebih parah daripada sebelumnya. Hal yang seperti itu juga akan terjadi terhadap kalian
yang hidup dalam zaman yang jahat sekarang.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
46Ketika Yesusmasih sedang berbicara dengan orang banyak itu, ibu-Nya dan saudara-

saudara-Nya datang dan berdiri di luar. Mereka mau berbicara dengan Dia. 47 Lalu
seseorang memberitahukan kepada-Nya, “Guru, ibu dan saudara-saudaramu sedang
menunggu 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
kamimurid-murid-NyaDia berkata, “Orang-orang seperti inilah yangAkuanggap sebagai
saudara-saudari dan ibu-Ku— 50 yaitu orang-orang yang ikut kemauan Bapa-Ku yang di
surga. Mereka itulah yang Aku anggap seperti ibu, saudara dan saudari-Ku!”

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
berlabuh di situ, lalu duduk untuk mengajar orang banyak itu, sedangkan mereka tetap
berdiri di pantai. 3 Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai
perumpamaan, seperti yang berikut ini:

“Pada suatu hari seorang petani pergi untuk menabur bibit di ladang. 4 Waktu 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 lalumenghambat tunas-tunas bibit itu
untukbertumbuh. 8Sedangkanyang sebagian lagi jatuhdi tanah yang subur. Tunas-tunas
dari bibit itu menghasilkan banyak biji. Dari satu bibit ada yang menghasilkan sampai
seratus biji, dan yang lain enam puluh biji, dan juga ada yang menghasilkan tiga puluh
biji. 9Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10 Kemudian kami murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada-Nya, “Kenapa

Engkaumengajar orang banyak denganmenggunakan perumpamaan?”
11 Jawab Yesus, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti ajaran-ajaran tentang

kerajaan Allah.* Tetapi sekarang kalian sudah diberikan izin untuk mengerti ajaran-
ajaran yang dirahasiakan itu. Tetapi orang-orang lain belum diizinkan untuk mengerti
hal-hal itu. 12 Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaran-Ku,
Allah akan menambahkan kemampuannya lagi, sehingga berlimpah. Tetapi bagi orang
yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran-Ku, Allah akan mengambil
kemampuannya untuk mengerti itu darinya. 13 Itulah sebabnya Aku mengajar mereka
dengan memakai perumpamaan, karena meskipun mereka melihat, tetapi mereka tidak
memperhatikan. Mereka mendengar, tetapi sebenarnya mereka tidak memperhatikan
dan juga tidakmengerti. 14Maka tepatlah apa yang Yesaya nubuatkan tentangmereka,
‘Biarpunmereka terus mendengarkan ajaran,

mereka tidak akanmengerti.
Dan biarpunmerekamelihat keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
15Karena bangsa ini sudahmenjadi keras kepala.

Telingamereka hampir tidak bisa mendengar,
danmereka sudahmenutupi matamereka.

Kalau tidak demikian, kemungkinan mereka bisa melihat dan 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,

✡ 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 * 13:11 kerajaan Allah Lihat
catatan di Mat. 6:33.
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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 menden-
gar dengan telingamu, dan melihat dengan matamu. 17 Yang Ku-katakan ini benar:
Banyak nabi dan orang-orang benar yang sudahmerindukan untukmelihat danmenden-
gar apa yang sekarang kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak diberikan kepada
mereka.”

Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan petani dan bibit yang ditabur✡
18 “Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan tentang petani itu.

19Bibit yang jatuh di jalanmenggambarkan orang-orang yangmendengarkan ajaran
tentang kerajaan Allah, tetapi tidakmengerti. Kemudian datanglah si jahat— yaitu iblis,
merampas ajaran yang sudah ditabur di hati mereka itu.

20Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-orang
yang mendengarkan ajaran TUHAN dan langsung menerima ajaran itu dengan senang
hati. 21Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di dalam hati mereka dan tidak tahan lama.
Ketika mereka kena kesusahan atau disiksa karenamengikuti ajaran itu, mereka cepat
meninggalkan TUHAN.

22Bibit yang jatuh di antara rumput yang berdurimenggambarkan orang-orang yang
sudah mendengarkan ajaran dari TUHAN, tetapi mereka kuatir tentang kebutuhan
hidup sehari-hari di dunia ini, dan mereka terpengaruh karena gila harta. Pikiran
seperti itu menghambat ajaran itu sehingga tidak bisa berhasil dalam hidupmereka.

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 itu,
mereka pun menghasilkan banyak buah,† dari satu bibit ada yang menghasilkan tiga
puluh, atau enam puluh, ataupun seratus bibit.”
Perumpamaan tentang lalang dan gandum

24 Kemudian Yesus menceritakan suatu perumpamaan yang lain lagi. Kata-Nya,
“Kerajaan Allah bisa digambarkan seperti seorang pemilik ladang yang menyuruh para
hambanya menanam bibit gandum yang baik di ladangnya. 25 Pada suatu malam, ketika
orang-orang sedang tidur, datanglahmusuhpemilik itumenaburkanbibit lalangdi antara
bibit gandum itu, lalu dia pergi. 26 Tetapi pada waktu gandum itu tumbuh dan menjadi
besar dan mulai berbuah, pada waktu itulah lalang-lalang itu bisa dibedakan. 27 Para
hamba dari pemilik ladang itu pun datang dan bertanya, ‘Tuan, kita sudah menanam
bibit yang baik di ladang itu— bukan?! Jadi dari manakah datangnya lalang-lalang yang
tumbuh di sana?’

28 “Diamenjawab, ‘Pasti musuh saya yang sudahmelakukan itu.’
“Lalu para hamba itu bertanya lagi, ‘Apakah Tuan mau supaya kami mencabut lalang-

lalang itu?’
29 “Dia menjawab, ‘Tidak usah. Karena kalau kalian mencabutnya, pasti ada gandum-

gandum yang ikut tercabut. 30 Biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-
sama sampai tiba waktu panen. Waktu itulah saya akan berkata kepada mereka yang
memanen: Semua lalangdikumpulkan lebihdulu, dan ikat supayananti dibakar. Sesudah
itu semua gandum dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang saya.’ ”

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
31KemudianYesusmemberikanperumpamaan ini lagi untukmenunjukkanpersamaan

tentangkerajaanAllah. Kata-Nya, “KerajaanAllahseperti sejumlahbiji sawi‡yangdiambil
seseorang dan ditaburkan di ladangnya. 32 Biarpun biji tanaman itu yang paling kecil di
dunia, tetapi kalau biji itu sudah tumbuh, itu akan menjadi tumbuhan yang paling besar

✡ 13:15 Yes. 6:9-10 ✡ 13:17 Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15 † 13:23 menghasilkan banyak buah Dalam Firman
TUHAN yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranyamanusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allah
membuatmanusia bisa percaya. Kita lihat jugabahwa seseorangbisa ‘menghasilkanbuah’denganmelakukanapayang
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 lainuntukbertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yangmerupakanbuah-buahyangbaik dimata 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, danburung-burungbisa bersarangdi cabang-cabangnya.” Yangpenting dalamperumpamaan ini adalahbahwa
sesuatu yangdimulai dari yang kecil sekali akanbertumbuh sampaimenjadi besar sekali. Hal itu samadengankerajaan
Allah.



Matius 13:33 171 Matius 13:52

di kebun. Bahkan itu bisa tumbuh menjadi pohon yang cukup besar, sehingga burung-
burung datang berlindung dan bersarang pada cabang-cabangnya.”

33KemudianDiamemberikan perumpamaan yang lain: “KerajaanAllah itu juga seperti
ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak.§
Walaupun raginya sedikit dan campuran tepungnya sangat banyak, tetapi semuanya
mengembang, sehingga dibuat menjadi roti.”

34 Hal-hal tentang kerajaan Allah itu Yesus sampaikan kepada orang banyak dengan
memakai berbagai perumpamaan. Dia selalu memakai perumpamaan untuk mengajar
mereka. 35Yesusmelakukan itu supayaapayangdinubuatkanoleh seorangnabiditepati—
yaitu,
“Aku akan berbicara dengan menggunakan berbagai perumpamaan yang menunjukkan

persamaan,
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. 38Sedangkan ladang ituadalahdunia ini. Bibit yangbaik ituadalahmerekayang
menjadi warga kerajaan Allah. Dan lalang-lalang itu adalah pengikut iblis. 39Danmusuh
yangmenabur bibit lalang-lalang itu adalah iblis. Musimpanenadalah akhir zaman. Para
hamba yangmemanen itu adalah paramalaikat.

40-42 “Jadi pada akhir zaman waktu Aku memerintah sebagai Anak Manusia, Aku
akanmengutus paramalaikat-Ku untukmengumpulkan danmengeluarkan semua orang
yang membujuk orang-orang lain berdosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan.
Mereka seperti lalang-lalang yangdikumpulkan lalu dibuangkedalam 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 su-
atuhari seorang lainmenemukanharta itu. Dengan sangat bergembiramenguburkannya
lagi, lalu pergi menjual semua yang dimilikinya sehingga dia bisa membeli ladang itu.

45 “Kerajaan Allah itu juga seperti pedagang yangmencari mutiara* yang sangat indah.
46Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang sangat luar biasa indahnya, dia pergi dan
menjual semuamiliknya, lalu membeli mutiara itu.”

Perumpamaan tentang jala ikan
47 “Kerajaan Allah juga seperti jala yang diturunkan ke dalam danau, lalu menangkap

semua jenis ikan. 48 Sesudah jala itu penuh dengan ikan, para nelayan menarik jala itu
ke darat. Kemudian mereka duduk memisah-misahkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang
baik ditaruh di dalam keranjang, sedangkan yang tidak baik dibuang. 49 Seperti itulah
yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang memisahkan orang-
orang yang jahat dari antara orang-orang yang benar. 50Kemudian orang-orang jahat itu
akan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalahmereka akan selalumenangis serta sangat
menderita.”

51Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalianmengerti arti semuanya itu?”
Dan kamimenjawab, “Mengerti, Guru.”
52Lalu Dia berkata lagi, “Jadi karena kalian sudahmengerti semua itu, kalian juga akan

mengerti hal ini: Setiap kalian yang menjadi guru ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah
ini hendaklah menjadi seperti seorang tuan rumah yang berhikmat: Orang seperti itu

§ 13:33 sangat banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata sama dengan tiga belas liter. ✡ 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 kerang mutiara, terbentuk karena ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu,
kemudian berulang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar danmembulat.
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mengerti bagaimana menggunakan semua harta yang sudah disimpannya— baik yang
barumaupun yang lama.”

Yesus ditolak di kampung asal-Nya✡
53 Sesudah Yesus selesai menceritakan semuanya itu, Dia bersama kami meninggalkan

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. 56 Dan semua adik perempuannya juga
ada di sini bersama kita. Kenapa sampai dia pikir dia bisa mengajar kita?!” 57 Jadi karena
merekamengetahui Dia seperti itu, mereka tidakmau percaya kepada-Nya.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Seorang nabi selalu dihormati di mana-mana,

kecuali di tempat asalnya dan di antara keluarganya.”
58Maka Dia tidak melakukan banyak keajaiban di sana karena mereka tidak percaya

kepada-Nya.

14
Herodesmendengar tentang Yesus✡

1 Waktu 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 yangmenyebut 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 Jauhsebelumperistiwa itu,Herodes sudahmerampasHerodiana§— 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 tentaranyauntukmenangkapYohanes danmemasukkandia ke dalampenjara
dengan keadaan terikat rantai besi. 5Herodes mau membunuh Yohanes, tetapi dia takut
kepada orang banyak yang sudah percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi.

6 Sesudah beberapa waktu dan pada pesta ulang tahun Herodes, putri Herodiana
menari di hadapan Herodes dan para tamunya. Dan hal itu sangat menyenangkan hati
Herodes, 7 sehingga dengan bersumpah Herodes berjanji untuk memberikan apa saja
yang diinginkannya. 8 Karena sudah dipengaruhi oleh ibunya, putri itu berkata kepada
Herodes, “Aku minta supaya kepala Yohanes Pembaptis dipotong, ditaruh di atas piring
besar dan dibawa kemari!”

9Waktu Herodesmendengar permintaannya itu dia sangat menyesal, tetapi karena dia
sudah bersumpah di depan semua tamunya, dia memberi perintah supaya permintaan
putri itu dipenuhi. 10Diamenyuruh tentara-tentaranya untukmemotong kepala Yohanes
di penjara. 11 Lalu kepala Yohanes dibawa di atas piring besar dan diberikan kepada
putri itu. Kemudian diberikannya kepada ibunya. 12Waktu pengikut-pengikut Yohanes
Pembaptismendengarberita itu,merekapergi kepenjaradanmengambilmayatYohanes,
lalu menguburkannya. Kemudian mereka pergi kepada Yesus dan memberitahukan apa
yang sudah terjadi.

✡ 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 untukmembantu pembaca sekarangmengerti ayat 2. ‡ 14:2 menyebut dirinya YesusMenjelang
waktu Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang yang membuat banyak keajaiban. Jadi
beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus mengira 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.” ✡ 14:2 Mrk. 6:17-29 § 14:3-4 Herodiana Nama ini sering ditulis
dalampenerjemahanbahasa Indonesia sebagai “Herodias.” PengejaanHerodiana dipilih supaya nyata bahwa ini nama
perempuan. * 14:3-4 HukumTaurat… istri adikmu itu Allahmelarang seorang laki-lakimenikah atau berhubungan
seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itumati dan tidak punya anak. Kemudian dia boleh
menikahi janda saudaranya itu supayamendapat anak yang dianggap anak dari saudara yang sudahmeninggal itu (Ul.
25:5-6; Mrk. 12:18-27).
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Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡
13SesudahYesusmendengar berita kematian Yohanes, Dia bersamakamimurid-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. 14Waktu Yesus turun dari perahu, Dia melihat banyak sekali
orang yang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan kepada mereka, lalu Dia
menyembuhkan orang-orang sakit di antaramereka.

15Sore 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.”
18 Dia berkata, “Bawalah roti dan ikan itu kepada-Ku.” 19 Lalu Yesus menyuruh orang

banyak itu duduk di atas rumput. Dia mengambil lima roti dan dua ikan itu, kemudian
memandang ke langit dan mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu. Sesudah
itu Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu memberikannya
kepada kami para murid-Nya. Selanjutnya, kami membagi-bagikannya kepada orang
banyak. 20 Semua orang makan sampai kenyang. Sesudah itu kami mengumpulkan sisa
makanan itu sebanyak dua belas keranjang. 21 Jumlah orang yang ikut makan kira-kira
lima ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
22 Kemudian Yesus menyuruh kami murid-murid-Nya lebih dulu naik perahu dan

mendahului-Nya ke seberang, sementara Dia menyuruh orang banyak itu pulang.
23 Sesudah itu, Dia naik seorang diri ke bukit untuk berdoa. Waktu hari sudah mulai
malam, Diamasih sendirian di situ. 24Sementara itu perahu kami sudah jauh dari pantai.
Dan perahu itu sedang dihantam ombak, karena angin kencang bertiup dari arah yang
berlawanan.

25 Pagi-pagi buta Dia datang kepada kami dengan berjalan di atas air. 26 Ketika kami
melihat Dia berjalan di atas air, kami sangat ketakutan dan berteriak, “Itu hantu!”

27 Tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, “Kuatkanlah hatimu! Ini Aku. Jangan
takut.”

28Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalau itu sungguh-sungguh Engkau, suruh-
lah saya datang kepada-Mu dengan berjalan di atas air!”

29Dia berkata, “Marilah.”
Lalu Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air ke arah Yesus. 30 Tetapi

ketikadiamelihatombakbesaryangditiupanginkencang itu, diamenjadi takutdanmulai
tenggelam, lalu berteriak, “Tuhan, tolong!”

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 sujudmenyembah Dia dan berkata, “Engkau ini benar-benar Anak
Allah!”

Yesusmenyembuhkan orang sakit✡
34 Sesudah tiba di seberang danau, kami turun di pantai Genesaret. 35 Ketika orang-

orang di situ mengenal bahwa Dia itu Yesus, mereka pergi ke seluruh daerah itu untuk
memberitakan bahwa Yesus sudah kembali. Lalu semua orang sakit dibawa kepada-Nya.
36Mereka minta kepada-Nya supaya diizinkan untuk menyentuh ujung jubah-Nya saja.
Dan semua orang yangmenyentuh-Nyamenjadi sembuh.

15
Apa sebenarnya yangmembuat kita najis di mata Allah✡

✡ 14:12 Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14 ✡ 14:21 Mrk. 6:45-52; Yoh. 6:15-21 ✡ 14:33 Mrk. 6:53-56 ✡ 15:
Mrk. 7:1-23; Luk. 11:37-41
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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 tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh nenek moyang kita! Karena
mereka 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! 4Karena Allah memer-
intahkan, ‘Hormatilah ibu-bapakmu,’✡ dan, ‘Orang yang menghina ibu-bapaknya harus
dihukummati.’ 5-6Tetapi kalianmengajarkan bahwa seseorang boleh berkata kepada ibu
ataubapaknya, ‘Saya tidakbisamembantu ibuataubapak lagi, karena saya sudahberjanji
untukmemberikan semua harta saya kepada Allah nanti.’ Kalianmengajar bahwa orang
yang seperti itu tidak perlu lagi menghormati ibu-bapaknya atau mendengarkan permo-
honannya. Denganbegitu kalianmembatalkanHukumAllahhanyauntukmengikuti adat
istiadat nenek moyang kita. 7 Kalian hanya berpura-pura baik saja! Nubuatan Yesaya
tentang kalian tepat sekali, waktu dia berkata,
8 ‘Bangsa ini menghormati Aku denganmulutnya,

tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Aku.
9Percuma saja merekamenyembah Aku,

karenamereka hanyamengajarkan aturan-aturanmanusia.’ ”✡
10Lalu Yesusmemanggil orang banyak dan berkata, “Kalian semua dengarkan Aku dan

berusahalah untukmengerti: 11Apa saja yang orangmasukkan ke dalammulutnya tidak
membuat dia najis dimata Allah. Tetapi apa yang keluar darimulut 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?”

13 Maka 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 yang menuntun sesama orang buta. Tentu saja, kedua-duanya akan jatuh ke
dalam lubang.”

15Petrus berkata, “Jelaskanlah kepada kami arti kiasan yang baru itu.”
16Yesus berkata, “Kalianmasihbelummengerti juga?! 17Kalianpasti sudahmengetahui

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 berasal dari
hatinya. ItulahyangmembuatdianajisdimataAllah. 19Karenadaridalamhatilahberasal
semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berhubungan seks
sebelummenikah, 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✡
21Kemudian Yesus dan kami murid-murid-Nya meninggalkan tempat itu dan pergi ke

daerah sekitar Tirus dan Sidon. 22 Lalu 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.”

23 Yesus sama sekali tidak menjawab ibu itu, sehingga kami datang kepada-Nya dan
berkata, “Suruhlah ibu itu pergi, karena dia terus saja mengikuti kita sambil berteriak-
teriak.”

24 Jawab Yesus, “Allah mengutus Aku hanya untuk menggembalakan domba-domba
Israel yang tersesat.”

25Tetapi ibu itudatang, lalu sujuddihadapan-Nyadanberkata, “Tuhan, tolonglah saya!”
26 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Kamu bukan orang Yahudi. Jadi kalau Aku meno-

longmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan mem-
berikannya kepada anjing.”

27 Lalu ibu itu menjawab, “Benar, Bapa. Biar anak-anak Yahudi makan lebih dulu.
Tetapibiasanyaanjing-anjingmemakansisa-sisamakananyang jatuhdarimeja tuan-tuan
mereka.”

* 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 hambamenyiram air ke atas tanganmereka. Ini dilakukan sebagai syarat agama, dan bukan
seperti mencuci tangan dengan sabun. Lihat Mrk. 7:3-4. ✡ 15:4 Kel. 20:12; Ul. 5:16 ✡ 15:9 Yes. 29:13 ✡ 15:20
Mrk. 7:24-30 † 15:22 Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:2.
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28Kemudian Yesus menjawab, “Ibu, kamu sangat yakin kepada-Ku! Karena itu, jadilah
sesuai dengan permintaanmu.” Dan pada saat itu juga, anaknya itu pun sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang sakit
29 Kemudian Yesus meninggalkan daerah itu dan kembali berjalan di pinggir Danau

Galilea. Lalu Dia naik ke sebuah bukit dan duduk di sana. 30Banyak 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
depan Yesus, dan Dia pun menyembuhkan orang-orang itu! 31Orang banyak itu menjadi
heran sekali waktu mereka melihat bahwa orang yang dulu lumpuh atau pincang bisa
berjalan dengan baik, yang bisu bisa berbicara, dan yang buta bisa melihat. Karena itu
mereka semuamemuliakan Allah Israel.

Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡
32 Kemudian Yesus memanggil kami murid-murid-Nya dan berkata, “Aku sangat 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?”
Jawab kami, “Tujuh saja, dan ada beberapa ikan kecil.” 35 Lalu Dia menyuruh orang

banyak itu duduk di tanah. 36 Yesus pun mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu.
Sesudah mengucap syukur, Dia menyobek-nyobek roti 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. 38Orang-orang yang makan itu kira-kira
empat ribu orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. 39 Sesudah itu,
Yesusmenyuruhmereka pulang. LaluDia bersama kami naik perahu dan pergi ke daerah
Magadan.

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 membuat
keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang sudahmengutus Dia.*

2 Yesus menjawab dengan gambaran berikut, “Waktu matahari mulai terbenam dan
langit kelihatan merah, kalian berkata, ‘Besok cuaca akan baik.’ 3 Sedangkan kalau pagi
hari langitmerah dan gelap, kalian berkata, ‘Hari ini akan hujan.’ Kalian bisamengetahui
apa yang akan terjadi dengan cuaca hanya denganmelihat tanda-tanda di langit— bukan!
Kenapa sampai kalian tidak bisa mengetahui tanda-tanda zaman yang sedang terjadi
sekarang ini?! 4Hanya orang-orang jahat dan yang tidak setia kepada Allah seperti kalian
yang menuntut untuk melihat keajaiban sebagai tanda bukti! Hanya satu keajaiban saja
yang akan diberikan kepada kalian— yaitu keajaiban seperti yang pernah terjadi kepada
Nabi Yunus.” Kemudian Dia pergi meninggalkanmereka.

Jangan sampai rasul-Nya terkena ragi dari kelompok Farisi dan kelompok Saduki✡
5Ketika Yesus dankamimurid-murid-Nya sampai di seberangDanauGalilea, 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.”

7Lalu kami salingmembicarakan hal itu dengan berkata, “Dia bicara begitu karena kita
tidakmembawa roti.”

8 Yesus mengetahui apa yang sedang kami bicarakan lalu Dia bertanya, “Kenapa
kalian membicarakan tentang roti yang lupa dibawa?! Kalian kurang yakin kepada-Ku!
9 Sungguh luar biasa kalau kalian masih belum mengerti! Kenapa kalian sulit untuk
mengingat?! Waktu Aku memberi makan lima ribu orang dengan lima roti, ada berapa
keranjang sisa roti yang kalian kumpulkan? 10 Dan juga ketika Aku memberi makan

✡ 15:31 Mrk. 8:1-10 ✡ 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 Dalam kiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa, karena
waktu 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.
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empat ribu orang dengan tujuh roti, ada berapa keranjang besar penuh sisa roti yang
kalian kumpulkan? 11 Jadi, kenapa sampai kalian tidak mengerti bahwa Aku tadi tidak
membicarakan tentang roti?!— waktu Aku berkata, ‘Jangan sampai kalian kena ragi dari
kelompok Farisi dan kelompok Saduki.’ ”

12 Akhirnya kami mengerti maksud Yesus, bahwa Dia tidak memperingatkan kami
untuk berhati-hati terhadap ragi yang dipakai untuk membuat roti, melainkan berjaga-
jaga terhadap ajaran orang-orang Farisi dan Saduki.

Petrusmengakui bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡
13 Sesudah kami semua tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada kami

murid-murid-Nya, “Kata orang, Anak Manusia— yaitu Aku, melayani dengan jabatan
seperti siapa?”‡

14 Kami menjawab, “Ada yang berkata bahwa Engkau sebagai pengganti Yohanes
Pembaptis, danadayangberkata bahwaEngkauNabi Elia atauYeremia yang sudahhidup
kembali, danada jugayangberkatabahwaEngkauadalah salah satudarinabi zamandulu
yang sudah hidup kembali.”

15Lalu Dia bertanya lagi, “Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang Aku?”
16MakaPetrus—yang jugadisebut Simon,menjawab, “EngkauadalahRajaPenyelamat§

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 akanmemberikan kunci-kunci kerajaan Allah kepadamu.
Dengan demikian, segala pintu yang kamu kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga,
dan segala pintu yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga.”* 20 Lalu Yesus
melarang kami dengan keras supaya tidakmemberitahukan kepada siapa pun bahwaDia
adalah Kristus.†

Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡
21Mulai saat itu Yesus menyatakan kepada kami murid-murid-Nya bahwa Dia sudah

ditetapkanAllahuntukpergi keYerusalem. DanDiamenjelaskan, “Di sanaparapemimpin
Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat akan membuat Aku banyak menderita.
Lalu Aku akan dibunuh, dan pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali oleh Allah.”

22 Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat menderita, jadi dia
menarik Yesus ke samping dari kami yang lain dan mulai menegur-Nya, “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!‡ Kamumenjadi penghalang bagi-Ku. Karena kamumengikuti pikiranmanusia—
bukan pikiran Allah!”

24 Kemudian Yesus berkata kepada kami, “Siapa yang mau mengikut bersama Aku,
dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri,§ dan mengikut Aku terus dengan pikiran
seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur.’
25 Karena setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih akan
✡ 16:12 Mrk. 8:27-30; Luk. 9:18-21 ‡ 16:13 melayani … Secara harfiah, “Aku ini Siapa?” Maksud pertanyaan ini
bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena mereka akan menjawab, “Semua orang tahu nama-Mu, Yesus.”
BandingkanMat. 14:2 dan Luk. 9:7-9. § 16:16 Raja Penyelamat Secara harfiah, “Mesias.” Lihat catatan di Mat. 1:16.
* 16:16 Anak Allah Lihat catatan di Mat. 4:3. † 16:18 Petrus Arti dari nama Petrus dijelaskan oleh Yohanes di Yoh.
1:42. ‡ 16:18 kesatuan jemaat-Ku Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ‘jemaat’— yaitu ‘eklesia’, berarti
‘kumpulan umat’. Yang Yesus maksudkan adalah mendirikan kesatuan umat Allah, yang terdiri dari setiap orang yang
dipenuhi Roh Allah, dan yang merupakan tubuh Kristus di dunia ini (Ef. 1:23). § 16:18 segala makhluk … kerajaan

maut Secara harfiah, “pintu-pintu Hades.” Hades adalah neraka. * 16:19 Ayat 19 Arti dari ayat ini sangat luas.
Kalau kiasan kunci diterjemahkan sesuai artinya saja tanpa menggunakan gambaran kunci dan pintu, maka artinya
seperti ini: “Aku akanmemberikan kuasa atas kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian, apa saja yang kamu larang
di bumi akan dilarang juga di surga, dan apa yang kamu izinkan di bumi akan diizinkan juga di surga.” † 16:20
Kristus berarti Raja Penyelamat yang dijanjikan. Lihat catatan 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 menganggap bahwa Petrus berbicara seperti musuh-Nya. § 16:24 tinggalkan kemauan diri sendiri Secara
harfiah, “menyangkal dirinya.”
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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 bisamembeli hidupuntuk selama-lamanya.
27Karena 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 dengan perbuatannya. 28Yang Ku-katakan ini benar:
Di antara kalian yangberadadi sini, beberapa orang tidak akanmati sebelummelihat saat
Aku— AnakManusia, datang danmulai mendirikan kerajaan-Ku di dunia ini.”*

17
Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡

1 Enam hari kemudian Yesus pergi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes— yaitu
saudara Yakobus, naik ke gunung yang tinggi untuk menyendiri. 2 Lalu mereka bertiga
melihat badan dan pakaian Yesus berubah. Wajah-Nya bercahaya seperti matahari, dan
pakaian-Nya menjadi putih mengkilap seperti cahaya. 3 Tiba-tiba ketiga murid-Nya itu
melihat Nabi Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus.

4Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah sekali kita bersama-samaberada
di sini! Kalau Engkau mau, saya akan membuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau,
satu untukMusa, dan satu lagi untuk Elia.”

5Sementara Petrusmasih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat terang turun dan
menutupimereka. Dandari dalamawan itu terdengarlah suarayangmengatakan, “Inilah
Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah yang menyenangkan hati-Ku. Dengarkanlah Dia
baik-baik.”

6 Waktu 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!” 8Ketikamerekamembukamata danmengangkat
kepala, hanya Yesus sendiri yang mereka lihat. 9Ketika mereka semua sedang turun dari
gunungYesusmelarangmereka, “Janganmenceritakanapayang sudahkalian lihat di atas
gunung ini, sampai AnakManusia— yaitu Aku, hidup kembali dari kematian.”

10 Kemudian ketiga murid itu bertanya kepada-Nya, “Kenapa para ahli Taurat menga-
jarkan 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 AnakManusia datang. 12Tetapi 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 itumengerti bahwaDia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yangmenggantikan
Nabi Elia.

Yesusmengusir setan dari anak laki-laki yang sakit ayan✡
14 Ketika Yesus dan ketiga murid-Nya kembali kepada orang banyak, seorang laki-laki

datang dan sujud di hadapan-Nya. 15Orang 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 kepadamurid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia.”

17 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Bukan main, kalian ini sesat dan tidak percaya
kepada Allah! Sampai kapan Aku harus sabar dengan kalian! Bukankah Aku sudah
cukup lama tinggal dengan kalian! Bawalah anak itu kemari.” 18Lalu dengan tegas, Yesus
memerintahkan setan itu keluar dari anak itu. Saat itu setan pun keluar dan anak itu
sembuh!

19 Kemudian kami murid-murid-Nya datang kepada Yesus secara diam-diam dan
bertanya, “Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu?”

* 16:28 tidak akan mati sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan
bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan
pada waktumurid-murid-Nyamelihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga (Mat. 17:1-13). Bahkan saat Yesus
mati, komandan kompi Romawimengenal Dia sebagai AnakAllah, dan itu berarti Yesus 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 dariMal. 3:1; 4:5-6. ✡ 17:13 Mrk. 9:14-29;
Luk. 9:37-43a
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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 keyakinan
sebesar biji sawi† saja, kalian bisa berkata kepada gunung ini, ‘Pindahlah ke sana!’ Dan
pastilah gunung itu akan pindah. Dengan begitu tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalian
lakukan.”‡

Yesusmemberitahukan lagi tentang kematian-Nya✡
22Pada suatuwaktu ketika Yesus dan kamimurid-murid-Nya berkumpul di Galilea, Dia

berkatakepadakami, “AnakManusia—yaituAku, akandiserahkanke tanganorang-orang
jahat. 23Mereka akanmembunuh-Ku, tetapi pada hari ketiga Aku akan dibangkitkan dari
kematian.” Kami sangat sedihmendengar perkataan-Nya itu.

Ajaran Yesus tentang pajak
24 Sesudah Yesus dan kami kembali ke Kapernaum, tibalah waktu memberikan pajak

tahunan untuk Rumah Allah.§ Orang-orang yang mengumpulkan itu datang kepada
Petrus dan bertanya, “Apakah gurumu selalu membayar pajak tahunan untuk Rumah
Allah atau tidak?”

25 Jawab Petrus, “Dia selalu bayar!”
Lalu ketika Petrus masuk ke dalam rumah di mana Yesus tinggal, sebelum dia sempat

berbicara, Yesus bertanya kepadanya, “Menurut kamu, dari orang yang bagaimanakah
raja-raja selalu menagih pajak?— Apakah mereka menagihnya dari keluarga dekat
mereka sendiri, atau dari orang-orang lain?”

26 Jawab Petrus, “Dari orang-orang lain.”
Maka Yesus berkata, “Jadi kita anak-anak dari Raja terbesar bebas dari pajak itu!

27 Tetapi supaya kita tidak menyinggung perasaan mereka yang mengumpulkan dana
itu, pergilah ke danau memancing ikan. Waktu menangkap ikan yang pertama, bukalah
mulutnya, dan kamu akan menemukan uang perak yang cukup untuk membayar pajak
tahunan itu untuk dua orang. Lalu berikanlah uang itu kepada mereka sebagai bayaran
pajakmu dan pajak-Ku.”

18
Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡

1 Pada waktu itu kami murid-murid Yesus datang kepada-Nya dan bertanya, “Waktu
Engkaumendirikan kerajaanAllah di dunia ini, siapa di antara kami yangmenjadi 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 kamu masing-masing tidak bertobat dari sifatmu yang suka mementingkan diri
sendiri dan menjadi rendah hati seperti anak-anak, kamu tidak akan menjadi warga
kerajaan Allah. 4 Karena orang yang terdepan dalam kerajaan Allah adalah orang yang
merendahkan dirinya seperti anak kecil ini.”

5 “Kalau kamu menerima dan melayani* anak kecil seperti ini dengan alasan memu-
liakan nama-Ku, berarti kamu sudah menerima dan melayani Aku. 6 Kalau ada orang
yang menyebabkan 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!

† 17:20-21 biji sawi Lihat catatan diMat. 13:31. ‡ 17:20-21 Ayat 21 Beberapa salinan kunomenambah kata-kata ini:
“Tetapi setan sejenis itu hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa.” Tambahan itu berasal 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. ✡ 18: Mrk. 9:33-37, 42-48; Luk. 9:46-48; 17:1-2 * 18:5 menerima dan melayani Secara harfiah,
“menyambut/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 untukmenggiling biji terigu untukmengolah tepung.
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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 yangmenye-
babkan orang lain berdosa. 8 Kalau tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa,
lebih baik kamu potong dan buang itu, supaya kamu mendapat hidup selama-lamanya
di surga. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya tanpa tangan
dan kaki yang lengkap, daripada kamu mempunyai badan yang lengkap, tetapi dibuang
ke dalam api neraka yang menyala untuk selama-lamanya. 9 Dan kalau matamu yang
sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu
masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata saja, daripada mempunyai dua mata
tetapi dibuang ke dalam api neraka.

Cerita tentang domba yang hilang✡
10-11 “Hati-hatilah, jangan menganggap rendah terhadap salah seorang dari anak-anak

kecil semacam ini. Karena Aku berkata kepada kalian bahwa mereka masing-masing
mempunyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapa-Ku yang di surga.”‡

12 “Kalau kamumempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya tersesat, apa
yang akan kamu lakukan? Pasti kamuakanmeninggalkan yang sembilan puluh sembilan
ekor itu di bukit, lalu pergi mencari domba yang tersesat itu. 13Dan yang Ku-katakan ini
benar: Kalau kamu berhasil menemukan domba itu, pasti kamu akan lebih bergembira
karenamendapat yang seekor itudaripadayang sembilanpuluh sembilanekoryang tidak
tersesat. 14Begitu juga Bapamu yang di surga, Dia tidak menginginkan seorang pun dari
anak-anak kecil yang percaya kepada-Nya tersesat dan binasa.”

Caramenegur saudara seimanmu yang bersalah✡
15 “Kalau saudara seimanmu bersalah kepadamu, pergilah secara pribadi kepadanya

dan beritahukanlah kesalahan yang sudah dilakukannya. Kalau dia mengakui kesala-
hannya dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali dengan saudaramu itu. 16 Tetapi
kalau dia tidakmaumengakui 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, barulahmasalah itu bisa diputuskan secara resmi.’✡ 17Kalau dia masih
menolakmendengarkan saksimata itu juga, beritahukanlahhal itu kepada semua jemaat.
Dan kalau dia tidak mau juga menerima nasihat jemaat, biarlah semua saudara seiman
menjauhkan diri dari dia— sebagaimana orang Israel tidak berhubungan dengan orang-
orang yang tidak mengenal Allah dan para penagih pajak. 18 Yang Ku-katakan ini benar:
Setiap pintu yang jemaat kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga, dan setiap pintu
yang jemaat bukakandi bumi akan terbuka jugadi surga.§ 19 Juga, Akuberkata kepadamu
bahwa kalau dua orang atau lebih di antara kalian bersehatimeminta sesuatu dalamdoa,
makahal itu akandilakukanolehBapa-Kuyangdi surga. 20Karenaapabila duaorangatau
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 harusmemaafkan 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 maumembereskan perhitungan uang yang dia pinjamkan kepada
pegawai-pegawainya.† 24 Waktu perhitungan itu dimulai, ada seorang pegawai yang
mempunyaiutang ratusanribukilogramemas.‡ Danpegawai itudibawamenghadapraja.
25 Tetapi pegawai tersebut tidak mampu membayar utangnya. Jadi raja memerintahkan

✡ 18:9 Luk. 15:3-7 ‡ 18:10-11 Ayat 11Beberapa salinankunomenambahkata-kata ini, yang lamakelamaanmenjadi
terhitung sebagai ayat 11: “KarenaAnakManusia sudahdatang untukmenyelamatkan orang yang tersesat.” ✡ 18:14

Luk. 17:3 ✡ 18:16 Ul. 19:15 § 18:18 Ayat 18 Lihat catatan diMat. 16:19. * 18:22 tanpamenghitung-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.
Supayaperumpamaan ini tidakmenjadi anehbagi pembacazamansekarang, kata ‘pegawai’yangdigunakan. ‡ 18:24
ratusan ribu kilogram emas Secara harfiah, “10.000 talenta.” Satu talenta sama dengan 26-36 kilogramkoin emas, perak
atau tembaga. Jadi jumlahnya sekitar 300.000 kilogram.
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para tentaranya supaya pegawai itu, istrinya dan anak-anaknya serta semua hartanya
dijual. Lalu uang hasil penjualan itu dipakai untukmembayar utangnya itu.

26 “Jadi pegawai itu sujud di hadapannya dan memohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah dulu!
Saya akan membayar semua utang saya!’ 27Hati raja pun tersentuh dan merasa kasihan
kepadanya, sehingga dia dan keluarganya dibebaskan dan semua utangnya pun diha-
puskan.

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. Diamenangkapnya,mencekiknya
sambil berkata, ‘Bayar utangmu!’

29 “Temannya itu sujud dan memohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah dulu! Saya akan membayar
semua utang saya!’

30 “Tetapi dia tidak mau bersabar. Melainkan dia melaporkan temannya itu kepada
hakim supaya dipenjarakan sampai teman itumelunasi semua utangnya.

31 “Waktu pegawai-pegawai yang lain melihat 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
utangmuhanyaolehkarenakamumemintakesabarandari saya! 33 Jadi seharusnyakamu
juga berbelas kasihan kepada temanmu itu seperti saya berbelas kasihan kepadamu!’
34 Maka raja itu begitu marah sehingga dia menyuruh pegawai yang jahat itu dipen-
jarakan, dan penjaga penjara juga disuruh untukmemukul 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 antaramereka. 3Tetapi beberapa orang Farisi datang untukmencari
alasan untuk menyalahkan-Nya, jadi mereka bertanya, “Apakah seorang laki-laki boleh
menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?”

4 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalian pasti sudah pernah membaca apa yang tertulis
dalamKitab Suci, bahwa sejak semula Allahmenciptakanmanusia, ‘seorang laki-laki dan
seorang perempuan.’✡ 5Dan Allah juga berkata,
‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu-

bapaknyadandipersatukandenganseorangperempuan— sehinggamerekaberdua
menjadi satu.’✡

6Dengan demikian, di mata Allah suami-istri bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu
suami-istri yang sudahdipersatukanAllahdalampernikahan, tidakbolehdiceraikanoleh
manusia.”

7 Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada-Nya, “Kalau begitu, kenapa Musa men-
gizinkanseorangsuamimenceraikan istrinyadenganmemberikansuratketerangancerai
kepadanya?”✡

8 Jawab Yesus, “Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu karena kekerasan ha-
timu terhadap perintah Allah, tetapi dari awal penciptaan tidaklah seperti itu. 9 Tetapi
Aku berkata kepadamu bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya supaya dia bisa
kawin dengan perempuan lain, di mata Allah dia berzina. Satu-satunya alasan seorang
suami bolehmenceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah berzina.”*

10 Lalu 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.
12 Karena ada orang yang memang dilahirkan tidak bisa kawin. Tetapi ada juga yang

✡ 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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dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak
mencari pasangan supaya bisa melayani lebih baik dalam kerajaan Allah. Orang-orang
yang sanggup hidup sesuai ajaran ini, hendaklahmereka hidup seperti itu.”

Yesusmemberkati anak-anak✡
13Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus supaya

Diameletakkan tangan-Nya ke atas anak-anak itu sertamendoakanmereka supaya Allah
memberkati mereka. Dan kami murid-murid-Nya melarang orang-orang itu dengan
keras. 14 Tetapi Yesus berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan jangan
melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang menjadi warga kerajaan
Allah.” 15 Sesudah Dia meletakkan tangan-Nya ke atas mereka masing-masing dan
mendoakanmereka, Dia bersama kami berangkat ke tempat lain.

Orang kaya sangat sulit masuk surga✡
16Adaseorang laki-lakimudayangdatangkepadaYesusdanbertanya, “Guru, perbuatan

baik apa yang harus saya lakukan supaya sayamendapatkan hidup selama-lamanya?”
17 Dia menjawab, “Kenapa kamu bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya

Allah satu-satunyayangbaik. Kalaukamumaumendapathidup selama-lamanya, taatilah
perintah-perintah di dalamHukum Taurat.”

18Orang itu bertanya lagi, “Perintah-perintah yangmana yang harus saya taati?”
JawabYesus, “Janganmembunuh, janganberzina, janganmencuri, janganmemberikan

kesaksian palsu, 19hormatilah ibu-bapakmu dan kasihilah sesamamu sama seperti kamu
mengasihi dirimu sendiri.”✡

20 Orang muda itu berkata, “Semuanya itu sudah saya taati. Apa lagi yang perlu saya
lakukan?”

21Yesus berkata lagi kepada orang itu, “Kalau kamumaukehendakAllah lengkapdalam
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.”

22Waktuorangmuda itumendengar apayangYesuskatakan, diapergi denganhati yang
sedih, karena dia sangat kaya dan tidakmaumenjual hartanya.

23KemudianYesus berkata kepadakamimurid-murid-Nya, “YangKu-katakan ini benar:
Sulit sekali bagi orangkayauntukmenjadiwargakerajaanAllah! 24Akusungguh-sungguh
katakan ini lagi: Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang jarum‡ daripada
orang kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.”

25Ketika kamimendengar hal itu, kami sangat heran dan bertanya, “Kalau begitu, siapa
yang bisa selamat danmasuk surga?”

26 Tetapi Yesus memandangi kami dan berkata, “Bagi manusia hal itu tidak mungkin,
tetapi Allah sanggupmelakukan segala sesuatu.”

27 Lalu 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 Allahmemperbaharui
segala sesuatu, Aku sebagai Anak Manusia akan duduk di takhta yang menunjukkan
kemuliaan-Ku. Pada saat itu juga kalian semua yang menjadi rasul-Ku akan duduk di
atas dua belas takhta untukmemerintah danmenghakimi 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 akan menerima hidup yang selama-lamanya.
30Tetapi 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.”

✡ 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 jarumAjaran yang tidak benar sudah banyak diajarkan dimana-mana bahwa padawaktu
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 kayamenjadi warga kerajaan Allah!
Tetapi menurut ayat 26, hal yangmustahil bagi manusia itu bisa terjadi dengan pertolongan Allah.
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20
Perumpamaan tentang para pekerja yang diberi upah untuk bekerja di kebun anggur

1Yesusmelanjutkanajaran-Nya, “KarenakerajaanAllahbisadisamakanseperti seorang
yang mempunyai kebun anggur yang luas. Pagi-pagi sekali, dia pergi ke pasar di mana
para pekerja harian biasanya berkumpul, karena dia mencari beberapa orang pekerja
untuk bekerja di kebunnya itu. 2 Dia menemui beberapa orang pekerja dan mereka
setuju untuk bekerja dengan upah biasa— yaitu satu keping uang perak* sehari. Lalu dia
menyuruhmereka bekerja di kebunnya itu.

3 “Kira-kira jam sembilan pagi, dia pergi lagi ke pasar, dan dia menemukan beberapa
orang pekerja yang sedang menganggur. 4Maka dia berkata kepada mereka, ‘Bekerjalah
di kebun anggur saya. Saya akan membayar kalian dengan upah yang pantas.’ Mereka
pun setuju dan pergi bekerja di kebunnya. 5 Sekitar jam dua belas siang dan jam tiga sore
dia pergi lagi melakukan hal yang sama.

6“Kira-kira jamlimasore, diapergi lagi kepasar, dandiamelihatbeberapaorangpekerja
lain di sana yang masih terus menganggur. Dia bertanya kepada mereka, ‘Kenapa kalian
membuang-buang waktu sepanjang hari di sini dan tidakmengerjakan apa-apa?!’

7 “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 kepada mandornya, ‘Panggillah para pekerja

itu dan bayarlah upah mereka— mulai dari yang datang terakhir sampai yang pertama.’
9Laluparapekerja yangmulai bekerja jam limasoredatangmengambil upahmereka, dan
masing-masing menerima satu keping uang perak. 10 Tetapi waktu giliran para pekerja
yang bekerja sejak pagi-pagi itumenerima upahmereka, mereka berpikir bahwamereka
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
itumerekamulai bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu. 12Mereka 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
melakukanyangkurangadil kepadamu! Bukankah sebelumnyakamusudah setujuuntuk
bekerja sepanjang hari dengan upah satu keping perak?! 14 Jadi sekarang pulanglah
dengan upahmu itu. Sudah menjadi keputusanku untuk membayar upah para pekerja
yang datang terakhir sama seperti upahmu. 15 Saya bisa melakukan apa saja yang saya
mau dengan uang saya sendiri— bukan?! Atau apakah kamu iri karena saya bermurah
hati kepada orang lain?’

16 “Dengan demikian orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan yang rendah
di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang
sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di kemudian hari akan mendapatkan ke-
dudukan yang rendah.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
17KetikaYesusdankamikeduabelasmurid-Nya sedangdalamperjalanankeYerusalem,

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. Dan mereka 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?”
Dia menjawab, “Waktu Engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas takhta kerajaan,

berjanjilah bahwa kedua anak saya ini akan diberi jabatan yang paling tinggi— yaitu yang
seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu.”

* 20:2 satu keping uang perak Secara harfiah, “satu dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak
asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. ✡ 20:16 Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34
✡ 20:19 Mrk. 10:35-45
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22 JawabYesus kepadakeduaanaknya itu, “Kalian tidakmengerti apayangkalianminta.
Apakah kalian sanggupmenerima penderitaan seperti yang Aku segera akan alami?”†
Jawabmereka, “Ya, kami sanggup.”
23 Kata Yesus kepada mereka, “Memang kalian akan mengalami 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 akanmemberikan kedua tempat
itu kepadamereka yang sudah ditentukan-Nya.”

24 Waktu kami kesepuluh murid yang lain mendengar hal itu, kami sangat marah
kepadakeduabersaudara itu. 25Tetapi Yesusmemanggil kami semuadanberkata, “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 yang mau menjadi 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. 28Kalian harus mengikuti teladan-Ku. Karena Aku—
Anak Manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi
untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidup-Ku sebagai kurban menebus
banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosamereka.”

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat✡
29 Waktu Yesus dan kami semua meninggalkan kota Yeriko, banyak orang mengikuti

kami. 30 Ada dua orang buta sedang duduk di pinggir jalan. Waktu mereka mendengar
bahwaYesus sedangmelewati jalan itu,merekamulai berseru, “Tuhan, KeturunanDaud,‡
kasihanilah kami!” 31 Orang banyak yang mengikuti itu menegur mereka supaya diam,
tetapi mereka semakin keras berteriak, “Tuhan, Keturunan Daud, kasihanilah kami!”
32 Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada mereka berdua, “Apa yang kalian mau Aku
perbuat bagi kalian?”

33 Jawab mereka, “Ya Tuhan, supaya mata kami bisa melihat kembali.” 34 Yesus sangat
mengasihani mereka, jadi Diamenjamahmatamereka. Dan saat itu jugamerekamelihat
kembali, lalu mereka jugamengikuti Dia.

21
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1WaktuYesusdankamiparamurid-Nyahampirmendekati Yerusalem, kami tibadidesa
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 kalianmasuk, kalian akanmelihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya.
Lepaskanlahkeduanyadanbawalahkepada-Ku. 3Dankalauadaorangyangmenanyakan
tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, ‘Tuhan memerlukan kedua keledai
ini,’ dan orang itu akan segeramengizinkan kalianmembawa kedua keledai itu.”

4Hal itu terjadi supaya apa yang dikatakan Allah melalui nubuatan nabi ditepati, yang
berbunyi,
5 “Katakanlah kepada para penduduk Yerusalem,

‘Perhatikanlah, Rajamu sedang datang kepadamu!
Dia rendah hati dan dibawa oleh seekor keledai beban—

bahkan seekor keledai muda.’ ”✡
6Lalu keduamurid itu pergi danmelakukan tepat seperti yang dikatakan 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-jubah mereka dan menggelarkannya di jalanan, dan

† 20:22 menerima … alami Secara harfiah, “meminum cawan yang akan Ku-minum.” ✡ 20:28 Mrk. 10:46-52; Luk.
18:35-43 ‡ 20:30 Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:27. ✡ 21: Mrk. 11:1-11; Luk. 19:28-38; Yoh. 12:12-19
✡ 21:5 Zak. 9:9 * 21:7 keledai muda itu Apa yangMatius 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.
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ada juga yang mengalas jalan itu dengan ranting-ranting yang berdaun.† 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.”

10Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, seisi kota menjadi gempar, jadi orang-orang
bertanya-tanya, “Siapakah orang itu?”

11 Orang banyak yang mengikuti 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 burung mer-
pati.

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!’ ”✡

14Lalu 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
ajaibyangdilakukanYesusdanmendengaranak-anakkecil bersorak-soraidi terasRumah
Allah, “Hosana, terpujilah Allah karena Keturunan Daud ini,” mereka menjadi sangat
marah. 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 sudahmengajar anak-anak dan bayi-bayi untukmemberi pujian yang sempurna

kepada-Mu.’ ”✡
17Kemudian Yesus dan kamimeninggalkanmereka lalu keluar dari kota itu, dan pergi ke
desa Betania untuk bermalam di situ.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
18 Besoknya pagi-pagi sekali, ketika Yesus dan kami dalam perjalanan kembali ke kota

Yerusalem, 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 bisamembuat keajaiban seperti yang Aku lakukan pada pohon
ini— bahkan melakukan keajaiban yang lebih besar lagi. Contohnya, kamu bisa minta

† 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 jubah mereka di bawah kaki raja yang datang, berarti mereka tunduk kepada raja itu. Tetapi sesuai dengan
Firman TUHAN yang dikutip dalam ayat 5, kedatangan Yesus tidak seperti kedatangan seorang raja. Biasanya seorang
raja datang dengan menunggangi kuda yang tinggi dan kuat, seperti kuda perang. Tetapi Yesus hanya menunggangi
keledai beban untuk menunjukkan bahwa Dia datang dengan rendah hati. ‡ 21:9 Hosana Dalam Bahasa Ibrani
yang kuno, hosana berarti ‘TUHAN selamatkanlah kami’ atau ‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi pada waktu Yesus, artinya
sudah berubahmenjadi pujian terhadap raja yangmirip dengan seruan ‘Hidup Pangeran...!!!’ dalam bahasa Indonesia.
Denganmemakai kata hosana, sudah jelas bahwa orang banyakmemuji Allah karenamenerimaYesus sebagaiMesias—
yaitu Raja Penyelamat yang sudah dijanjikan. ✡ 21:9 Mzm. 118:25-26 ✡ 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 sudah
membuat larangan, “Uang negara Roma tidak boleh dipersembahkan kepada TUHAN.” Jadi orang-orang yang datang ke
RumahAllahmenukaruangmerekadulu supayabisamemakai uangyangdiizinkandanberlakudi dalamRumahAllah.
Padawaktu itu, uang yang diizinkan untuk dipakai adalahmata uang dari Tirus. Imam-imamkepala juga berkuasa atas
semua yang dijual di Rumah Allah, jadi merekamenjadi kaya dari hasil penjualan dan penukaran uang itu. ✡ 21:13
Yes. 56:7 ✡ 21:13 Yer. 7:11 ✡ 21:16 Mzm. 8:3 ✡ 21:17 Mrk. 11:12-14, 20-24
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kepadaAllah supaya gunung ini pindah ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi. 22Segala
sesuatu yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa Allah sedang memberikannya,
maka kalian akanmenerimanya.”

Yesus ditanya tentang hak-Nya untukmengajar✡
23 Pada waktu Yesus sudah kembali ke teras Rumah Allah dan sedang mengajar

di sana, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepada-Nya dan
berkata, “Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk mengajar dan mengubah
kebiasaan-kebiasaankami?— seperti yangkamu lakukankemarin! Atas nama siapakamu
melakukan itu?”

24 Dia menjawab, “Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian. Kalau kalian
menjawab Aku, maka Aku juga akan memberitahukan Siapa yang memberikan hak itu
kepada-Ku. 25 Siapa yang memberikan hak kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis
orang-orang? Apakah Allah yang memberikan, atau dia bekerja atas kemauannya
sendiri?”
Lalu mereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kita menjawab ‘Allah yang mem-

beri,’ 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 bahwaorangbanyak ini akanmarahkepada kita!” Mereka takut kepada
orang banyak itu, karena semua orang yang berkumpul di situ percaya bahwa Yohanes
adalah seorang nabi. 27 Jadi merekamenjawab Yesus, “Kami tidak tahu.”
LaluDiaberkata kepadamereka, “KalaubegituAkupun tidak akanmengatakankepada

kalian Siapa yangmemberikan hak kepada-Ku untukmelakukan hal-hal seperti itu.”
Perumpamaan tentang kedua anak dari pemilik kebun

28 “Sekarang katakanlah pendapat kalian tentang cerita ini: Ada seorang bapak mem-
punyai 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 itu menyuruh anaknya yang kedua untuk bekerja di kebun anggur itu.
Anak itu menjawab, ‘Ya Pak, saya akan pergi.’ Tetapi dia tidak pergi.

31 “Menurut kalian, yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak
bapaknya?”
Jawabmereka, “Yang pertama.”*
Lalu kata Yesus kepada mereka, “Yang Ku-katakan ini benar: Orang-orang berdosa—

seperti para penagih pajak dan para pelacur, lebih mungkin diizinkan masuk ke dalam
kerajaan Allah daripada kalian! 32 Karena Yohanes datang dan menunjukkan hidup
yang sesuai dengan kehendak Allah kepada kalian, dan kalian tidak mau mempercayai
ajarannya. Tetapi para penagih pajak dan para pelacurmempercayainya. Biarpun kalian
sudah menyaksikan begitu banyak orang seperti mereka digerakkan oleh Allah untuk
bertobat, kalian tidakmenyesal dan tidakmulai percaya kepada ajaran Yohanes.”

Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡
33 “Dengarkanlah cerita yang lain ini: Adalah seorang pemilik tanah yang menyuruh

hamba-hambanya membuat kebun anggur yang besar— lengkap dengan pagar di seke-
lilingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai tempat untuk memeras buah anggur,
dan membangun pondok jaga yang tinggi— supaya penjaga bisa melihat kalau-kalau ada
pencuri atau binatang yangmaumasuk ke dalamkebun itu. Sesudah itu diamenyewakan
kebun anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya pergi
ke negeri lain. 34Waktu tibamusimpanen, diamenyuruhhamba-hambanya pergi kepada
para petani itu untukmengambil hasil kebun yangmenjadi bagiannya.

35 “Tetapi para petani itu menangkap hamba-hamba itu. Yang satu mereka pukul,
dan yang seorang lagi mereka bunuh, dan yang seorang lain lagi dilempari dengan batu
sampai mati. 36 Pemilik kebun itu menyuruh hamba yang lain lagi— lebih banyak dari
yang pertama. Tetapi para petani itu memperlakukan mereka dengan cara yang sama.

✡ 21:22 Mrk. 11:27-33; Luk. 20:1-8 * 21:31 pertama Terdapat perbedaan tekstual dalam ayat 29-31. Dalam salinan
kuno yang diikuti oleh TB, peran kedua anak terbalik di ayat 29 dan 30, dibanding dengan salinan kuno yang diikuti
oleh TSI. Lalu di ayat 31, salinan yang diikuti oleh TB menulis jawaban para pendengar sebagai ‘yang kedua’. Jadi,
ceritanya tetap sama di antara kedua salinan kuno tersebut, karena anak yang akhirnyamengikuti kemauan bapaknya
adalah anak yang dulunya melawan. Hampir semua terjemahan lain dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
menerjemahkan seperti TSI. TBmenjadi sangat unik dalam ketiga ayat ini. ✡ 21:32 Mrk. 12:1-12; Luk. 20:9-19
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37Akhirnya dia mengutus anaknya sendiri kepada para petani itu dengan pikiran, ‘Pasti
anak saya akanmereka hormati.’

38 “Tetapi waktu melihat anak itu datang, mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang
datang ini adalah anaknya! Nanti dialah yang akan menjadi pemilik kebun ini kalau
bapaknya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya kebun ini menjadi milik kita.’
39 Lalu mereka menangkap dia dan menyeretnya keluar dari kebun anggur itu, lalu
membunuhnya.”

40 Lalu Yesus bertanya, “Jadi, waktu pemilik kebun itu kembali, dia akan berbuat apa
kepada para petani itu?”

41Mereka yangmendengar, ada yangmenjawab, “Dia pasti akanmenyiksa danmembi-
nasakan para petani itu! Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-petani
yang lain— yang setia membagikan hasil yang menjadi bagiannya pada waktu musim
panen tiba.”

42KemudianYesusberkata kepadamereka, “Sampai kapankalianbisamengerti Firman
Allah? Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,

Allah sudah jadikan sebagai batu fondasi yang terutama.
Apa yang Allah lakukan itu sangat mengherankan bagi kita!’✡

43 “Karena itu, Aku berkata kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah
akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain—
yaitu kepada orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah. 44 Setiap orang yang
tersandung pada batu fondasi tersebut akan hancur. Dan semua yang ditimpa batu itu
akan hancur sekali sampai menjadi pecahan-pecahan kecil.”

45 Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-
perumpamaan itu, 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 yangmempercayai bahwaYesus 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 beberapa

perumpamaan lagi. Dia berkata, 2 “Tentang siapa terpilihmenjadi warga negara kerajaan
Allah, hal itu bisa digambarkan seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan
untuk putranya. 3 Pada waktu pesta sudah siap dimulai, raja itu menyuruh hamba-
hambanya memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu. Tetapi para
undangan itu tidakmau datang.

4 “Sekali lagi raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain, ‘Katakanlah kepada para
undanganku itu bahwa semuamakanan pesta sudah siap. Sapi jantan dan anak sapi yang
gemuk sudah banyak dipotong, dan segala sesuatu sudah tersedia. Mari datang ke pesta
pernikahan ini!’

5 “Namun, para undangan itu tetap saja tidak mempedulikan undangan itu dan
masing-masing pergi mengerjakan pekerjaannya. Ada yang pergi mengerjakan ladang,
berdagang, dan pekerjaan lainnya. 6 Bahkan ada yang menangkap hamba-hamba raja
itu, menyiksa mereka, dan akhirnya membunuh mereka. 7 Maka raja menjadi sangat
marah, lalu dia menyuruh para tentaranya untuk membunuh orang-orang yang sudah
membunuh para hambanya itu danmembakar kota mereka.

8 “Kemudian raja itu berkata lagi kepada para hambanya, ‘Pesta 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
supaya mereka menghadiri pesta pernikahan ini.’ 10 Lalu para hamba itu pun pergi
ke jalan-jalan raya, dan mereka mengundang semua orang yang mereka jumpai— baik
itu orang yang dianggap berdosa maupun yang baik, sampai ruangan pesta pun penuh
dengan para tamu.

11 “Tetapi ketika raja itu masuk melihat 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,

✡ 21:42 Mzm. 118:22-23 ✡ 22: Luk. 14:15-24 * 22:11 pakaian seragamyang sudah disediakan… Secara harfiah,
“pakaianpestapernikahan.” Menurut banyakpenafsir, informasi tersirat dalamcerita ini adalahbahwaraja-raja sering
menyediakan pakaian seragam untuk semua orang yangmenghadiri pesta besar.
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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 yang berada di situ akan selalu menangis serta sangat menderita.’ ”

14 Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, “Banyak orang yang
diundang oleh Allah untukmenjadi warga kerajaan-Nya, tetapi sebenarnya hanya sedikit
yang terpilih menjadi warga kerajaan itu.”

Orang-orang Farisi bersepakat membujuk Yesus supaya Dia melawan pemerintahan
Roma✡

15 Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi meninggalkan Yesus dan men-
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. 16 Sesuai dengan
rencana, mereka mengutus beberapa anggota mereka dan beberapa teman Herodes
untuk berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa kamu orang yang jujur, dan kamu
jugamengajar 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?”

18TetapiYesus sudahmengetahui rencana jahatmereka. Karena ituDiaberkata, “Kalian
hanyalah orang yang berpura-pura baik! Apakah dengan pertanyaan semacam itu kalian
pikir bisa menjebak Aku?! 19 Coba tunjukkan kepada-Ku satu keping uang perak yang
biasa dipakai untukmembayar pajak.” Lalumerekamenunjukkanmata uang itu kepada-
Nya. 20 Dan Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang
tertulis di sini?”

21 Jawabmereka: “Raja Roma.”
Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada raja apa yang

wajib raja miliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang wajib Allahmiliki.”
22 Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran. Lalu mereka pergi mening-

galkan Dia.
Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kembali sesudah kema-

tian✡
23Padahari itu juga, beberapaanggotakelompokSaduki†mendatangi Yesus. (Kelompok

Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali.) Lalu
mereka bertanya kepada-Nya, 24 “Guru, Musa mengajarkan bahwa kalau seorang laki-
laki yang sudah beristri meninggal dan belum mempunyai anak, maka saudaranya
hendaklah mengawini jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi abangnya yang
sudah meninggal itu.✡ 25 Pernah ada tujuh orang bersaudara di antara kami. Laki-laki
yang pertama menikah dengan seorang perempuan, lalu meninggal. Karena dia tidak
mempunyai anak, lalu laki-laki yang kedua mengawini janda kakaknya itu. 26 Lalu laki-
laki yang kedua juga meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama juga terjadi
kepada laki-laki yang ketiga, dan seterusnya, sampai yang ketujuh. Mereka semua
meninggal dan tidak mempunyai keturunan melalui perempuan itu. 27 Dan akhirnya
janda itu juga meninggal. 28 Jadi, kalaumemang benar bahwa orang yang sudahmening-
gal akan dihidupkan kembali, lalu janda itu akan disebut sebagai istri siapa? Karena
ketujuh bersaudara itu sudah pernah kawin dengan dia.”

29LaluYesusmenjawab, “Kalian sangat keliru karena tidak tahuapayang tertulis dalam
Kitab Suci dan tidakmengenal kuasa Allah. 30Karena padawaktu orangmeninggal 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
yangmeninggal tidak lagi di dunia, di hadapan Allahmerekamasih tetap hidup.”

33Orang banyak yang berada di situ heran sekali ketika mendengar ajaran-Nya itu.

✡ 22:14 Mrk. 12:13-17; Luk. 20:20-26 ✡ 22:22 Mrk. 12:18-27; Luk. 20:27-40 † 22:23 kelompokSadukiKebanyakan
anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya
kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 22:24 Ul. 25:5 ✡ 22:32 Kel. 3:6
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Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
34 Lalu para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa Yesus sudah mengalahkan

orang-orangdari kelompokSaduki ketikamerekamengajukanpertanyaanmenguji 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. 39Dan perintah kedua yang hampir sama pentingnya
dengan itu— yaitu ‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.’✡
40Karena kedua perintah itu adalah dasar dari semuaHukumTaurat dan semua perintah
yang terdapat dalam tulisan para nabi.”

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41 Sementara orang-orang Farisi itu masih bersama dengan Yesus, Dia menggunakan

pertanyaan ini untuk mengajar mereka: 42 “Bagaimana pendapat kalian tentang si
Kristus?‡ Nanti Dia datang sebagai keturunan siapa?”
Jawabmereka, “Keturunan Raja Daud.”
43 Kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, kenapa Daud— ketika bernubuat melalui

kuasa Roh Kudus, memanggil Kristus, ‘Tuhan saya’? Karena dia berkata seperti ini,
44 ‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,§
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Akumengalahkan semua yangmemusuhi-Mu danmembuatmerekamenjadi
budak-Mu.” ’✡

45 Jadi, kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia ‘Tuhan Penguasa
hidupku,’ kenapa kalianmengajar bahwa Dia hanya keturunan Daud?”

46 Orang-orang Farisi yang berusaha menguji Yesus itu diam saja ketika mendengar
pertanyaan-Nya itu. Dan sejak hari itu, siapa pun tidak berani lagi mengajukan per-
tanyaan seperti itu kepada-Nya.

23
Janganlahmeniru cara hidup ahli-ahli Taurat✡

1Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak dan kami para murid-Nya, 2 “Para ahli
Taurat dan orang-orang Farisi sudah duduk di posisi Musa sebagai hakim yang sah, untuk
menjelaskan danmengajarkan HukumTaurat. 3Oleh karena itu, lakukanlah dan taatilah
semua yangmereka ajarkan kepada kalian. Tetapi jangan tiru perbuatan para ahli Taurat
dan orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan.
4 Mereka membebani kita dengan banyak peraturan agama yang sangat sulit dijalani.
Tetapimereka sendiri hanya berpura-pura seperti orang yangmenjalankan semua perat-
uran itu. Dan ketika kita merasa kesulitan untukmenjalani semua peraturan itu, mereka
yangmengajar peraturan itu tidak peduli kepada kita. Bahkan untukmengulurkan ujung
jarinya pun untuk menolong mengatasi kesulitan kita, mereka merasa malas. 5 Semua
perbuatan baik yang mereka lakukan hanya untuk pamer saja. Sebagai contoh, mereka
membesarkankotakperingatan*merekadanmemanjangkanrumbai-rumbai yangadadi
keempat ujung jubah mereka.† 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
kepadamereka seperti ini ‘Selamat siang, Bapak Guru.’

✡ 22:33 Mrk. 12:28-34; Luk. 10:25-28 ✡ 22:37 Ul. 6:5 ✡ 22:39 Im. 19:18 ✡ 22:40 Mrk. 12:35-37; Luk. 20:41-44
‡ 22:42 KristusLihat catatandiMat. 1:16. § 22:44 TUHANAllah…TuhanPenguasahidupkuSecaraharfiah, “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
Padawaktu itu, orang Yahudimengikat kotak kecil ke dahi atau lengan yang berisi empat bagian penting dari Kitab Suci
(Kel. 13:1-10, 11-16; Ul. 6:4-9; 11:18-21). Kotak kecil itu dibuat dari kulit binatang, dan dipakai untuk memperingatkan
bahwa mereka mewarisi Hukum Taurat. (Ul. 6:6-9) Tetapi orang-orang dalam kelompok Farisi membuat kotak-kotak
itu lebih besar untuk membanggakan diri bahwa mereka lebih saleh dari yang lain. † 23:5 rumbai-rumbai yang
ada di keempat ujung jubahmerekaMenurut peraturan Hukum Taurat, semua laki-laki Yahudi diharuskanmemasang
rumbai di keempat ujung jubah-jubah mereka. (Bil. 15:38-40; Ul. 22:12) Rumbai-rumbai ini juga untuk memperingati
semua orang Yahudi untukmengikuti dengan setia semua perintah dalamHukum Taurat.
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8 “Tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain memanggil kamu
‘Guru.’ Karena kalian hanya mempunyai satu Guru, dan kalian semua bersaudara. 9Dan
janganlah kalian memanggil siapa pun di dunia ini ‘Bapa.’ Karena hanya ada 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
danmenjadi pelayan kalian semua. 12Siapa yangmeninggikan dirinya akan direndahkan
oleh Allah. Dan siapa yangmerendahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

13-14 Lalu, waktu orang banyak masih berada di situ, Yesus langsung menegur para
pemimpin Yahudi, “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian menghalangi jalan bagi orang-orang lain
supaya sulit bagi mereka menjadi warga kerajaan Allah. Sementara kalian sendiri tidak
mengikuti jalan masuk ke dalam kerajaan Allah, dan malah menjadi penghalang besar
untuk orang-orang lain yangmaumasuk ke sana.‡

15 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian berpura-pura saja
sebagai orangbaik! Tidakbanyak orang yangmaumenjadi anggota kelompokkalian. 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 kelompokkalian, kalianmenjadikandia calon anggotaneraka yangduakali lebih
jahat dari kalian sendiri.

16 “Celakalah setiap kalian! Karena kamu mau menjadi penuntun jalan bagi orang-
orang lain, padahal kamu sendiri buta! Kamu mengajar, ‘Kalau seseorang menguatkan
perjanjiannya dengan menyebut Rumah Allah saja,§ dia tidak harus menepati 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 tidak menyadari bahwa di mata Allah, Rumah Allah lebih penting
daripada emas tersebut?! Karena Rumah Allah itulah yang menjadikan emas itu suci.
18 Kalian juga mengajar, ‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut
mezbah di Rumah Allah, dia tidak terikat kepada janjinya. Tetapi kalau dia menguatkan
perjanjiannya dengan menyebut persembahan yang ada di atas mezbah, dia terikat
kepada janjinya itu.’ 19Kalian orang buta! Kenapa sampai kalian tidakmenyadari bahwa
di mata Allah mezbah yang lebih penting daripada persembahan?! Karena mezbahlah
yang menjadikan persembahan di atasnya itu kudus. 20Karena siapa yang menguatkan
perjanjiannya dengan menyebut mezbah, berarti dia sudah melibatkan baik mezbah
Allah, maupun semua persembahan yang ada di atas mezbah itu. 21 Dan siapa yang
menguatkanperjanjiannyadenganmenyebut RumahAllah, berarti dia sudahmelibatkan
baik Rumah-Nya itu, maupun Dia yang tinggal di situ. 22 Dan siapa yang menguatkan
perjanjiannya denganmenyebut 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 hanya mengikuti semua peraturan Hukum Taurat
yang ringan saja, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling penting. Misalnya
kamumasing-masingmemberi persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah hasil

‡ 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 hukumanyang sangat berat kepadakalian.” § 23:16 menguatkanperjanjiannyaDalamKesepuluhHukum,
dilarang untuk menyebut nama Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu, orang Yahudi menggunakan kata-kata
lain untuk menghindar dari langsung mengucap “Allah.” Jadi, waktu orang Yahudi bersumpah atau berjanji tentang
sesuatu, mereka jarang mengatakan, “Semoga Allah melihat saya kalau saya berdusta!” Kalau orang menguatkan
janjinya denganmenyebut Allah, berarti dia terikat kepada janjinya itu. Oleh karena itu, mereka biasanyamenguatkan
perjanjianmerekadenganmemakai kata-kata lain. Misalnya, seseorangbisaberkata, “SemogaSurgamelihat sayakalau
saya berdusta.” Atau, “Semoga Rumah Allahmelihat saya …” Jadi, karena kebiasaanmereka itu, guru-guru Taurat perlu
membedakan kata-katamana yang dipakai yang benar-benarmengikat orang kepada janjinya atau sumpah itu dimata
Allah, dan kata-kata mana yang dianggap enteng.
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kebunmu— seperti selasih, adasmanis, dan jintan.* Tetapi kamu lupamengikuti 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 kamuyangmau
menjadi penuntun jalanbagi orang-orang lain, padahal kamusendiri buta! Caranyakamu
mengikuti perintah Allah bisa digambarkan seperti seseorang yangmengeluarkan 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 hanyamencuci cangkir danmangkuk pada bagian luarnya saja, tetapi
lupa untuk mencuci bagian dalam yang sangat kotor. Begitu jugalah hati kamu penuh
dengan kotoran— yaitu kamu tidak menguasai diri sendiri dan menipu orang untuk
mendapatkan uang. 26Hai setiap kamu orang Farisi yang buta, sampai kapan kamu akan
menyadari bahwa kamu harus membersihkan bagian dalam dulu, baru bagian luar juga
akanmenjadi bersih!

27 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu berpura-pura
saja sebagai orang baik! Kamu seperti kuburan yang sudah dicat putih. Bagian luarnya
memangkelihatanbagus, tetapi di dalamnyapenuhdengan tulang-belulangdanberbagai
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
dengankeinginanuntukmelanggarperintah-perintahAllahdanhanyaberpura-pura saja
sebagai orang benar.

29-31“CelakalahkalianparaahliTauratdanorang-orangFarisi! Kalianberpura-purasaja
sebagai orang baik! Kalian adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi! Nenek moyang
kalianlahyangmembunuhparanabi, dansekarangkalianmembangunkembali kuburan-
kuburanparanabi itu sertamenghiasinya. Dandenganmulut kalianberkata, ‘Seandainya
kami hidup di zaman nenek moyang kami, kami pasti tidak akan ikut bersama mereka
membunuh orang-orang benar itu.’ Tetapi dengan perkataan itu, sudah jelas bahwa
kalian sendirimengakubahwakalianadalahketurunanparapembunuh itu! 32 Jadi, kalau
begitu, lanjutkandan selesaikanlahpekerjaan yang sudahdimulai olehnenekmoyangmu
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 ner-
aka?! Memang tidak mungkin. 34 Oleh 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.

35-36 “Oleh karena itu, Allah sudahmemutuskan untukmenanggungkan hukuman yang
paling berat kepada kalian para pemimpin Yahudi atas darah semua orang benar itu yang
kalianbunuhkarenamerekamengajaratasnama-Nya. YangKu-katakan inibenar: Kalian
ini yang sudah menyaksikan pelayanan-Ku akan menanggung hukuman atas semua
pembunuhan orang benar dalam sejarah kita— mulai dari pembunuhan Habel sampai
pembunuhanZakaria,§ anakBerekya. (Habel itudibunuhhanyakarenadiahidupdengan
benar, sedangkan Zakaria adalah orang yang kalian bunuh di antara Ruang Kudus dan
mezbah 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 ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya.

* 23:23 persepuluhan…HukumTauratmengatakanagarorang Israelmemberikanpersepuluhandari bahanmakanan
hasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalamhal ini tidak termasuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam
ayat ini. Berarti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah memberikan lebih daripada tuntutan Taurat untuk
menunjukkan betapa hebatnya mereka melaksanakan Taurat. † 23:24 semut kecil Secara harfiah, “agas.” Agas

bisa terbang, tetapi lebih kecil dari lalat atau nyamuk. ‡ 23:34 salibkan Lihat catatan di Mat. 27:22. § 23:35-36
Habel … Zakaria Habel adalah orang yang pertama dibunuh dalam Perjanjian Lama, dan Zakaria orang yang terakhir
dibunuh (Kej. 4:8; 2Taw. 24:21). ✡ 23:35-36 Luk. 13:34-35
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Tetapi kalian selalu tidak mau datang kembali kepada-Ku. 38 Sejak zaman Musa, Allah
sudah berkemah di antara kalian bangsa Israel. Tetapi perhatikanlah: Hampir tiba
saatnyaAllah tidak lagimendiamiRumah-Nyayangadadi sini. 39Percayalahbahwamulai
sekarang, kalian tidak akan melihat Aku lagi sampai tiba saatnya Aku datang kembali
dan kalian berkata, ‘Biarlah TUHAN memberkati Raja kita ini yang datang mewakili
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!
Yang Ku-katakan ini benar: Waktunya akan datang di mana semua yang kalian lihat ini
akan dirobohkan— sampai tidak ada satu batu pun yangmasih tersusun di atas batu yang
lain.”

3 Sesudah itu, Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika Dia sedang duduk sendirian
di sana, kami datang kepada-Nya dan bertanya, “Tolong jelaskan kepada kami kapan
bencana itu akan terjadi? Dan tanda-tanda apa yang akan terjadi sebelum kedatangan-
Mu kembali dan sebelum dunia ini berakhir?”

4 Jawab Yesus, “Hendaklah kalian berjaga-jaga, supaya tidak tertipu! 5Karena banyak
orang akan muncul dan mengaku, ‘Aku inilah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu,’
sehingga mereka akan menyesatkan banyak orang. 6 Kalian 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. 7Akan terjadi
perang antar suku dan antar negara. Nanti juga di mana-mana saja akan terjadi gempa
bumi dan bencana kelaparan. 8 Tetapi semua hal itu hanya permulaan. Hal-hal itu
adalah seperti ibu hamil merasa sakit waktu 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 kepada-Ku karena
penganiayaan itu. Dan orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara
seimanakanmembenci kaliandanmenyerahkankaliankepadaparapenguasa. 11Banyak
nabi palsu akan muncul, dan mereka akan menipu banyak orang. 12Dan karena semua
orang semakinmelanggar perintah-perintah Allah, kasih di antara sesama akan semakin
tawar. 13Tetapi setiap orang yang terus percaya danmengikut 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 bangsamendapat kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu.
Sesudah itu barulah terjadi akhir dari dunia ini.

15 “Akumemberikan tanda ini kepada kalian: Sesuai nubuatanNabi Daniel, kalian akan
melihat musuh mendirikan ‘sesuatu yang sangat menajiskan dalam Rumah Allah dan
merupakan tanda kebinasaan.’ ”✡
Saya (Matius) minta kepada orang yang membacakan buku ini kepada orang lain:
Tolong jelaskan nubuatan Daniel itu kepada pendengar. Yesus melanjutkanmengajar,

16 “Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di Yerusalem dan
provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung. 17 Pada saat itu, kalau ada dari
kalian yang berada di teras rumah,* jangan masuk untuk mengambil sesuatu. Langsung
lari saja! 18 Begitu juga kalau ada orang yang sedang bekerja di ladang. Jangan kembali
ke rumah untuk mengambil jubahnya. 19Pada waktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu
yang hamil dan yang menyusui. Mereka akan sangat menderita karena sulit melarikan
diri. 20Mintalah dalam doa supaya kesusahan besar itu jangan terjadi pada Hari Sabat
ataumusimdingin. Kalaubegitu terlalu susahuntukkalianmelarikandiri. 21Karenapada
hari-hari ituakan terjadikesusahanyangpalingmengerikan. Kesusahanseperti inibelum
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

✡ 23:39 Mzm. 118:26; Mat. 21:9 ✡ 24: Mrk. 13:1-31; Luk. 21:5-33 ✡ 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
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umat pilihan-Nya yang masih hidup di dunia pada waktu itu, Dia sudah putuskan bahwa
bencanayangpalingmengerikan itu tidakboleh lama. Karenakalau lama, tidakadaorang
yang sanggup bertahan hidup di dunia.

23 “Pada waktu itu kalau ada orang yang memberitahukan seperti ini, ‘Lihat! Kristus
yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia ada di sana,’ jangan kalian
percaya. 24 Karena nanti ada banyak orang yang datang dan melakukan bermacam-
macam keajaiban yang hebat untuk menipu kalian. Mereka itu akan mengakui 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, apabilaorangberkatakepadamu, ‘Lihatlah! Kristusyangkitananti-nantikan itu

sudah ada di daerah sepi,’ kamu jangan pergi ke sana. Atau kalau seseorangmengatakan,
‘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 yangmemancar dari timur
ke barat. 28Orang-orang sering berkata, ‘Di mana ada bangkai, di situ juga ada burung-
burung pemakan bangkai berkumpul.’ Begitu juga, semua hal itu akan menjadi 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“Padawaktu itu suatu tandayangmenunjukkankedatangan-Ku (AnakManusia) akan

muncul di langit. Laluorang-orangyang tidakpercayakepada-Kudari semua sukubangsa
di bumi akanmeratap dengan sangat ketakutan,waktumelihat Aku sedang datang di atas
awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. 31 Lalu Aku akan menyuruh
malaikat-malaikat-Kuuntukmembunyikan terompet surgawidanmengumpulkansemua
umat Allah Bapa. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di bawah langit,
termasuk dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan dari ujung utara sampai ke ujung
selatan.

32 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara. Kalau rantingnya
menjadi lembek dan tunas-tunas pada rantingnya mulai kelihatan, kalian sudah tahu
bahwamusim panas sudah dekat. 33Begitu juga, kalau kalian sudahmelihat tanda-tanda
itumulai terjadi, seharusnyakalianpun tahubahwawaktunyauntukAkudatang kembali
sudahdekat. 34YangKu-katakan ini benar: Semua tanda ituakan terjadi sementaraorang-
orang zaman ini masih ada yang hidup. 35Hal-hal ini pasti akan terjadi semua. Langit
dan bumi tidak akan tetap ada, tetapi ajaran-Ku ini akan tetap berlaku untuk selama-
lamanya.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
36 “Tetapi tentang hari dan jam kedatangan-Ku kembali ke dunia ini tidak ada seorang

punyang tahu. Malaikat-malaikat di surgapun tidak. BahkanAkupun sebagaiAnakAllah
tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu.

37 “Keadaannya waktu Aku— Anak Manusia, datang akan seperti yang terjadi pada
zaman Nuh. 38-39 Karena pada hari-hari sebelum banjir besar itu datang, orang-orang
tidak pernah berpikir bahwa bencana akan menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan
minum, laki-laki menikahi perempuan, dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus
hidup sebagaimana biasanya sampai tiba waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar
dan tiba-tibabanjir itudatangdanmembinasakanmereka. SebelumAku—AnakManusia,
datangkembali, seperti itu jugalahnanti keadaanorang-orangyang tidakpercayakepada-
Ku. 40 Pada waktu 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.

✡ 24:25 Mrk. 13:24-31; Luk. 21:25-28 † 24:28 Begitu juga … Kalimat terakhir ditambah supaya pembaca zaman
sekarang dapat mengerti arti dari peribahasa yang Yesus sebutkan. ‡ 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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42 “Oleh karena itu, teruslah berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kamu tidak tahu kapan
hari Pemilikmu— yaitu Aku, akan datang kembali. 43 Inilah contoh yang penting: Kalau
tuan rumah tahu bahwa pencuri akan datang malam ini, dia akan berjaga-jaga terus,
supaya pencuri itu tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. 44Oleh karena itu, hendaklah
kalian juga tetap siap sedia, karenaAku—AnakManusia, akandatangpada saat yang tidak
kalian sangka.”

Jadilah hamba yang setia dan bijak✡
45 “Buktikanlah bahwa kalian masing-masing adalah hamba-Ku yang setia dan bijak!

Kalau seorang pemilik tanah bepergian, tentu salah satu hambanya yang setia dan bijak
akandipercayakan tugaskhusus—yaitumemberikanmakanankepadahamba-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 memberi-
tahukansebelumnyadanpadaharidan jamyang tidakdisangka-sangkanya, tuannya tiba-
tiba pulang. 51Lalu tuan itu akanmembinasakan hamba yang jahat itu danmembuat dia
senasib dengan orang-orang yang berpura-pura saja sebagai orang benar— yaitu tuannya
akanmembuang dia ke dalam penjara di mana orang-orang yang ada di sana akan selalu
menangis serta sangat menderita.”

25
Perumpamaan tentang sepuluh gadis

1 “Padawaktu Aku—AnakManusia, datang kembali dan disambut sebagai Raja di dunia
ini, kejadiannya bisa digambarkan seperti dalam cerita ini: Pada suatu hari ada pesta
pernikahan dan diadakan pada malam hari. Ada sepuluh orang gadis yang bersiap-siap
untuk menghadiri pesta pernikahan itu, dan masing-masing membawa pelitanya dan
pergimenyambutpengantin laki-laki. 2Dan ternyatadari antaramerekahanya limagadis
bijak dan yang lima lagi bodoh. 3-4 Masing-masing gadis yang bijak membawa minyak
cadangandalambotol untukpelitamereka. Tetapi gadis yangbodohmembawapelita saja
tanpamembawaminyakcadangan. 5Tetapipengantin laki-laki itu lamasekali 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 itupunsegerabangundanmengatur sumbu-sumbupelitamereka supaya
menyala lebih terang. 8Lalumasing-masing gadis bodoh itumemohonkepada gadis-gadis
yang bijak, ‘Berilah saya sedikit minyakmu, karena pelita saya sudahmau padam.’

9 “Tetapi masing-masing gadis bijak itu menjawab, ‘Oh, jangan! Kalau saya beri pasti
tidak akan cukup untuk saya lagi. Lebih baik kamupergimembelinya ke penjualminyak.’

10 “Selagimereka pergimembeliminyak, pengantin laki-laki pun tiba. Dan kelima gadis
bijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama dia ke tempat pesta pernikahan. Lalu
pintunya dikunci.

11 “Tidak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh itu pun datang dan berkata, ‘Tuan,
tuan, tolong bukakan pintu bagi kami!’

12 “Jawab pengantin laki-laki itu, ‘Yang ku-katakan ini benar: Saya tidak mengenal
kalian.’

13 “Karena itu siap siagalah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau jam kedatangan-
Ku kembali!”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang kurang setia✡
14 “Keadaan kalian yang menantikan permulaan kerajaan Allah bisa digambarkan

seperti cerita ini: Adalah seorang kaya yang bersiap-siap berkunjung ke negeri yang
jauh. Sebelum berangkat dia berkata kepada para hambanya, ‘Teruslah berusaha dan
berdagang denganhartaku yang akan kupercayakan kepadamu.’ 15Lalu diamembagikan
hartanya itu kepada para hamba itu menurut kemampuan masing-masing. Misalnya,
hambayangpertamamenerima limakantonguang emas.* Hambayang keduamenerima
dua kantong uang emas. Dan hamba yang ketiga hanya menerima satu kantong uang

✡ 24:44 Luk. 12:41-48 ✡ 25:13 Luk. 19:11-27 * 25:15 kantong uang emas Secara harfiah, “talenta.” Satu talenta
kira-kira seharga 26-36 kilogram emas atau perak.
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emas. Laluorangkaya itupunberangkat. 16Hambapertamayangmenerima limakantong
uang emas itu segera pergi menggunakan uang itu sebagai modal untuk berdagang. Dan
dia mendapat untung lima kantong uang emas. 17 Demikian juga hamba kedua yang
menerima dua kantong uang emas. Dia mendapat 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 itudenganberkata, ‘Waktu ituTuansudahmempercayakan limakantonguangemas
kepada saya. Dan sekarang lihatlah! Atas usaha saya uang itu sudah menjadi 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 akan mem-
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 sudahmenjadi 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. Marimasuk 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, Tuan menuai di tempat yang Tuan tidak pernah menanam, dan
mengambil hasil di tempat yang Tuan tidak pernah menabur. 25 Karena itu saya takut
dan saya berpikir, “Jangan sampai saya merugikan tuan saya itu!” Karena itu saya pergi
mengamankan uang itu di dalam tanah. Dan sekarang lihatlah! Inilah uang Tuan.’

26 “Maka jawab tuan itu kepadanya, ‘Kamu hamba yang jahat dan malas! Kamu tahu
bahwa saya mengambil banyak keuntungan dari usaha orang lain, termasuk mengambil
hasil di mana saya tidak pernahmenanam ataumenabur. 27 Jadi seharusnya kamumeny-
impanuang saya itudi bank, supayamerekamenjalankannyadan sayabisamendapatkan
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 men-
gusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberi lagi kepadanya, sampai dia
berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia mengusahakan apa yang
diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan diambil. 30 Dan 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 sebagai

AnakManusia dan Raja Agung, Aku akan duduk di takhta yangmenunjukkan 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 yangmemisahkan domba-domba dari kambing-kambing. 33Aku
akanmenempatkanmereka 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 yang memberi Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalianlah
yangmemberiAkuminum. KetikaAkubarudatangsebagaiorangpendatangdinegerimu,
kalianlah yang memberi Aku tumpangan. 36 Atau ketika Aku membutuhkan pakaian,
kalianlahyangmemberiAkupakaian. KetikaAkusakit, kalianlahyangmerawatAku. Dan
ketika Aku dipenjarakan, kalianlah yangmengunjungi Aku.’
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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 kamimelihat Engkau sebagai pendatang danmemberi tumpangan bagi-Mu,
ataukapanEngkaumembutuhkanpakaiandankamimemberi-Mupakaian? 39Dankapan
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 “KemudianAku akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kiri-Ku, ‘Hai kalian
yang terkutuk! Pergilah dari hadapan-Ku dan masuk ke dalam api yang tidak akan
pernah padam untuk selama-lamanya— yaitu tempat yang sudah disiapkan bagi iblis
dan semua malaikat yang berpihak kepadanya. 42 Karena ketika Aku lapar, kalian tidak
memberikan Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalian tidak memberikan Aku minum.
43Atau ketika Aku sebagai pendatang, kalian tidak memberi tumpangan bagi-Ku. Ketika
Akumembutuhkanpakaian, kalian tidakmemberi pakaianpada-Ku. DanketikaAku sakit
atau dipenjarakan, kalian tidakmengunjungi Aku.’

44“Lalumerekapunakanbertanya, ‘Tuhan, kapankahkamimelihat Engkau lapar, haus,
pendatang, membutuhkan pakaian, sakit, atau dipenjarakan dan kami tidak memper-
hatikan kebutuhan-Mu?’

45“DanAkuakanmenjawabmereka, ‘YangKu-katakan inibenar: Setiapkali kalian tidak
mengambil kesempatan untukmelakukan 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 akanmasuk ke tempat kehidupan yang selama-lamanya.”

26
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu, Dia berkata kepada kami murid-
murid-Nya, 2 “Kalian tahu bahwa dua hari lagi akan ada Perayaan Paskah. Padawaktu itu
Aku— AnakManusia, akan diserahkan kepadamusuh-musuh-Ku untuk disalibkan.”

3Pada hari yang sama para imam kepala dan para penatua Yahudi berkumpul di istana
Kayafas— yaitu imam agung. 4Mereka mengatur rencana secara diam-diam bagaimana
caranyamenangkap danmembunuhYesus. 5Tetapimereka berkata, “Janganmenangkap
dia pada waktu Perayaan Paskah, karena berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan di
antara kita dan orang banyak yang senang kepada Yesus.”

Perempuan yangmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
6 Waktu Yesus berada di Betania, di rumah Simon— yang juga disebut Si Penyakit

Kulit,* 7 datanglah seorang perempuan kepada-Nya dengan membawa sebotol† minyak
wangi yang sangat mahal. Lalu, ketika Yesus sedangmakan, perempuan itumenuangkan
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?!
9Karena kalau kitamenjualminyak itu, pasti kitamendapat 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
yang baik bagi-Ku. 11Karena kesempatan selalu ada bagi kalian untuk menolong orang-
orang miskin.‡ Tetapi Aku tidak akan selalu ada bersama kalian. 12 Sebenarnya dengan

✡ 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 zamanAlkitab tidak samadenganyangdisebut kusta pada zaman ini. Lihat catatan tentangpenyakit kulit dalamMat.
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.
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meminyaki tubuh-Ku, dia sudah menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ 13 Yang Ku-
katakan ini benar: Ketika Kabar Baik tentang Aku disebarkan ke seluruh dunia, apa yang
sekarang dilakukan perempuan ini akan terus dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah
dilupakan.”

Yudasmengkhianati Yesus✡
14 Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari kami kedua belas murid-Nya, pergi

menemui imam-imamkepala 15danbertanya, “Apayangakankalianberikankepada saya
kalau saya menyerahkan Yesus kepada kalian?” Lalu mereka memberikan tiga puluh
keping uang perak kepadanya. 16 Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan untuk
menyerahkan Yesus kepadamereka.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
17 Hari pertama pada Perayaan Paskah,* kami datang kepada Yesus dan berkata, “Di

manakah yang Engkau inginkan kamimempersiapkanmakanan Paskah untuk kita?”
18LaluYesusmenjawab, “PergilahkepadasahabatkitayangdikotaYerusalem. Katakan-

lah kepadanya, ‘Bapak, Guru kami mengirim berita ini: Waktu-Ku sudah tiba. Dan Aku
maumerayakan Paskah bersamamurid-murid-Ku di rumahmu.’ ” 19Lalu 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. 21Ketika kami sedang makan,
Dia berkata, “Yang Ku-katakan ini benar: Salah satu dari antara kalian akanmenjual Aku
kepadamusuh-musuh-Ku.”

22 Hal itu membuat hati kami sangat sedih. Lalu kami masing-masing mulai berkata
kepada-Nya, “Orang itu pasti bukan saya, ya Tuhan?”

23 Jawab Yesus, “Orang yang mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk bersama Aku,
dialah yang akan menjual Aku. 24 Memang Aku— sebagai 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.”
26Ketika kamimasihmakan, Yesusmengambil sepotong roti, danmengucapkan syukur

kepada Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobeknya, dan sambil memberikan
kepada kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Ambillah roti ini dan makanlah. Inilah
tubuh-Ku.”

27 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu Dia mengucapkan
syukur kepada Allah. Dan sambil memberikannya kepada kami Dia berkata, “Kalian
masing-masing, silakan minum dari cawan ini. 28 Ini adalah darah-Ku— yang akan
ditumpahkan bagi banyak orang, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Darah dari
kematian-Kumenjadi tandabahwaperjanjian yangbaru antaraAllah danmanusia 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.”

30Lalu kamimenyanyikan sebuah lagu pujian kepadaAllah, dan sesudah itu kami pergi
ke Bukit Zaitun.

Yesus berterus-terang bahwa Petrus akanmenyangkal Dia✡
31 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Malam ini kalian semua akan

berhenti percaya kepada-Ku danmeninggalkan Aku. Karena harus terjadi sesuai dengan
apa yang tertulis dalam Kitab Suci— di mana Allah berkata,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.

§ 26:12 menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanya menaruh minyak wangi dan rempah-rem-
pah padamayat orangmati sebelumdikuburkan (seperti padaMrk. 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 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi”—
di mana kata-kata itu menerjemahkan satu kata saja dalam bahasa Yunani. ‘Perayaan Roti Tanpa Ragi’ memulai pada
Hari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan hari— meliputi dua Hari Sabat. Kedua perayaan tersebut menjadi
tergabung. Lihat Kel. 12; Luk. 22:1. ✡ 26:30 Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38
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Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana kemari.’
32Tetapi sesudah Allahmembangkitkan Aku kembali dari kematian, Aku akanmendahu-
lui kalian ke Galilea.”

33Lalu Petrus berkata, “Mungkin teman-teman lain akan berhenti percaya danmening-
galkan Engkau, tetapi saya tidak!”

34 Yesus menjawab, “Yang Ku-katakan ini benar: Malam ini sebelum ayam berkokok,
kamu sudah tiga kali berkata tentang Aku seperti ini, ‘Saya tidak kenal orang itu.’ ”

35 Lalu Petrus berkata, “Kalau memang saya harus mati bersama dengan Engkau, saya
siap! Karena saya tidak akan berkata bahwa saya tidak mengenal Engkau.” Dan kami
semua juga berkata seperti itu.

Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡
36 Sesudah Yesus bersama kami sampai ke satu taman yang bernama Getsemani, Dia

berkata kepada kami, “Kalian duduk di sini dulu, karena Aku mau pergi berdoa.” 37Lalu
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.
38LaluDiaberkatakepadamereka, “Hati-Kusangat sedih sekali, sepertimaumati rasanya.
Kalian tetap tinggal di sini dan sadar terus dengan-Ku sambil berdoa.”

39 Lalu Dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud dan berdoa. Kata-Nya, “Ya
Bapa-Ku, kalau bisa, janganlah biarkanAkumenjalani 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 kamumasing-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
Dia meninggalkan mereka lagi di situ dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa
lagi untuk hal yang sama. 45 Sesudah itu Dia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan
berkata, “Kalian masih tidur dan istirahat— kah?! Cukuplah sudah! Lihatlah, waktunya
sudah tiba! Sekarang Aku— Anak Manusia, akan diserahkan ke tangan orang-orang
berdosa. 46 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihat! Orang yang menyerahkan Aku kepada
musuh-musuh-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
47Waktu Yesusmasih 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. 48Sebelumnya Yudas sudahmemberitahukan kepada
mereka begini, “Orang yang saya peluk, dialah Yesus. Tangkaplah dia!” 49 Begitu Yudas
sampai di tempat itu, diamendekati Yesus dan berkata, “Salam, Guru.” Lalu diamemeluk
Yesus.‡

50 Jawab Yesus, “Hai sobat, lakukanlah apa yangmenjadi rencanamu.”
Lalu orang-orang itu segera mendekati Yesus dan menangkap-Nya. 51 Tetapi tiba-

tiba salah seorang dari kami yang bersama Yesus mencabut pedangnya dan menyerang
seorang budak imam agung. Tetapi dia hanya memotong salah satu telinganya sampai
putus.

52 Lalu Yesus berkata kepada teman kami itu, “Sarungkan pedangmu itu kembali!
Karena siapa yang membunuh orang dengan pedang akan mati terbunuh oleh pedang
juga. 53 Jangan lupabahwaAkumempunyai kuasauntukmemintapertolongandari Bapa-
Ku, dan Dia bersedia segera mengirimkan lebih dari dua belas batalion§ malaikat untuk
menolong Aku. 54 Tetapi kalau Aku melakukan itu, maka apa yang dinubuatkan dalam
Kitab Suci tentang Aku tidak dipenuhi.”

55Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, “Kalian pikir Aku ini penjahat— kah?!—
sehingga kalian harus membawa pedang dan tongkat kayu ke sini! Padahal setiap hari
Aku duduk mengajar di teras Rumah Allah. Kenapa kalian tidak menangkap Aku di situ?
✡ 26:35 Mrk. 14:32-42; Luk. 22:39-46 † 26:39 janganlah … menjalani penderitaan ini Secara harfiah, “jauhkanlah
cawan ini daripada-Ku.” ✡ 26:46 Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 ‡ 26:49 peluk/memeluk Yesus Secara

harfiah, “mencium.” Ini cara yangwajar 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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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✡
57 Sesudah itu, mereka yang menahan Yesus membawa-Nya ke rumah imam agung—

yaitu Kayafas. Para ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi sudah berkumpul di situ.
58Tetapi Petrusmengikuti Yesusdari jauh sampaidia ikutmasukkehalamanrumah imam
agung itu. Di sana dia duduk bersama dengan penjaga-penjaga imam agung itu, supaya
bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan Yesus.

59-60Waktu itu para imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama berusaha membuk-
tikan bahwa Yesus bersalah, supaya menurut Hukum Taurat mereka bisa menjatuhi
hukuman mati kepada-Nya. Oleh karena itu mereka mencari-cari lalu menemukan
orang yang berpihak pada mereka yang bersedia memberikan kesaksian palsu melawan
Yesus. Tetapi walaupun cukup banyak orang maju dan memberikan kesaksian, apa yang
mereka katakan berbeda satu sama lain. Karena itu sidang Mahkamah tidak berhasil
membuktikan kesalahan apa pun pada Yesus. Akhirnya ada dua orang yang maju untuk
bersaksi. 61Mereka berkata, “Orang ini berkata, ‘Aku bisa merobohkan Rumah Allah dan
dalam tiga hari saja aku akanmembangunnya kembali.’ ”

62 Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, “Kenapa kamu tidak men-
jawab?! Banyak orang yang sudah bersaksi tentang kesalahan-kesalahanmu.” 63 Tetapi
Yesus tetap diam saja.
Lalu imamagung berkata lagi kepada-Nya, “DalamnamaAllah yang hidup, akumenyu-

ruh kamu untuk menjawab dengan benar: Apakah kamu adalah Kristus,* yaitu Anak
Allah?”

64 Jawab Yesus kepadanya, “Demikianlah. Dan Aku berkata kepada kalian bahwamulai
sekarang kalian akan melihat Aku sebagai Anak Manusia† duduk di tempat yang paling
terhormat di sebelah YangMahakuasa. 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 di-
pakainya, dan berkata, “Diamenghina 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!”
67-68 Sesudah itu ada dari antara mereka yang meludahi wajah Yesus dan menampar-

Nya. Mereka menutup mata-Nya dengan sepotong kain. Dan sambil memukuli Dia,
mereka berkata, “Hai Kristus! Kalau kamu seorang nabi, coba tebak siapa nama orang
yang tadi memukul kamu?!”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
69 Sementara hal itu terjadi, Petrus sedang duduk di halaman rumah itu. Lalu seorang

pembantuperempuanmendekati diadanberkata, “Kamusalah satupengikutYesusorang
Galilea itu— bukan?!”

70 Tetapi Petrus menyangkalnya di depan mereka semua dengan berkata, “Saya tidak
mengerti apa yang kamu katakan.”

71Lalu 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.”

72 Petrus kembali menyangkalnya dengan bersumpah, “Biar TUHAN saksi dari yang
saya katakan ini: Saya tidak kenal orang itu!”

73Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ berkata, “Benar! 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. 75Dan Petrus segera teringat bahwa Yesus sudah berkata, “Malam ini sebelum

✡ 26:56 Mrk. 14:53-65; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24 * 26:63 KristusLihat catatandiMat. 1:16. † 26:64
AnakManusia 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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ayam berkokok, kamu sudah tiga kali berkata tentang Aku begini, ‘Saya tidak kenal orang
itu.’ ”LaluPetruspergi ke luardarihalamanrumah itudanmenangisdengansangat sedih.

27
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi men-
gatur rencana bagaimana mendorong gubernur pemerintahan Roma untuk membunuh
Yesus. 2 Lalu mereka mengikat dan membawa Dia untuk diserahkan kepada Gubernur
Pilatus.

Yudas bunuh diri✡
3 Pada waktu Yudas— yaitu orang yang menjual Yesus, melihat bahwa Yesus dijatuhi

hukum mati, maka dia menyesali perbuatannya. Lalu ketiga puluh keping uang perak
yang sudah diterimanya itu, dia kembalikan kepada imam-imam kepala dan para
pemimpin Yahudi. 4Dia berkata kepadamereka, “Saya sudah berdosa karena saya sudah
menjual orang yang tidak bersalah untuk dibunuh.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu menjawab, “Untuk apa kamu berkata seperti itu

kepada kami?! Kalau dosa, itu tanggung jawabmu sendiri!”
5 Lalu Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam Rumah Allah dan meninggalkan

mereka. Sesudah itu dia pergi ke luar kota dan bunuh diri dengan cara gantung diri.
6 Lalu, waktu imam-imam kepala mengambil uang perak itu, mereka berkata, “Dalam

Hukum Taurat dilarang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, karena uang
ini adalah hasil dari menjual nyawa orang.” 7 Jadi, sesudah membicarakannya, mereka
memutuskan memakai uang itu untuk membeli ladang yang dulu milik seorang tukang
bejana keramik. Lalu tanah itu dijadikan sebagai kuburan untuk para pendatang dan
orang-orang asing yang meninggal di Yerusalem. 8 Oleh karena peristiwa ini diketahui
kepada para penduduk Yerusalem,maka sampai hari ini ladang itu dikenal dengan nama
“Ladang Tumpahan Darah.”* 9 Dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka sudah
menepati apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia,
“Mereka akan mengambil ketiga puluh uang perak itu— yaitu harga jual yang ditetapkan

oleh orang-orang Israel terhadap Dia,
10 dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang yang dulu milik

seorang tukang bejana keramik. Ini sudah ditetapkan TUHAN dan diberitahukan
kepada saya.”†

Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡
11 Ketika Yesus diperhadapkan kepada Gubernur Pilatus, dia bertanya kepada Yesus,

“Apakah kamu raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
12 Tetapi ketika imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi melaporkan 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 pilihan
masyarakat. 16 Pada waktu itu, ada penjahat terkenal dalam penjara yang juga bernama
Yesus, tetapi dia juga disebut Barabas.

17 Secara kebetulan, pada pagi itu orang banyak sudah berkumpul di istana gubernur
karena kebiasaan tersebut. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, “Siapakah yang kalian
pilih untuk saya bebaskan?— Yesus yang juga disebut Barabas, atau Yesus yang sebagian

✡ 27: Mrk. 15:1; Luk. 23:1-2; Yoh. 18:28-32 ✡ 27:2 Kis. 1:18-19 * 27:8 Ladang Tumpahan Darah Secara
harfiah, “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’. † 27:10 Kutipan Nabi Yeremia
Sesuai dengan cara mengungkapkan nubuatan dalam Bahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan dengan kata ‘akan’
untuk menunjukkan masa yang akan datang. Bahasa Ibrani dan Yunani memakai kata kerja masa lampau, yang bisa
dilakukan dalam kedua bahasa itu untuk mengungkapkan nubuatan. Ternyata kutipan ini adalah campuran dari Zak.
11:12-13 dan Yer. 32:6-9. ✡ 27:10 Mrk. 15:2-5; Luk. 23:3-5; Yoh. 18:33-38 ✡ 27:14 Mrk. 15:6-15; Luk. 23:13-25;
Yoh. 18:39–19:16
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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.

19KetikaPilatus sedangdudukdi kursi pengadilan, istrinyamengirimpesankepadanya.
“Janganlah kamu apa-apakan orang yang tidak bersalah itu yang sekarang kamu adili!
Karena tadi malam aku bermimpi tentang dia, dan hal itu sangat menghantuiku.”

20Sementara itu, imam-imamkepaladanparapemimpinYahudi terusmenghasutorang
banyak supayamerekameminta Pilatus untukmembebaskan Barabas danmenjatuhkan
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 kalian mau saya lakukan terhadap

Yesus?— yang kalian sebut ‘Kristus.’ ”
Mereka semua berteriak, “Salibkan dia!”§
23 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, “Kenapa? Kesalahan apa yang sudah dia

perbuat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, “Salibkan dia!”
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 dia mencuci tangannya di hadapan mereka sambil
berkata, “Saya tidak bisa dipersalahkan karena kematian orang ini! Kalian sendirilah
yangmenanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

25Semua orang yang ada di situmenjawab, “Ya, biarlah kami dan anak-anak kami yang
menanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

26 Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan permintaan mereka. Lalu dia
menyerahkanYesuskepada tentaranyadenganperintah supayamencambukdanmenyal-
ibkan 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. Merekamelepaskan semua pakaian-Nya, dan untukmenge-
jek Dia mereka memakaikan jubah merah kepada-Nya.* 29 Lalu mereka membuat
mahkota dari ranting-ranting tumbuhanmerambat yang berduri, dan dipasangkan pada
kepala-Nya. Lalu mereka menaruh sebatang buluh ke dalam tangan kanan-Nya, supaya
kelihatan seperti tongkat raja. Lalu mereka berlutut di hadapan-Nya dengan mengejek
Dia, “Yang mulia, raja orang Yahudi!” 30 Lalu mereka meludahi-Nya, mengambil tongkat
buluh itu dari tangan-Nya dan memukuli kepala-Nya dengan tongkat itu. 31 Sesudah
mereka selesai mengejek Dia seperti itu, mereka membuka jubah merah itu dan meng-
gantinya dengan jubah-Nya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disal-
ibkan.

Yesus disalibkan✡
32Padawaktumerekadalamperjalananke luarkota, para tentarayangmembawaYesus

itu bertemu dengan seorang yang berasal dari kota Kirene bernama Simon. Dan mereka

‡ 27:17 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. § 27:22 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai
cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat
salib dari dua batang kayu yang dibentuk menjadi seperti huruf T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki
sampai setengahmati lalu dipakukandenganpakubesar pada kayu salib itu. Kedua tangannyadiangkat dandipakukan
di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan
dengan cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib pada kayu salib biasanya tidak
langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau berhari-hari lamanya, dan sangat menderita. Orang yang dihukum
mati dengan cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena penjahat
yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu
akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk warga negara kerajaan
Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 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
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memaksa† dia untuk memikul salib Yesus. 33 Lalu mereka sampai di suatu tempat yang
bernama Golgota. Nama itu berarti “tempat tengkorak.”‡ 34Di sana mereka memberi Dia
anggur asam yang bercampur empedu. Sesudah Dia mencicipinya, Dia menolak untuk
meminumnya.

35 Sesudah Yesus disalibkan, tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaian-Nya di an-
tara mereka dengan cara membuang undi.§ 36Lalu 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.”

38Sesudah itumereka jugamenyalibkanduaorangpencuribersamadenganYesus, yang
seorang di sebelah kanan-Nya dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Nya. 39Orang-orang
yang lewat di tempat itu mengejek Dia. Dengan menggeleng-gelengkan kepala 40mereka
berkata, “Hai, kamu yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan Rumah Allah
danmembangunnya kembali hanya dalam tiga hari saja! Kalau kamu benar-benar Anak
Allah, selamatkan dirimu! Turun dari salib itu!”

41 Begitu juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin Yahudi
menertawakan dan mengejek Yesus. Mereka berkata, 42 “Orang-orang lain bisa dia
selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan! Kalau dia benar-benar raja
orang Israel, biarlah dia turun dari salib itu sekarang! Dengan begitu kami bisa percaya
kepadanya. 43Menurut perkataannya sendiri, dia yakin kepada Allah. Jadi, kalau ‘Allah
benar senang kepada dia’ biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang.* Karena memang
pernah dia berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ” 44 Dan 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. 46Kira-kira jam tiga sore Yesus berteriak dengan suara keras, “Eli,
Eli, lama sabaktani?”— yang artinya, “Allah-Ku, Allah-Ku, kenapa Engkau meninggalkan
Aku?”✡

47 Lalu 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,‡ dan memberikannya ke mulut Yesus supaya diminum-Nya. 49 Tetapi
orang-orang lain berkata, “Tunggu! Jangan berikan dulu. Mari kita lihat kalau Elia datang
untukmenyelamatkan dia.”

50Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu menghembuskan napas terakhir.
51Waktu Yesus mati, tiba-tiba gorden yang selalu tergantung pada pintu Ruang Kudus§

di dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawahmenjadi dua bagian. Dan gempa
bumi pun terjadi, dan banyak batu besar terbelah. 52Kuburan-kuburan pun terbuka, dan
banyak orang suci yang sudahmati hidup kembali 53dan keluar dari kuburannyamasing-
masing. Lalu sesudah Yesus hidup kembali dari kematian, mereka masuk ke kota suci
(Yerusalem) dan dilihat oleh banyak orang.

54Ketika komandan kompi dan para tentara yang menjaga Yesus melihat gempa bumi
dan keajaiban yang lain itu, mereka sangat ketakutan dan berkata, “Sungguh, Orang ini
benar-benar Anak Allah!”
† 27:32 memaksamenerjemahkan istilah khusus dalam bahasa Yunani, yang juga bisa diterjemahkan “memerintah.”
Semua provinsi dimana pemerintah Romamenjajahmasyarakat, semua tentara Roma diperbolehkan untukmemerin-
tahmasyarakat untukmemikul barang apa saja. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudahmenjadi terlalu lemah
untuk bisa memikul salib-Nya sendiri. ‡ 27:33 Golgota … Nama yang disebut Matius untuk tempat itu berasal dari
bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanya Roma, itu disebut Kalvari. Bukit
itu ada di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena ada tengkorak-tengkorak manusia di sana. Tetapi di
bukit itu kebetulan ada batu besar yangmenonjol yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. § 27:35 undiMatius

membuat 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

merekamemberikan air anggur asam itu, pada saat itu tepatlah apa yang tertulis dalamMzm. 69:22. § 27:51 gorden
… Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu dipasang di pintu di Ruang Kudus. Tidak jelas di sini kalau
gorden ini yang ada di pintumasuk Ruang Kudus, atau gorden yangmemisahkan Ruang Kudus dari RuangMahakudus.
Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan di Ibrani 9— yaitu bahwa tidak ada halangan lagi yang memisahkan manusia
dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.)
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55Di situ ada juga beberapa perempuan berdiri dan melihat dari jauh. Mereka adalah
perempuan yang sering melayani Yesus dan kami murid-murid-Nya, yang sudah ikut
bersama kami ke Yerusalem dari daerah Galilea. 56 Di antara mereka terdapat ibu dari
Yakobus dan Yohanes,*Maria— yang berasal dari kampungMagdala, danMaria— ibu dari
Yakobus dan Yusuf, yaitu adik Yesus.

Mayat Yesus dikuburkan✡
57Ketika hampirmalam, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf. Dia berasal dari

kota Arimatea, dan dia juga sudah seringmengikut Yesus. 58Dia pergi menghadap Pilatus
dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan tentaranya supaya mayat Yesus
diberikan kepada Yusuf. 59Lalu Yusuf dan beberapa orang lainmengambil mayat itu lalu
dibungkus dengan kain kafan yang baru dibelinya. 60Merekameletakkanmayat 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 duduk menghadap mulut
gua kuburan itu.

Kuburan Yesus dijaga
62 Hari ketika mereka menguburkan Yesus disebut Hari Persiapan. Besok harinya—

yaitu Hari Sabat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus.
63 Mereka berkata, “Bapak, kami teringat ketika Yesus si penyesat itu masih hidup, dia
berkata, ‘Tiga hari sesudah aku mati, aku akan dihidupkan kembali.’ 64Oleh karena itu,
tolong perintahkan supaya kuburannya dijaga tentara sampai hari ketiga. Jangan-jangan
murid-muridnyamencurimayatnyadanmengumumkanbahwaYesus sudahbangkit dari
antaraorangmati. Kalau itu terjadi, penyesatan ituakan lebihburukdaripadapenyesatan
yang pertama ketika dia mengaku dirinya sebagai Kristus.”

65 Pilatus berkata kepada mereka, “Saya izinkan. Bawalah mereka yang saya tugaskan
dan lakukanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamankan kuburan itu.”
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.

2Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu salah satumalaikat
turun dari surga dan menggulingkan batu penutup dari pintu kuburan. Sesudah itu, dia
duduk di atas batu itu. 3Tubuhmalaikat itu bersinar terang seperti kilat, dan pakaiannya
putih sekali seperti awan putih. 4Para penjaga itu pun sangat ketakutan, sampai mereka
gemetar dan jatuh pingsan seperti orangmati.

5 Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, “Jangan takut! Saya tahu
kalian sedang mencari Yesus, yang sudah disalibkan itu. 6Dia tidak ada di sini. Karena,
seperti yang Dia sudah katakan sebelumnya, Dia sudah dibangkitkan Allah. Mari ma-
suk 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
bercampur senang mereka berlari untuk memberitahukan kami murid-murid-Nya apa
yang sudah terjadi. 9 Tiba-tiba dalam perjalanan Yesus menemui mereka dan berkata,
“Salam.” Dan mereka mendekati-Nya, sujud memegang kaki-Nya dan menyembah Dia.
10Lalu Yesus berkata kepadamereka, “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

* 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 * 28:10 para pengikut-Ku Secara harfiah, “saudara-saudara-Ku” Di sini kata itu
artinya bukan para saudara kandung Yesus, tetapi paramurid dan saudara-saudari yang percaya kepada-Nya.
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11Sementarakeduaperempuan itupergimemberitakankejadian itukepadakami, seba-
gian dari tentara penjaga kuburan itu pergi ke kota danmelaporkan kepada imam-imam
kepala tentang semua yang sudah terjadi. 12 Jadi para imam kepala segera mengadakan
rapat dengan para pemimpin Yahudi di mana mereka memutuskan untuk memberikan
banyakuang sogokkepadaparapenjaga itu, 13denganpesan, “Kalianharusmenceritakan
seperti ini, ‘Murid-murid-Nya datang pada malam hari dan mencuri mayat-Nya ketika
kami sedang tidur.’ 14 Dan kalau gubernur mendengar cerita itu, kami akan berbicara
dengan dia supaya kalian tidak dihukum.” 15 Lalu mereka menerima uang sogok itu dan
menyebarkan 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
kami dan berkata, “Allah sudahmemberikan segala kuasa kepada-Ku untukmemerintah
semua ciptaan-Nya— baik yang ada di surga, maupun yang ada di bumi. 19 Karena itu,
pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku-bangsa supayamerekamenjadimurid-
Ku. Baptislahmereka sebagai orang yangmengikut Aku, Bapa-Ku, danRohKudus.† 20Dan
ajarlah mereka supaya taat kepada semua yang sudah Ku-ajarkan kepada kalian. Dan
yakinlah: Roh-Ku akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir dunia.”

✡ 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: DalamFirman-Nya Allah
yang Esa sudah menyatakan diri-Nya dalam tiga Pribadi kepada manusia. Dan hal ini tidak mungkin bisa dipahami
sepenuhnya oleh pikiranmanusia.
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Injil Markus

Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡
1-2 Inilah Kabar Baik* tentang Kristus† Yesus— Anak Allah.‡ Kejadian ini dimulai seperti

yang dulu sudah ditulis oleh Nabi Yesaya dalam bukunya. Yesayamenulis apa yang Allah
katakan kepada Anak-Nya seperti ini,
“Perhatikanlah: Aku akan mengutus seorang pemberita lebih dulu, supaya dia menyiap-

kan 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!’ ”§

4 Lama sesudah itu, orang yang Allah sebutkan itu datang ke padang gurun. Namanya
Yohanes. Diamengajar orang-orang yang datang kepadanya danberkata, “Kalianmasing-
masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Allah mengampuni kamu. Dan untuk
menunjukkan bahwa kamu mau terus mengikut Tuhan, datanglah kepada saya supaya
sayamembaptis kamu.”* 5Lalu datanglah orang banyak dari seluruh provinsi Yudea dan
juga kota Yerusalem kepada Yohanes di Sungai Yordan. Mereka semua mengaku dosa-
dosamereka kepada Allah, lalu Yohanesmembaptis mereka di situ. 6Cara hidup Yohanes
seperti carahidupNabiEliapadazamandulu. PakaianYohanes terbuatdaribuluuntadan
ikat pinggangnya dari kulit binatang. Dan Yohanes seringmakan belalang dan air madu.

7 Dia juga berkata kepada mereka begini, “Tidak lama lagi akan datang Seorang yang
lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk melayani Dia, walaupun

✡ 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
diterjemahkandengan ‘Injil’. † 1:1-2 Kristus adalahkatayangberasal dari bahasaYunani yangartinya ‘yangdiurapi’.
Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau
‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi denganminyak zaitun sebagai tanda dipilih dan
disahkan oleh Allah. Dan setiap imamdannabi 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 danMazmur, 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 dalam zaman sebelum Kristus membaca ayat ini dengan menyebut TUHAN (yang merujuk
ke YHWH), tetapi Markus mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus— sesuai kutipan di ayat 2 dari Mal.
3:1. * 1:4 membaptis Dalam kebanyakan terjemahan Alkitab kata dasar ‘baptis’ langsung dipinjam dari bahasa
Yunani. Artinya adalah mencelupkan atau memasukkan sesuatu sebentar ke dalam air. Sebelum Yohanes Pembaptis
memulai pelayanannya, sudah ada golongan-golongan orang Yahudi yang melakukan baptisan sebagai syarat atau
simbol agama yang menggambarkan permohonan kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa dan minat hidup tanpa
berdosa. Untuk kita orang Kristen, baptisan masih mempunyai arti yang sama, tetapi diberi arti yang baru dan lebih
dalam lagi. Pertama, baptisan adalah tanda bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus seumur
hidup. Karena Yesus sudahmembersihkan kita dari dosa, baptisan jugamenunjukkan bahwa kita akan terus berusaha
hidup bersih dari dosa dan sesuai kehendakAllah. 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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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
9 Beberapa waktu kemudian, Yesus datang dari kampung Nazaret di provinsi Galilea.

Lalu Yohanes membaptis Dia di Sungai Yordan. 10 Pada waktu Yesus keluar dari air, tiba-
tiba Dia melihat langit terbelah dan Roh Allah turun ke atas Dia dalam bentuk burung
merpati. 11Lalu terdengar suara Allah dari surga yang berkata, “Engkau adalah Anak-Ku
yang sangat Ku-kasihi, dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Yesus dicobai oleh iblis✡
12Sesudah itu RohAllah langsungmemimpin Yesus ke daerah yang sepi. 13Empat puluh

hari lamanyaYesus tinggal di daerah sepi itu—dimanaadabanyakbinatang liar. Danpada
waktu itu iblis berulang kali berusaha untuk mencobai Dia, tetapi tidak pernah berhasil.
Lalu paramalaikat datangmelayani Yesus.

Yesusmemulai pekerjaan-Nya✡
14SesudahYohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus pergi keGalilea danmulaimengajar

KabarBaikdariAllahdi sana. 15Yesusberkata, “BertobatlahdanpercayalahkepadaKabar
Baik, karena sudah dekat waktunya Allahmendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”

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

18Padawaktu itu jugamereka langsungmeninggalkan jalamerekadanmengikut 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
21 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. Pada Hari Sabat

Diamasuk ke rumahpertemuan orang Yahudi‡danmengajar di situ. 22Semua orang 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.

23 Dan tiba-tiba seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat masuk dan berteriak,
24 “Hai, Yesus orang Nazaret! Tidak ada urusanmu§ dengan kami! Apakah kamu datang
untuk membinasakan kami? Saya sudah tahu siapa kamu! Kamu adalah utusan yang
suci dari Allah.” 25 Lalu Yesus langsung membentak roh jahat itu, “Diam! Keluar dari
orang ini!” 26Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu dengan keras sekali, lalu
keluar dari orang itu sambil berteriak. 27Semua orang yangmelihat kejadian itumenjadi
heran sekali lalu berkata satu sama lain begini, “Wah! Luar biasa! Ini suatu ajaran yang
baru! Orang ini mempunyai kuasa sehingga roh-roh jahat taat kepadanya.” 28Lalu berita
tentang Yesus tersebar dengan cepat sekali di seluruh provinsi Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡

† 1:7 melayaniDia…Secaraharfiah, “tundukdanmembuka tali sandal-Nya.” PadazamanYesus, semuaorangmemakai
sandal yang terbuat dari kulit binatang, sehinga gampang sekali kaki menjadi kotor saat berjalan. Oleh karena itu,
waktu tamu masuk ke dalam rumah, biasanya seorang budak atau pembantu ditugaskan untuk membuka tali sandal
dan mencuci kaki tamu. Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanes merasa tidak layak untuk mengambil
pekerjaan seperti itu bagi seorang Kristus. ✡ 1:11 Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13 ✡ 1:13 Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15;
5:1-11 ‡ 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 FirmanAllah. Rumah pertemuan berbeda dari RumahAllah yang ada di kota Yerusalem— yang
juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah
pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. § 1:24 -mu Di ayat ini, kata
ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak
sesungguhnyamenghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 1:28 Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41
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29Waktu Yesus dan keempatmurid-Nya keluar dari rumahpertemuan itu,mereka lang-
sungmasuk ke rumah Petrus* dan Andreas. Yakobus dan Yohanes juga ikut. 30Dan ketika
mereka masuk, ada orang yang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu mertuanya
Petrus sedang berbaring di tempat tidur karena sakit demam. 31 Maka Yesus datang
kepadanya dan memegang tangannya, lalu membantunya untuk duduk. Pada waktu itu
juga demamnya hilang. Lalu ibu itu bangun dan melayani mereka. 32 Sore harinya, pada
waktu hari hampir gelap,† orang-orang di kota itu membawa kepada Yesus semua orang
yang sakit dan yang dikuasai setan-setan. 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. 36 Waktu Petrus dan teman-
temannya melihat bahwa Yesus tidak ada di dalam rumah itu, mereka pergi mencari
Dia. 37 Sesudahmenemukan Dia mereka berkata, “Mari kita pulang, karena semua orang
sedangmencari Bapa.”

38 Tetapi Dia menjawab, “Lebih baik kita pergi ke tempat lain, ke kampung-kampung
yang ada di daerah ini, supaya Aku bisamengajar 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 pertemuanmereka. Dia jugamengusir banyak setan dari
orang-orang.

Yesusmenyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenular✡
40 Pada waktu itu ada seorang yang kena penyakit kulit yang menular.§ Dia datang

berlutut di depan Yesus dan berkata, “Kalau Bapa mau, Bapa pasti bisa menyembuhkan
saya.”

41 Yesus sangat mengasihani orang itu, jadi Dia menjamahnya* sambil berkata, “Aku
mau menyembuhkan kamu. Sembuhlah!” 42 Saat itu juga penyakit kulit orang itu
langsung hilang dari orang itu dan dia betul-betul sembuh.

43Lalu Yesus langsungmenyuruh orang itu pergi dan dengan tegasmelarang, 44 “Jangan
beritahukan kepada siapa pun tentang apa yang terjadi padamu! Pergilah dulu kepada
salah satu imamdan tunjukkan badanmukepadanya. Lalu berikan persembahan kepada
Allah, seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa kepada setiap orang yang sudah
disembuhkandari penyakit kulit.† Dengandemikian semuaorangakan tahubahwakamu

* 1:29 Petrus Secara harfiah, ‘Simon’. † 1:32 hari hampir gelap Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari
matahari tenggelampadahari Jumat, sampaimatahari tenggelampadahari Sabtu. Jadi pendudukdi kota itumenunggu
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 cocokmenjadi saksi tentang diri-Nya. ✡ 1:34 Luk. 4:42-44 ✡ 1:39 Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16
§ 1:40 penyakit kulit yangmenular 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 yangmenular, orang sehat jarangmenjamah atau bersentuhan denganmereka. Tetapi
dalam ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini. Karena memang Dia tahu bahwa orang itu akan sembuh. † 1:44
diperintahkan oleh Musa … penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju
bahwaorang itu sembuh,makaorang ituharusdatangkembali denganmembawaduaekorburungyangmasihhidupke
Rumah Allah, supaya seorang imam bisa mengadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong di
ataspiringyangpenuhdenganair— supayadarahnya tercampurdenganair itu. Lalu imamyangbertugasmemercikkan
air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (PL tidakmenuliskan apa terjadi denganmayat burung pertama, tetapi
kemungkinan besar burung itu dibakar di atas mezbah Tuhan.) Lalu burung yang kedua dicelupkan ke dalam air yang
sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini Yesus bermaksud bahwa orang yang disembuhkan itu harus
pergi ke Rumah Allah di Yerusalem, karena persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah
pertemuan di kampung-kampungmereka.
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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 untukmendengarkanDiamengajar 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. 4 Tetapi
karena terlalu banyak orang, maka mereka tidak bisa membawa dia langsung kepada
Yesus. Oleh karena itu, mereka membawa dia naik dengan kasurnya ke atap rumah dan
membongkarnya tepat di tempat Yesus berada. Lalu merekamenurunkan orang lumpuh
itu dengan kasurnya di depan Yesus. 5Waktu Yesus melihat mereka melakukan itu, Dia
tahu bahwa orang-orang ini sangat yakin bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan
orang lumpuh ini. MakaYesusberkata kepadaorang lumpuh itu, “Hai pemuda, Aku sudah
mengampuni dosa-dosamu.”

6 Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang duduk di situ. Waktu mereka
mendengar Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan Dia dengan berpikir begini,
7 “Berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah menghina Allah! Tidak ada seorang
pun yang bolehmengampuni dosamanusia, selain Allah sendiri.”

8 Waktu 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’? 10 Tetapi melalui
perkataan ini Aku membuktikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak Manusia*
berhak untukmengampuni dosamanusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu,
11“Bangunlah, angkat kasurmudanpulanglahke rumahmu!” 12Padawaktu itu jugaorang
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 pernah
melihat 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 tempat itu dan
melihat seorang petugas pemerintah sedang duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang
itu adalah penagih pajak† dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma.
Nama orang itu adalah Matius‡— anak Alfeus. Yesus mendekati dia dan berkata begini,
“Mari, ikutlah Aku!” Waktu itu jugaMatius langsung berdiri danmengikut Yesus.

15 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya makan malam di rumah Matius. Teman-teman
sekerja Matius, dan orang-orang lain yang juga dianggap berdosa§ ikut makan bersama
mereka. Padawaktu itubanyakorangseringmengikutiYesus. 16Beberapaahli Tauratdari

✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26 * 2:10 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya
“AnakManusia.” Tetapi arti istilah ini bukanmengarahkepadakata ‘anak’. Dalambahasa Ibrani, ‘anakmanusia’berarti
‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi
Daniel saksikandalampenglihatan tentangRaja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)KarenaDanielmelihat Yesus di surgadalam
bentuk seperti ‘anakmanusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas
semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara
tentang diri-Nya sendiri. ✡ 2:12 Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32 † 2:14 penagih pajak Pada zaman Yesus, Israel
dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi menjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang sudah
menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu, para penagih pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang
Yahudi yang lainnya. Mereka jugadibenci karenamereka sukamenagihpajakmelebihi yang sebenarnya. (Luk. 3:12-13)
Karena itu para penagih pajak menjadi kaya. ‡ 2:14 Matius Markus menulis nama Matius yang lain— yaitu ‘Lewi’.

Sekarang kita lebih kenal dia sebagaiMatius— seperti tertulis dalamMat. 9:9-13; 10:3. § 2:15 juga dianggap berdosa
Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di ayat 14.
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kelompok Farisi* datang danmelihat bahwa Yesus sertamurid-murid-Nya sedangmakan
bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu mereka berkata kepada
murid-murid-Nya, “Kenapa guru kalian makan bersama dengan para penagih pajak dan
orang-orang berdosa lainnya?!”

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

Yesusmenjawab pertanyaan tentang kenapamurid-murid-Nya tidak berpuasa✡
18 Pada 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, “Paramurid Yohanes
sering berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga begitu. Mengapa murid-muridmu
tidak?”

19Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan persamaan, “Pasti
tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan disuruh berpuasa selama pengantin
laki-laki masih ada bersama mereka! Begitu juga selama Aku masih bersama 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 denganAku, dan padawaktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa sebagai tanda
berdukacita.”

21 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka: “Kalau orang punya baju lama
yang sudah robek, dia tidak bisamenambal 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. Karena waktu air anggur itu menguap
dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi rusak. Akhirnya air anggur
akan tumpah dan kantong kulit itu dibuang saja. Karena itu, air anggur yang baru harus
diisi ke dalam kantong kulit yang baru juga.”‡

Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡
23 Pada Hari Sabat, Yesus bersama murid-murid-Nya sedang berjalan lewat ladang

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

25 Lalu Yesus menjawab mereka, “Tentu kalian sudah tahu cerita tentang Daud pada
saat dia 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! 28 Begitu juga Aku sebagai Anak Manusia adalah Tuhan yang punya kuasa

* 2:16 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu mempertahankan bahwa semua peraturan Musa
dan yang ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka
berbangga begini, “Kami ini yang sangat berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakanmereka juga
tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan mereka menjadi iri hati karena banyak
orang mengikuti Dia. ✡ 2:17 Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39 † 2:22 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang
baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam waktu tertentu akan
mengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Pada zaman Alkitab,
yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol, tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. ‡ 2:22 yang
lama dan yang baruDalamkedua contoh ini, Yesusmembandingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan
ajaran ini diberikanwaktuDia ditanya tentangkebiasaandari nenekmoyangorangYahudi tentangberpuasa. Ternyata,
seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang lamadari nenekmoyang.
Hal yang sama juga bisa dilihat dalam cerita yang berikut. ✡ 2:22 Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5 ✡ 2:26 Im. 24:9; 1Sam.
21:1-6
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untukmenentukan semua, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukanpadaHari
Sabat.”

3
Yesusmenyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah padaHari Sabat✡

1 Pada waktu Yesus masuk lagi ke dalam salah satu rumah pertemuan orang Yahudi,*
di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya sudah lumpuh. 2 Di situ juga
ada beberapa orang Farisi† yang sedang mengawasi Yesus dengan baik. Karena mereka
sudahmerencanakan, kalauDiamenyembuhkan orang itu padaHari Sabat, mereka akan
melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3 Lalu Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Mari berdiri di depan
sini.” 4Dan Yesus bertanya kepadamereka, “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.

5Lalu Yesusmelihat ke sekeliling orang-orang itu denganmarah, tetapi Dia jugamerasa
sedih karena mereka begitu keras kepala. Kemudian Dia berkata kepada orang yang
tangannya lumpuh itu, “Luruskan tanganmu ke depan.” Lalu orang itu mengarahkan
tangannya, dan dia pun langsung sembuh! 6 Sesudah orang-orang Farisi keluar dari
rumah pertemuan itu, mereka langsung bertemu dengan teman-teman raja Herodes
untukmengatur rencana bagaimana caranya untukmembunuh Yesus.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di pinggir danau
7Sesudah itu Yesus danmurid-murid-Nyameninggalkan tempat itu dan pergi ke Danau

Galilea. Banyak orangmengikutimereka dari belakang— yaitu orang dari provinsi Galilea
dan Yudea. 8Dan ada juga yang datang dari Yerusalem, daerah Idumea, dan dari daerah
sebelah timurSungaiYordan. Ada jugadaridaerahsekitarTirusdanSidon. Merekasemua
datang karenamereka sudahmendengar tentang hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan.

9Waktu Yesusmelihat banyak sekali orang yang berkumpul, Dia berkata kepadamurid-
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 itumelihat 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 tidakmemberitahukan 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, supayamereka bersama-sama dengan Dia, danmereka juga bisa diutus untuk
menyebarkan berita keselamatan. 15Dia juga memberikan kuasa kepada mereka supaya
mereka bisa mengusir setan-setan.

16Nama-nama kedua belas rasul yang dipilih itu adalah
Simon— yang Yesus beri nama baru Petrus,
17dan kedua anak dari Zebedeus— yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus jugamemberi 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,
19dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudianmengkhianati Yesus.

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

✡ 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
‡ 3:17 Anak-anakGunturAdakemungkinanYesusmemberi nama itukarenakeduabersaudara ini sifatnyamengambil
keputusancepatdan langsungbertindak. Jadi sifat yang cepat itudigambarkan seperti kilat danguntur. (LihatLuk. 9:54;
Mrk. 9:38.) ✡ 3:19 Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10
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20 Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang biasa Dia tinggal. Tetapi banyak orang
berkumpul lagi di situ, sampai Yesus dan murid-murid-Nya sama sekali tidak ada waktu
untuk istirahat, maupun untuk makan. 21 Pada waktu itu ada orang-orang yang berkata
tentang Yesus, “Dia sudah gila.” Waktu keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka mulai
berjalan ke tempat itu untukmemaksakan Yesus pulang.

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

23Karena itu Yesusmemanggil orang banyak itu untuk berkumpul, danmulai berbicara
kepadamereka, “Tidakmungkin iblismengusir roh-roh yang berpihak kepadadia.”* Lalu
Yesus mengajar mereka dengan menggunakan beberapa gambaran: 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 kekuatankepada-Kuuntukmengusir roh-rohyangberpihakkepadadia. 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 sebelum masuk,
dia harus lebih dulumengikat orang yang kuat itu, baru dia bisamasuk ke rumahnya dan
merampas barang-barangnya.

28 “Apa yang Aku katakan ini benar: Allah bersedia mengampuni segala macam dosa
orang-orang, termasuk juga dosa waktu orang menghina Dia. 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.” 30 Yesus berkata begitu
karena orang-orang yang sudah menghina Dia dengan berkata, “Yesus sudah dikuasai
oleh roh jahat.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
31Padawaktu itu juga, ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di rumah itu danmenunggu

di luar. Mereka minta tolong kepada orang untuk memanggil Dia. 32 Waktu itu Yesus
sedang duduk di dalam rumah itu dan dikelilingi oleh orang banyak. Lalu ada orang yang
menyampaikan kepada-Nya begini, “Guru, ibu dan saudara-saudaramu mau bertemu.
Mereka sedangmenunggu di luar.”

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

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau Galilea, banyak sekali orang berkumpul
mengelilingi 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 kepadamerekamelalui berbagai perumpamaan— seperti yang berikut ini:

§ 3:22 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau iblis. * 3:23 Tidak mungkin … berpihak kepada dia
menerjemahkan pertanyaan retoris dalam bahasa Yunani begini, “Bagaimanamungkin iblis mengusir pihak iblis?” Ini
bukan pertanyaan untuk mendapat informasi. Yesus memakai pertanyaan ini untuk memulai ajarannya. † 3:29
menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang dosa menghina Roh Kudus karena ahli-ahli Taurat sudah
berkata, “Yesus itu sudah dikuasai oleh iblis,” dan, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (ayat 22 dan 30) Hati mereka
begitu tertutup kepada Yesus sehingga hal-hal baik yang dilakukan-Nya melalui kekuatan Roh Allah dianggap sebagai
kejahatan. Tidakmungkin seseorang dengan pikiran seperti itu bisa bertobat. Pikiran seperti menghina Roh Allah bisa
dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanes menulis tentang “dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga
tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan berkata, “Apakah
saya pernah menghina Roh Allah dan Allah tidak akan mengampuni saya?” Kalau kita masih merasa sedih dan minta
ampun ketika jatuh dalam dosa, dan kalau kita masih ingin hidup baik di hadapan Allah, sudah jelas Roh Allah masih
bekerja di dalam hati kita. Kalau kita masih mau bertobat, berarti kita tidak berbuat dosa yang menghina Roh Allah.
✡ 3:30 Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21 ‡ 3:33 saudara-saudari-Ku! SepertiMrk. 3:23, Yesusmemulai ajaran-Nya dengan
pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 4: Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8
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3 “Dengarkanlah baik-baik! Pada suatu hari seorang petani pergi menabur bibit di
ladang. 4 Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan. Lalu burung-burung
datang danmemakan bibit itu sampai habis. 5Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-
batu. Lalu tunas dari bibit itu cepat keluar, karena lapisan tanahnya tipis. 6Waktu sinar
matahari menjadi panas, tunas-tunas 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 itu untuk bertumbuh,
sampai akhirnya tidak berbuah. 8 Sedangkan yang sebagian lagi jatuh di tanah yang
subur. Bibit-bibit itu bertunas, tumbuhmenjadi besar danmenghasilkanbanyakbiji. Satu
tanaman ada yang menghasilkan tiga puluh biji, ada yang enam puluh biji, dan ada juga
yang sampai seratusbiji.” 9LaluYesusberkatakepadamerekabegini, “Buat apa telingamu
itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10Waktu Yesus sedang sendirian, murid-murid-Nya dan beberapa orang yangmenden-

gar perumpamaan itu datang kepada-Nya dan berkata, “Kami belum mengerti apa arti
perumpamaan tadi.”

11 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti
ajaran-ajaran tentang kerajaanAllah.* Tetapi sekarang kalian sudah diberikan izin untuk
mengerti hal-hal yang rahasia itu. Tetapiuntukmerekayang lain, Akuselalumengajarkan
hal-hal itumelalui perumpamaan. 12KarenaAllahmau 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✡
13Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Kenapa kalian tidakmengerti arti dari perumpa-

maan itu?! Lain kali kalau Aku mengajar lagi dengan perumpamaan seperti itu, kalian
tetap tidakmengerti.” 14Lalu Yesus menjelaskan perumpamaan itu dengan berkata,

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

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

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

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

20Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur sama seperti orang-orang yang menden-
garkan ajaran dari TUHAN dan menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti tanah

✡ 4:9 Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10 * 4:11 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’ atas semua orang yang taat
kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban
persembahan, maka setiap umat Allah juga harus menyerahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34;
Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak
untuk menerima semua yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali,
Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga (Dan. 7:13-14, Mat.
6:10). ✡ 4:12 Yes. 6:9-10 ✡ 4:12 Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15
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yang subur itu, mereka menghasilkan banyak buah†— seperti satu tanaman yang
menghasilkan tiga puluh, atau enam puluh, atau pun seratus biji.”
Kita harusmengerti ajaran-ajaran Yesus✡

21 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Orang tidak mungkin menaruh pelita yang
menyala di bawahember! Juga tidakmungkinmenaruhnyadi bawah tempat tidur. Tetapi
pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya bisa memberi terang dalam rumah.
22Begitu juga semua ajaran yangAku ajarkan lewat perumpamaan kepada orang banyak:
Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak
jelas, nanti akanmenjadi jelas.” 23LaluYesusberkatakepadamereka, “Buatapa 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 kemampuan
kepadamu untuk memahaminya. Bahkan Dia akan menambahkan lebih banyak hikmat
lagi. 25 Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaran-Ku, Allah akan
menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi bagi orang
yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran-Ku, Allah akan mengambil
kemampuan untukmengerti itu darinya.”‡

Dua perumpamaan tentang perkembangan kerajaan Allah di dunia✡
26 Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain lagi kepada mereka. “Kerajaan

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 akan bertunas, lalu
mengeluarkan tangkai yang kecil seperti rumput. Dan tangkai akan menjadi besar, lalu
bulir-bulirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi penuh dengan biji. 29 Ketika biji-biji itu
masak, petani itu tahu bahwa sudah siap untuk dipanen. Lalu dia segera mengambil
sabitnya danmenyabitnya.”

Kerajaan Allah seperti biji sawi✡
30 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Supaya lebih jelas, Aku memberikan pe-

rumpamaan ini lagiuntukmenunjukkangambaran tentangkerajaanAllahkepadakalian.
31 Kerajaan Allah adalah seperti biji sawi.§ Biarpun bizinya yang paling kecil di dunia,
32waktu ditanam, biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang paling besar di ladang.
Tumbuhan itu akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung
bisa membuat sarang dan berlindung di situ.”

33 Yesus memakai banyak perumpamaan seperti itu untuk mengajar mereka, karena
dengan cara itu mereka bisa mengerti. 34Dia selalu memakai perumpamaan untuk men-
gajarorangbanyak. TetapiwaktuYesusdanmurid-murid-Nyasendirian,Diamenjelaskan
arti dari setiap hal yang digambarkan dalam perumpamaan itu.

Yesusmenghentikan badai✡
35Lalu, ketika sudah mulai malam, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari kita

pergi ke seberang danau.” 36 Lalu mereka berangkat dan meninggalkan orang banyak
† 4:20 menghasilkanbanyakbuahDalamFirmanTUHANyang lain, kita bisamelihat bagaimana caranyamanusia 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 kita memimpin orang lain untuk bertobat (Yoh. 15:16). Kehidupan seperti itulah yang
merupakan buah-buah yang baik di mata TUHAN. ✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18 ‡ 4:25 Secara harfiah
Yesus menggunakan gambaran takaran mengenai pelajaran-Nya: “Perhatikanlah apa yang kalian dengar. Takaran
yang kalian pakai akan menjadi ukuran yang dipakai pula kepada kalian, bahkan akan ditambahkan lagi. 25 Karena
siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan siapa yang tidak mempunyai, 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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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
menghantamperahu itu, sehingga perahu itu oleng dan airmasuk sampai hampir penuh.
38 Saat itu, Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal.
Lalu murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata, “Guru, kenapa engkau tidak
peduli?! Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa!”

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

41 Lalu mereka menjadi sangat takut dan 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. 3Orang itumemakai 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. 4Waktu kaki dan tangannya diikat dengan
rantai besi, dia memutuskan rantai itu. Rantai yang di kakinya, dibantingnya sampai
hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan dia. 5 Siang-malam orang itu berada
di dalam gua-gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada di sekitar situ. Dia sering
berteriak danmelukai badannya dengan batu.

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

9Lalu Yesus bertanya, “Siapa namamu?”
Setan-setan yang ada dalam orang itu menjawab, “Batalion,§ karena kami yang men-

guasai dia banyak sekali.” 10Dan setan-setan itu meminta Yesus berulang kali supaya Dia
tidakmengusir mereka keluar dari daerah itu.

11Waktu itu, di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar babi piara yang sedang
makan. 12 Jadi roh-roh jahat itu minta kepada Yesus, “Ijinkan saja kami masuk ke dalam
babi-babi itu.” 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. 15 Waktu mereka tiba di
tempat Yesus berada, mereka melihat orang yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu
sedang duduk dengan tenang dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga sudah sehat
kembali. Melihat kejadian itu mereka pun takut kepada Yesus. 16Dan para penjaga yang
sudah melihat sendiri kejadian itu menceritakannya kembali kepada orang-orang yang
baru datang itu tentang apa yang sudah terjadi. 17 Sesudah itu, mereka meminta Yesus
supaya pergi meninggalkan daerahmereka.

* 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
untuknamaYesusmemakaihurufkecil, karenayangberbicarabukanorangyangpercayabahwaDiaadalahAnakAllah.
✡ 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 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. ‡ 5:7-8 kamu Huruf
kecil dipakai di sini untuk kata ‘kamu’, karenawalaupun roh-roh jahat itu tahu bahwaYesus adalahAnakAllah,mereka
tidak sesungguhnya menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. § 5:9 Batalion Dalam bahasa
Yunani, namanya Legion. Padawaktu itu, yang disebut legion adalah satu batalionmiliter yang jumlah anggotanya bisa
sampai 6826.
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18 Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu dipanggil Batalion berkali-kali
meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama dengan-Nya. 19 Tetapi Yesus tidak
setuju. Dia berkata kepada orang itu, “Pulanglah dan ceritakanlah kepada keluargamu
dan orang-orang di kampungmu bagaimana Allah sudah mengasihi dan menolongmu.”
20 Lalu orang itu pergi ke provinsi Sepuluh Kota* dan dia menceritakan bagaimana
caranya Yesus menolong dia secara luar biasa. Dan semua orang yang 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. 22 Lalu ada seorang pemimpin rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama
Yairus datang kepada-Nya. Waktu dia melihat Yesus, dia langsung berlutut di kaki-Nya.
23 Dengan sungguh-sungguh dia memohon kepada Yesus, “Anak kecil saya sakit parah
dan hampir mati. Bapa, tolong datang ke rumah saya! Letakkanlah tangan-Mu padanya,
supaya dia sembuh dan tidakmati.”

24 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi bersamanya. Tetapi waktu mereka mau
pergi, banyak orang mengikuti mereka bahkan sampai saling berdesakan di sekeliling
Yesus. 25 Di situ juga ada perempuan yang sudah dua belas tahun menderita sakit
pendarahan. 26Dia sudahmenghabiskan semuauangnyauntukberobat kebanyakdokter.
Tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya. Melainkan pengobatan mereka sudah
membuat dia sangat menderita dan penyakitnya hanya semakin parah. 27 Perempuan
itu sudah mendengar tentang Yesus. Jadi dia mengikuti Yesus dari belakang bersama
dengan orang banyak dan menyentuh jubah-Nya. 28Dia melakukan itu karena pikirnya,
“Kalau saya sentuh saja ujung jubah-Nya, saya pasti sembuh.” 29 Saat dia melakukannya,
pendarahannya langsungberhenti, dandia juga sadarbahwapenyakitnya 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 sajamenyentuh 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 sujud di depan kaki Yesus dan menceritakan apa yang sudah dia lakukan.
34 Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Anak-Ku, karena kamu percaya penuh kepada-
Ku, kamu menjadi sembuh. Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang, karena kamu
benar-benar sudah sembuh dari penyakitmu itu.”

35 Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ada orang-orang yang datang
dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anaknya Bapak sudah mati. Jadi sekarang
tidak perlumerepotkan Guru lagi. Percuma!”

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

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

40 Orang-orang itu menertawakan Dia. Tetapi Yesus menyuruh mereka semua keluar.
Dan Dia mengajak orang tua anak itu dan ketiga murid-Nya masuk ke dalam kamar di
mana anak itu berada. 41Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata dalam
bahasa mereka, “Talita kum.” (Artinya, “Hai anak perempuan, Aku berkata kepadamu:
Bangunlah!”) 42Anak perempuan itu langsung bangun dan berjalan. Umur anak itu dua
belas tahun. Dan semua orang yang berada di situ menjadi heran sekali. 43Tetapi dengan

* 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 sana adalah orang
yang bukan Yahudi. ✡ 5:20 Mat. 9:1, 18-26; Luk. 8:40-56 † 5:33 gemetar dan takut Perempuan itu takut
mengakui bahwadia sudahmenyentuhYesus karenamenurutHukumTaurat dankebudayaanYahudi, 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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keras Yesus melarang mereka untuk menceritakan hal itu kepada orang lain. Lalu Dia
menyuruh orang tua anak itu untukmemberi makanan kepadanya.

6
Yesus ditolak di desa asal-Nya

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

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

Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡
Lalu Dia pergi berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain di sekitar daerah itu untuk

mengajar. 7Kemudian Yesus memanggil kedua belas murid-Nya datang karena Dia mau
mengutus mereka. Dia membagi mereka dalam enam kelompok— setiap kelompok dua
orang. Lalu Dia memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir 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 boleh membawa
pakaian ganti.

10“Waktukamumemasuki satudesadanada satu keluarga yangmenerimakamuuntuk
menginap di rumahnya, tinggallah di rumah itu saja sampai kamu pergi meninggalkan
desa itu. 11 Tetapi kalau kamu datang ke desa lain dan orang-orang di situ tidak mau
menerima kamu dan tidak mau mendengar apa yang kamu ajarkan, tinggalkanlah desa
itu. Dan waktu kamu berangkat, lepaskanlah kotoran kota itu dari kaki dan sandalmu
sebagai tanda peringatan kepadamereka.”†

12 Lalu murid-murid-Nya itu pun pergi dan menyampaikan bahwa sudah waktunya
untuk bertobat. 13 Mereka juga mengusir banyak setan dari orang-orang. Dan waktu
murid-murid Yesusmengoleskanminyak zaitun‡ kepada orang sakit sebagai tanda berkat
Allah, orang-orang sakit itu punmenjadi sembuh.

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

nama-Nya sudah terkenal di mana-mana. Pada waktu ini terjadi, Herodes baru saja
membunuhYohanesPembaptis.§ Jadi adaorangyangberkata, “YohanesPembaptis sudah

✡ 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. † 6:11 lepaskanlah
kotoran…peringatan…Secaraharfiah, “kebaskandebu.” Padawaktu itu, sudahmenjadi kebiasaanorangYahudi—kalau
terpaksa melakukan perjalanan di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah itu, mereka
harusmembersihkan telapak kaki dan pakaianmereka. Itu dilakukan karenamerekamenganggap bahwaorang-orang
yang bukan Yahudi dan tanah mereka adalah najis. Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk melakukan hal yang
sama juga kepada orangYahudi yangmenolak ajarandari Allah. Denganbegitu,murid-murid-Nya sudahmenunjukkan
bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras kepala seperti itu najis. Itu juga menjadi tanda bahwamereka akan
dihukum oleh Allah kalaumereka tidak bertobat. Lihat contoh lain tentang hal ini di Kis. 18:6. ‡ 6:13 mengoleskan
minyak … berkat AllahMurid-murid Yesus hanya urapi bagian tertentu tubuh dari seseorang— mungkin bagian kepala,
bukan semua tubuhnya. Apa yang dilakukanmurid-murid itu bukanmemijat orang. Dan yang dipakai adalah minyak
zaitun— bukanminyak gosok. Murid-murid-Nya tahu bahwa yangmenyembuhkan orang adalah Allah— bukanminyak
itu. Minyak itu dipakai sebagai lambang dan peringatan bahwaAllah 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 sajamembunuh Yohanes Pembaptis Informasi ini—
yang nantinya akan diceritakanMarkus di ayat 17-28, sudah diketahui oleh para pembaca pertama. Ini diungkapkan di
sini untukmembantu pembaca sekarangmengerti ayat 14-16.
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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 adalah Nabi Elia— yang dulu terangkat ke surga dalam keadaan hidup, dan
sekarang dia kembali dan menyebut dirinya Yesus.” Tetapi ada juga yang berkata, “Dia
adalah seorang nabi yang baru, seperti nabi-nabi pada zaman dulu.”

16Waktu 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 sudah merampas Herodiana,† istri adiknya

sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur dia berulang-ulang, “Menurut
Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu itu.”‡ Karena itu Herodes
menyuruh tentaranyauntukmenangkapYohanes danmemasukkandia ke dalampenjara
dalam keadaan terikat dengan rantai besi. 19 Karena alasan itu juga, Herodiana meny-
impan dendam terhadap Yohanes Pembaptis, dan berusaha mengatur rencana untuk
membunuh dia. Tetapi Herodiana tidak bisa melakukan itu, 20karena Raja Herodes tidak
memberi izin karenadia takut kepadaYohanes Pembaptis. Herodes sadar bahwaYohanes
adalah orang suci dan benar di mata Allah. Dia juga senang mendengar ajaran dari
Yohanes, walaupun ajarannya selalu membuat dia merasa kuatir.

21 Akhirnya Herodiana mendapat kesempatan yang dia inginkan itu— yaitu waktu
mereka merayakan hari ulang tahun Herodes. Pada pesta makan itu, Herodes mengun-
dang pegawai-pegawai besar, kepala tentara, termasuk juga orang-orang penting yang
ada di Galilea. 22 Dalam 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 kamumau, aku
akan berikan kepadamu.” 23Herodes juga bersumpah kepada dia, “Aku akan berikan apa
saja yang kamuminta, biarpun itu setengah dari kuasa yang aku punya atas kerajaan ini.”

24 Lalu 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 hanyameminta— 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. 29 Waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis mendengar berita itu,
mereka pergi ke penjara untukmengambil mayatnya dan dikuburkan.

Yesusmemberi makan kepada lima ribu orang lebih✡
30 Waktu murid-murid yang diutus Yesus itu kembali dan berkumpul bersama Dia,

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

* 6:14 menyebut dirinya Yesus Tidak lama sesudah Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai
orang yangmembuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belumpernahmelihat ataumengenal 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 supayanyatabahwa ini namaperempuan. ‡ 6:17-18 HukumTaurat… istri adikmu ituAllahmelarang seorang
laki-laki kawin atau berhubungan seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itu sudah mati
dan tidak mempunyai anak. Kemudian saudaranya boleh mengawini janda itu untuk mendapatkan keturunan, dan
anak yang lahir dalam perkawinan mereka itu dianggap anak dari saudaranya yang sudah mati itu (Ul. 25:5-6; Mrk.
12:18-27). ✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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32Maka mereka pergi naik perahu ke tempat yang sunyi. 33 Tetapi ada banyak orang
yang melihat Yesus dan murid-murid-Nya naik perahu. Dan tanpa diberitahukan, orang-
orang itu sudah menebak ke mana tujuan mereka. Jadi orang-orang itu berjalan kaki
mengikuti mereka. Orang-orang lain dari kota-kota di daerah itu yang mendengar, juga
lari ikut bersama mereka. Jadi orang-orang sampai lebih dulu di tempat itu dari pada
Yesus danmurid-murid-Nya. 34Waktu Yesus turun dari perahu, Diamelihat banyak sekali
orang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan kepada mereka, karena mereka
seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu Dia mulai mengajar banyak hal kepada
mereka.

35Ketikaharimulai gelap,murid-murid-Nyadatangdanberkatakepada-Nya, “Sekarang
hari sudah mulai gelap, dan tempat ini adalah daerah terpencil. 36 Jadi lebih baik kita
menyuruh mereka pergi ke rumah-rumah dan desa-desa yang ada di dekat sini untuk
membeli makanan.”

37 Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Kalian saja yang memberi makan
kepadamereka!”
Tetapi kedua belas murid membalas, “Tidak mungkin kami membeli makanan untuk

orang sebanyak ini! Kalau kami bekerja satu bulan mungkin kami bisa mendapat uang
yang cukup,§ lalumembeli makanan untukmereka.” 38Lalu Yesus bertanya, “Berapa roti
yang kalian punya? Coba pergi lihat.”
Sesudahmelihat, merekamenjawab “Ada lima roti dan dua ikan.”
39Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok di atas

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

41LaluYesusmengambil limaroti dandua ikan itu,memandangke langit danmengucap
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 dua belas 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

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

47 Ketika hari sudah malam, murid-murid-Nya yang ada di dalam perahu itu sudah
beradadi tengahdanau, sedangkanYesusmasih adadi darat. 48Dia sudahmelihatmereka
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, mereka merasa
takut dan berteriak, karenamereka sangka Dia adalah hantu.
Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Kuatkanlah hatimu! Ini Aku. Jangan takut.”

51Ketika Yesus naik ke dalamperahu itu, maka angin pun langsung berhenti. Danmereka
sangatheran. 52Mereka jugamasihbelummengerti tentangkeajaibanyangYesusperbuat
pada waktu Dia memberikan makanan kepada lima ribu orang hanya dengan lima roti
dan dua ikan. Mereka sulit mengerti, karena hati dan pikiranmerekamasih tertutup.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di Genesaret
53-54 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya tiba di kampung Genesaret, waktu mereka

turun dan mengikat perahu, orang-orang di situ langsung tahu bahwa Dia adalah Yesus.
55Lalu orang-orang di situ berlari ke setiap daerah itu untukmenyampaikan bahwaYesus
sudahkembali. Lalumerekamembawaorang-orang sakit di atas kasur ke tempat dimana
sajamerekamendengar Yesus berada. 56 Jadi kalau Yesus ada di satu kota, kampung, atau
rumah di luar kampung, maka mereka membawa orang-orang sakit ke tempat umum
yang terdekat. Mereka meminta kepada-Nya supaya Dia mengizinkan orang-orang sakit
itu menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menyentuh-Nya menjadi
sembuh.

§ 6:37 bekerja satu bulan … uang yang cukup menerjemahkan “200 dinar.” 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.
✡ 6:44 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. 2 Mereka memperhatikan beberapa murid
Yesus sedang makan tanpa mengikuti adat Yahudi— yaitu mereka tidak membasuh
tangannya sebelum makan sesuai dengan aturan dari nenek moyang mereka.* Karena
itu menurut pendapat merekamurid-murid Yesus sudahmenjadi najis di hadapan Allah.
3 Karena memang semua orang Yahudi mengikuti aturan-aturan nenek moyang, sedan-
gkan orang-orang dari golongan Farisi sangat kuat berpegang kepada semua peraturan
itu. Mereka tidak boleh makan sebelummembasuh tangannya sesuai dengan aturan itu.
4Dan kalau pulang dari pasar, mereka harus mandi dengan cara khusus sebelummereka
makan. Banyak jugaaturan laindarinenekmoyangmereka, dansemuaaturan itumereka
lakukan, seperti caramencuci gelas, cerek, dan alat-alat dapur lainnya.†

5 Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, “Kenapa murid-
muridmu‡ tidak mengikuti aturan nenek moyang kita?— karena mereka makan tanpa
membasuh tangan lebih dahulu.”

6Tetapi 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,
karena mereka mengajar orang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat
olehmanusia saja,

dan bukan peraturan-peraturan-Ku.’ ”✡
8 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalian sudah meninggalkan perintah-perintah Allah hanya
demi untukmengikuti peraturanmanusia saja.”

9LaluDia berkata lagi kepadamereka, “Kalian sudahmenjadi 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 kalau ada
orang yang menghina ibu atau bapaknya, dia harus dihukum mati.’✡ 11 Tetapi 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
danBapak, tidakbisa sayaberikan lagi, karenasayasudahberjanjiuntukmemberikannya
kepadaAllah.’ 12Dengan begitu kalianmengajarkan orang lain untuk tidak lagimenolong
orang tua mereka. 13 Jadi dengan tetap mengikuti peraturan yang diajarkan oleh nenek
moyang kita, kalian tidak lagi mengikuti Sepuluh Hukum yang berasal dari Allah. Dan
masih ada banyak lagi hal yang seperti itu yang kalian lakukan.”

Hal-hal yangmembuat kalianmenjadi najis di mata Allah✡
14Lalu Yesus memanggil orang banyak itu lagi dan berkata, “Kalian semua dengarkan-

lah 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. Seba-
liknya apa yang keluar dari dalam dirimu itulah yangmenentukan kamu najis atau tidak
di hadapan Allah!”§

✡ 7: Mat. 15:1-9 * 7:2 tidak membasuh … Kedua kata yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini berarti ‘tangan
biasa’dan ‘membasuh’. Kata ‘tanganbiasa’berarti tanganyangbelumdikuduskan lagi sesudahdipakaiuntukpekerjaan
sehari-hari. Menurut adat Yahudi, ‘tangan biasa’ dianggap najis dan harus dikuduskan lagi sebelummakan. Kata yang
berarti ‘membasuh’ berarti belum melakukan adat pembersihan— yaitu menyiram tangan dengan air. Jadi di ayat ini,
masalahnya adalah adat dari nenekmoyang Yahudi— bukan karena tanganmurid-murid Yesus kotor atau perlu dicuci
dengan sabun, dan bukan karena mereka melanggar Hukum Taurat. † 7:4 Perbedaan salinan Sesudah Markus
menulis buku ini, ada banyak orang lain yang menulis salinannya untuk memperbanyak buku ini. Ada salinan kuno
yang menambah “tempat-berbaring” pada akhir ayat ini. Tempat berbaring adalah seperti tempat tidur yang rendah
dan tidak lebar, yang pada zaman itu dipakai untuk berbaring ketika makan di meja rendah. Kata yang diterjemahkan
‘cuci’ di sini sama dengan kata ‘membaptis’. Menurut adat pembersihan agamaYahudi, 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
untuknamaYesusmemakaihurufkecil, karenayangberbicarabukanorangyangpercayabahwaDiaadalahAnakAllah.
✡ 7:7 Yes. 29:13 ✡ 7:10 Kel. 20:12; 21:17; Ul. 5:16 ✡ 7:13 Mat. 15:10-20 § 7:15-16 Perbedaan salinan Ada
salinan kuno Injil Markus yang menambah kata-kata ini yang terhitung sebagai ayat 16: Lalu Yesus berkata kepada
mereka begini, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”
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17WaktuYesusmeninggalkanorangbanyak itudanmasukkedalamsatu rumah,murid-
murid-Nya bertanya kepada Dia tentang arti dari perkataan itu. 18 Lalu Yesus berkata,
“Kenapa kalian sampai begitu sulit mengerti juga?!— waktu Aku berkata, ‘Apa saja yang
masuk ke dalam tubuh kalian masing-masing melalui mulutmu tidak menjadikan kamu
kotor dan najis di hadapan Allah.’ 19 Karena makanan tidak masuk ke dalam hati dan
pikiranmu, tetapi masuk ke dalam perut, lalu keluar melalui pembuangan air besar.”
(Dengan berkata begitu, Yesus bermaksud bahwa jenis makanan 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.*
23 Semua hal yang jahat itu datangnya dari dalam hati dan pikiran manusia, dan itulah
yangmenentukan kalau kamumenjadi najis atau tidak di hadapan Allah.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan orang Yahudi✡
24Lalu Yesusmeninggalkan tempat itu danpergi ke daerahTirus. Di situ Yesusmasuk ke

satu rumahdanDia tidak inginorang lain tahubahwaDiaberadadi situ. Tetapi karenaDia
sudah dikenal di mana-mana, Dia tidak bisamenyembunyikan diri. 25Di situ ada seorang
ibu yang anak perempuannya sedang kerasukan roh jahat. Waktu ibu itu mendengar
beritabahwaYesus sudahdatang, dia langsungdatangdanberlututdi kakiYesus. 26 Ibu itu
bukan orang Yahudi. Dia berasal dari daerah Fenisia di provinsi Siria, dan dia berbahasa
Yunani. Dia memohon kepada Yesus untukmengusir setan itu dari anaknya.

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

28 Tetapi ibu itu menjawab, “Benar, Pak. Biar anak-anak Yahudi makan sampai puas.
Dan biasanya anjing-anjing boleh makan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh
anak-anak.”

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

Yesusmenyembuhkan orang tuli dan yang sulit berbicara
31 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya meninggalkan daerah Tirus. Mereka ber-

jalanmelalui kota Sidon dan pergi ke daerah di dekat DanauGalilea yang disebut Sepuluh
Kota. 32Di situ ada beberapa orang sedang membawa seseorang kepada Yesus. Orang itu
tuli dan sulit berbicara. Mereka memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangan-Nya
ke atas orang itu supaya dia sembuh.

33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari orang banyak, sehingga mereka
hanya berdua saja. Pertama-tama Yesus memasukkan salah satu jari kiri dan jari kanan-
Nya ke dalam telinga kiri dan telinga kanan orang itu, dan sesudah itu Yesus meludahi
telapak tangan-Nya sendiri lalumengoleskan ludah-Nya itupada lidahorangyang tuli dan
sulit berbicara itu. 34Lalu Yesus melihat ke langit, dan Dia bernapas panjang seperti mau
mempersiapkan diri untuk mengerjakan sesuatu yang berat,† lalu Dia berkata ke telinga
orang itu, “Efata.” Dalambahasa Ibrani artinya “Terbukalah.” 35Saat itu juga telingaorang
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 memberitakan hal-
hal yang Yesus lakukan itu. 37 Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat

* 7:21-22 daftar dosa Supaya lebih enak dibaca, urutan dosa-dosa ini diubah. ✡ 7:23 Mat. 15:21-28 † 7:34
bernapas panjang … menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘keluarkan napas panjang’, atau
‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas seperti itu, Yesus menunjukkan bahwa Dia sedang tersinggung atau
menghadapi sesuatu yang berat (Mrk 8:12), atau mungkin maksudnya di ayat ini adalah bahwa Dia sedang membuat
sesuatu yang sangat ajaib.
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heran dan berkata, “Segala sesuatu yang Yesus lakukan hebat 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 tidakmempunyaimakanan, jadi Yesusmemanggilmurid-murid-Nyadanberkata,
2 “Aku merasa kasihan sekali kepada orang banyak ini, karena sudah tiga hari mereka
tinggal dengan-Ku. Dan sekarang mereka tidak punya makanan lagi. 3 Kalau Aku
menyuruhmereka pulang dalamkeadaan lapar,mereka bisa pingsan di jalan, karena ada
yang datang dari jauh.”

4 Tetapi murid-murid-Nya menjawab, “Wah! Kenapa Bapak berkata begitu?! Tidak
mungkin kita memberikan makanan kepada orang 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
memberikankepadamurid-murid-Nya. Lalumerekamembagi-bagikannyakepada orang
banyak itu. 7Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Jadi Yesus bersyukur kepada
Allah atas ikan itu lalumenyuruhmurid-murid-Nya untukmembagi-bagikannya. 8Orang
banyak itu makan sampai kenyang. Sesudah itu, mereka mengumpulkan semua sisa
makanan itu, dan sisanya tujuh keranjang besar penuh. 9 Orang-orang yang makan itu
kira-kira empat ribu. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka pulang. 10 Lalu Yesus dan
murid-murid-Nya langsung naik perahu dan pergi ke daerah Dalmanuta.

Kelompok Farisi menyuruh Yesus untukmelakukan keajaiban✡
11 Lalu orang-orang Farisi datang dan mulai berdebat dengan Yesus. Sebenarnya

mereka sedang mencari alasan untuk menyalahkan Dia. Karena itu mereka menyuruh
Diamelakukan keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang sudahmengutus Dia.

12Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa tersinggung* dalam hati-Nya, lalu berkata,
“Tidakpantas orang-orang keras kepala seperti kalian†menyuruh-Kumembuat 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 mem-

punyai satu roti saja di dalam perahu. 15 Lalu Yesus memberitahu mereka, “Hati-hati,
jangan sampai kalian terkena ragi‡ dari kelompok Farisi dan teman-temanRajaHerodes.”

16Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, jadi mereka saling berkata begini,
“Dia berkata begitu karena kita lupa membawa roti yang cukup.” 17 Tetapi Yesus sudah
tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kenapa kalian
sampai bicara tentang kekurangan roti! Seharusnya kalian sudah bisa mengerti! Kalian
ini terlalu keras kepala!§ 18Kalian punyamata dan telinga— bukan?! Kalau begitu kenapa
sampai kalian tidak bisa melihat atau mendengar?! Bagaimana kalian sampai bisa lupa
kejadian yang kalian sendiri saksikan?! 19Waktu Aku menyobek-nyobek lima roti untuk
memberikannya kepada lima ribu orang, ada berapa keranjang penuh sisa roti yang
kalian kumpulkan?”
Lalumerekamenjawab, “Dua belas.”
20 “Danwaktu Akumenyobek-nyobek tujuh roti untukmemberinya kepada empat ribu

orang, ada berapa keranjang besar sisa roti yang kalian kumpulkan?”

✡ 8: Mat. 15:32-39 ✡ 8:10 Mat. 16:1-4 * 8:12 tersinggung menerjemahkan satu kata yang berarti ‘keluarkan
napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas semacam itu, Yesus menunjukkan 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 Dalamkiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa, karenawaktu ragi diisi dalam adonan roti, adonan
itumengembang. Jadi mereka 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 ataumengerti? Apakah hati kalian sudahmenjadi keras?”



Markus 8:21 221 Markus 8:38

Danmerekamenjawab “Tujuh keranjang penuh.”
21Lalu Dia berkata lagi kepadamereka, “Apakah kalianmasih belummengerti?”*

Yesusmembuat si buta di Betsaida bisamelihat
22WaktuYesusdanmurid-murid-Nya sampai kekampungBetsaida, adabeberapaorang

yangmenuntun si butakepadaYesus. Lalumerekamemohondengan sangat kepadaYesus
supaya Dia menjamah si buta itu sehingga dia bisa melihat. 23 Lalu Yesus memegang
tangansibuta itudanmenuntundiakeluardarikampung. Sesudah ituYesusmengoleskan
ludah-Nya pada kelopak mata orang itu lalu menaruh tangan-Nya di atas matanya dan
bertanya, “Apakah kamu sudah bisa melihat sesuatu sekarang?”

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

25 Lalu Yesus meletakkan tangan-Nya lagi pada kelopak mata orang itu, dan waktu si
butaberusahauntukmelihat, dia sudahbisamelihatdengan jelas. 26LaluYesusmenyuruh
dia pulang ke rumahnya, tetapi Yesus melarang dia untukmelewati kampung itu.

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 kepadamereka, “Kata orang,
Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”†

28Merekamenjawab, “AdayangmengatakanbahwaEngkau sebagai pengganti Yohanes
Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Engkau Nabi Elia yang sudah datang
kembali. Dan yang lainnya lagi mengatakan bahwa Engkau adalah salah satu dari nabi
zaman dahulu yang sudah hidup kembali.”

29 Lalu Dia bertanya lagi kepada mereka, “Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang
Aku?”
Petrus menjawab, “Engkau adalah Kristus‡ yang sudah Allah janjikan.”
30 Dengan keras Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapa pun

tentang jabatan-Nya itu.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

31 Sesudah itu Yesus mulai mengajar murid-murid-Nya bahwa— sebagai Anak Manu-
sia, Dia sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh pemimpin-
pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan Dia juga memberi-
tahukan, “Sesudah Aku dibunuh, Aku akan hidup kembali dari kematian pada hari yang
ketiga.” 32Diamengajarkan itudengan jelas kepadamereka. Tetapi Petrusberpikir bahwa
tidakmungkinRajaPenyelamatmenderita, jadidiamenarikYesuske samping supayabisa
berbicara secara pribadi danmulai menegur Dia, “Guru tidak boleh bicara begitu!”

33 Tetapi Yesus berbalik dan memandang murid-murid-Nya, lalu menegur Petrus,
“Pergilah dari hadapan-Ku, hei Iblis! Karena apa yang kamu pikirkan tidak berasal dari
Allah tetapi dari manusia!”

Tekadmenjadi pengikut Yesus✡
34 Sesudah itu Yesus memanggil orang banyak yang sedang mengikuti Dia dan murid-

murid-Nya, lalu Dia berkata kepada mereka, “Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia
harus meninggalkan kepentingannya sendiri§ dan mengikut Aku terus dengan pikiran
seperti ini, ‘Sampaimati pun—bahkan sampaimati disalibkan,* saya tidak akanmundur!’
35Karena setiap orang yang berusaha untukmempertahankannyawanya tetap akanmati
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 kamumenjadi begitu kaya sehingga semuaharta dunia inimenjadimilikmu 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.
Tidakmungkin—bukan?! 38Manusia zamansekarang 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

* 8:21 belum mengerti Maksud Yesus di ayat ini dijelaskan oleh Matius. Lihat Mat. 16:12. ✡ 8:26 Mat. 16:13-20;
Luk. 9:18-21; Yoh. 6:66-71 † 8:27 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Maksud pertanyaan
ini bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena tentu jawaban mereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu
Yesus.” Bandingkan Mrk. 6:14-16. ‡ 8:29 Kristus Lihat catatan di Mrk. 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.”



Markus 9:1 222 Markus 9:20

tidak akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku waktu Aku datang sebagai Anak Manusia
dalam kemuliaan Bapa-Ku dan bersama dengan paramalaikat surgawi.”

9
1Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Apa yang Aku katakan ini benar: Beberapa orang

dari antara kalian yang ada di sini tidak akan mati sebelum melihat saatnya Allah mulai
mendirikan kerajaan-Nya dengan kuasa di dunia ini.”*

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
2 Enam hari kemudian, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung

yang tinggi 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 bisamembuat kain seputih itu. 4Tiba-tiba ketigamurid itumelihat Nabi
Elia danMusa sedang bercakap-cakap dengan Yesus.

5 Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah sekali kita berada di sini! Kami
akan membuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi
untuk Elia.” 6 Petrus berkata seperti itu karena dia tidak tahu kata apa yang tepat dia
ucapkan, karena dia dan keduamurid yang lainmerasa takut sekali.

7Tetapipada saat itu jugaawanpun turundanmenutupimereka. Laludari awan ituada
suara yang berkata, “InilahAnak-Ku yang sangat Ku-kasihi. DengarkanlahDia baik-baik.”
8Tiba-tibamereka tidakmelihat orang lain lagi bersamamereka— kecuali Yesus sendiri.

9 Sementara mereka sedang turun dari gunung itu, Yesus melarang mereka, “Jangan
menceritakan apa yang sudah kalian lihat di atas gunung ini, sampai Anak Manusia—
yaitu Aku, hidup kembali dari kematian.” 10Merekamenaati apa yang Yesus perintahkan
itu, tetapi kemudianmereka saling bertanya-tanya satu sama lain tentang apa yang Yesus
maksudkan dengan “hidup kembali dari kematian.”

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

12 JawabYesus, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu untukmempersiapkan semua
hal sebelum AnakManusia datang. Tetapi Firman Allah juga menuliskan, ‘AnakManusia
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 kepadadia sesuai dengankemauanmereka. Hal itu juga sesuai denganyang
tertulis tentang dia di dalam Firman Allah.”

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
14Waktu Yesus dan ketigamurid-Nya itu kembali, merekamelihat banyak orang sedang

mengelilingi murid-murid Yesus yang lain. Dan di situ juga ada ahli-ahli Taurat yang
sedang berdebat dengan murid-murid-Nya itu. 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 dia, roh itu
membanting-banting dia, busa keluar dari mulutnya, dia mengertak-ngertakkan giginya,
dan badannya jadi kaku. Saya sudah minta murid-murid Bapak untuk mengusir roh itu,
tetapi mereka tidak bisa.”

19Lalu 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.

* 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 waktumurid-murid-Nya
melihat 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
itumenunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru sudahmulai dengan nyata di dunia ini. ✡ 9:1 Mat. 17:1-13;
Luk. 9:28-36 † 9:11 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dariMal. 3:1; 4:5-6. ‡ 9:13 Elia sudah datangMat.
17:13 menjelaskan, “Kemudian barulah murid-murid itu mengerti bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis,
yangmenggantikan Nabi Elia.” Lihat jugaMrk. 1:6. ✡ 9:13 Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43
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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
memang mau membunuh dia. Tetapi kalau Bapak bisa berbuat sesuatu, tolonglah dan
kasihanilah kami.”

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

24Langsung 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 yangmembuat 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 yangmenyaksikannya berkata,
“Dia sudahmati.” 27Tetapi Yesus memegang tangan anak itu danmembantunya berdiri.

28 Waktu 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✡

30Lalu Yesus danmurid-murid-Nya pergi dari tempat itumelalui 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
tidakmengerti apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka seganmenanyakan 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 be-

rada di dalam rumah, Yesus bertanya, “Soal apa yang kalian bicarakan dalam perjalanan
tadi?” 34 Tetapi mereka diam saja, karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan
tentang siapakah yang nomor satu di antara mereka. 35 Yesus duduk dan memanggil
murid-murid-Nya, laluDiamemberitahukan, “Kalaukamumaumenjadi yangnomor satu
di mata Allah, berarti kamu harus siap untuk menjadi yang paling terakhir, dan juga siap
untukmelayani semua orang.”

36Lalu Yesusmengajak seorang anak kecil danmenempatkan anak itu di tengah-tengah
mereka. Sambil memeluk anak itu Dia berkata, 37 “Kalau kamumenerima danmelayani§
anakkecil seperti ini denganalasanmemuliakannama-Ku, berarti kamusudahmenerima
dan melayani Aku. Dan kalau kamu sudah melayani Aku, berarti bukan Aku saja yang
kamu layani. Kamu juga sudahmelayani Allah yangmengutus Aku ke dunia ini.”

38 Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, “Guru, kami melihat seseorang yang mengusir
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
dengan memakai nama-Ku, dia tidak bisa langsung berbalik menghina Aku. 40 Karena
orang yang tidakmelawan 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.”

42 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau ada orang yang membuat anak kecil yang percaya
kepada-Ku terpengaruh berbuat dosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat
sekali dari Allah. 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

✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45 ✡ 9:32 Mat. 18:1-9; Luk. 9:46-50; 17:1-2 § 9:37 menerimadanmelayani Secara
harfiah, “menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalah untuk terima tamu yang belum dikenal di
rumah. * 9:42 batubesar Secaraharfiah, “batugilingankeledai.” Maksudnyabatubesar yangdiputardengan tenaga
keledai untukmenggiling biji terigu untukmengolah tepung.
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43-44Lalu 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 dan
buanglahmatamu itu! Lebih baik kamumasukkedalamkerajaanAllahdengan satumata
saja daripadamatamu lengkap tetapi dilemparkan ke dalamapi neraka. 48Seperti tertulis
dalam Firman TUHAN, ‘Di dalam neraka, ulat-ulat yang memakan manusia 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. Jangansampaikalianseperti garamyanghilangrasaasinnya! Biarlahkalian
berguna dan hidup damai satu sama lain.”✡

10
Ajaran Yesus tentang suami-istri

1 Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi menyeberang ke sebelah timur
Sungai Yordan di provinsi Yudea. Di situ juga banyak orang berdatangan kepada-Nya.
Dan seperti biasanya, Yesus mengajar mereka. 2Waktu itu beberapa orang Farisi datang
kepada-Nya dengan maksud menguji Yesus. Mereka bertanya kepada-Nya, “Apakah
seorang suami bolehmenceraikan istrinya?” 3Lalu jawabYesus, “Apayangdiperintahkan
Musa kepada kalian tentang hal itu?” 4 Mereka berkata, “Musa memberi izin kepada
seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan memberikan surat keterangan cerai
kepadanya.”✡ 5Maka Yesus berkata kepada mereka, “Musa menulis perintah seperti itu
kepadamu karena hatimu keras dan tidak tahumenyayangi istri. 6Tetapi kehendak Allah
yang sebenarnya sudah nyata waktu Allahmenciptakan dunia ini,
‘Dia hanyamenjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan.’✡
7 ‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu-

bapaknya dan dipersatukan dengan seorang calon istrinya— 8 sehingga mereka
berduamenjadi satu.’✡

Dengan demikian, di mata Allah suami-istri bukan lagi dua, melainkan satu. 9Karena itu
suami-istri yang sudahdipersatukanAllahdalampernikahan, tidakbolehdiceraikanoleh
manusia.”

10Waktu 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 perz-
inaan 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
13 Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus,

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

Orang kaya sangat sulit menjadi warga kerajaan Allah✡

† 9:43-44 Perbedaan salinan Ada beberapa salinan pada zaman dulu yang mengulangi ayat 48 di sini dan di bawah
ayat 45. Lama-kelamaan kedua tambahan itu terhitung sebagai ayat 44 dan 46. ‡ 9:49 Ayat 49 Secara harfiah dalam
bahasa Yunani ayat ini mengatakan, “Karena semua (orang) akan digarami dengan api.” ✡ 9:50 Mat. 5:13-16; Luk.
14:34-35 ✡ 10:4 Ul. 24:1 ✡ 10:6 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 10:8 Kej. 2:24 ✡ 10:16 Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30
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17 Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu, seseorang berlari-lari untuk bertemu
denganDia. Lalu orang itu sujuddi hadapan-Nyadanbertanya, “Guruyangbaik, apa yang
harus saya lakukan untukmendapatkan hidup yang selama-lamanya?”

18 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamu mengatakan Aku baik?
Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 19Tentu kamu sudah tahu perintah ini:
‘Janganmembunuh, jangan berzina,
janganmencuri, janganmemberi kesaksian palsu,
janganmenipu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

20 Jawab orang itu kepada-Nya, “Guru, saya sudah mematuhi semua itu sejak masa
muda.”

21Yesus memandang dia dan merasa kasihan kepadanya dan berkata, “Masih ada satu
hal lagi yang perlu kamu lakukan. Pergilah, juallah semuamilikmu. Lalu bagi-bagikanlah
uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu kamu akan memperoleh harta di
surga. Kemudian datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.”

22Orang itu sangat kecewamendengarapayangdikatakanYesus, laludiameninggalkan
tempat itu dengan hati yang sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual
hartanya.

23Yesusmelihat sekeliling-Nya lalu berkata kepadamurid-murid-Nya, “Sulit sekali bagi
orang-orang kayamenjadi warga kerajaan Allah!” 24Murid-murid-Nya heranmendengar
kata-kata-Nya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, “Anak-anak-Ku, memang sulit sekali menjadi
warga kerajaan Allah! 25 Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang jarum*
daripada orang kayamenjadi warga kerajaan Allah.”

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

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

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami sudah mening-
galkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus, “Yang Ku-katakan kepada kalianmasing-masing ini benar: Setiap orang
yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anak-anaknya, atau
ladangnya karena mengikut Aku atau karena memberitakan Kabar Baik, 30maka dalam
hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akanmenerima 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 kemudianhari akanmendapatkedudukanyangrendah.
Dan orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan rendah, di kemudian hari akan
mempunyai 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 danmemberitahukan apa yang akan terjadi pada diri-
Nya. 33“Dengarkanlahbaik-baik! Kita sedangmenujuYerusalem. Di sanaAnakManusia—
yaituAku, akandiserahkankepada imam-imamkepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan
menjatuhkanhukumanmati pada-Ku. KemudianmerekaakanmenyerahkanAkukepada
para pembesar yang bukan orangYahudi. 34Orang yang bukanYahudi itu akanmengejek,
meludahi, mencambuk, dan membunuh-Ku. Tetapi pada hari ketiga sesudah kematian-
Ku, Aku akan hidup kembali.”

Permintaan Yakobus dan Yohanes
35 Sesudah itu, Yakobus dan Yohanes— anak-anak Zebedeus, datang kepada Yesus dan

berkata, “Guru, 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.”

✡ 10:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20 * 10:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24.
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38 Tetapi jawab Yesus, “Kalian tidak mengerti apa yang kalian minta. Apakah kalian
sudah siap menerima penderitaan seperti yang akan Aku alami? Apakah kalian bisa
memikul kesusahan besar yang akan Aku alami nanti?”†

39 Jawabmereka, “Kami bisa.”
Lalu kata Yesus, “Memang kalian akan menderita dan memikul kesusahan besar sama

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

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

Yesusmembuat orang buta bisamelihat✡
46 Lalu Yesus, murid-murid-Nya, dan orang banyak tiba di Yeriko. Dan waktu mereka

meninggalkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus— anak
Timeus, yang selalu dudukdi pinggir jalanuntukmengemis. 47Dandiamendengarbahwa
Yesus dari Nazaret sedang lewat. Lalu dia berseru, katanya, “Yesus, Keturunan Daud,‡
kasihanilah saya.”

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

49Yesus berhenti dan berkata, “Bawa dia kemari.” Lalu mereka 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.”
52Kata Yesus kepadanya, “Pergilah. Karena kamu percaya kepada-Ku, maka sekarang

kamu bisa melihat.” Saat itu juga dia langsung bisa melihat lalu mengikut Yesus dalam
perjalanan itu.

11
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

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

4 Lalu kedua murid itu pun pergi dan menemukan keledai muda itu sedang terikat di
jalan di dekat pintu sebuah rumah. Mereka melepaskan talinya. 5 Ada beberapa orang
yang sedang berdiri di situ bertanya, “Kenapa kalian lepaskan keledai itu?” 6Lalumereka
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 dan

† 10:38 penderitaan … kesusahan Secara harfiah, “Apakah kalian sanggup minum cawan yang akan Ku-minum, atau
dibaptis dengan baptisan yang akan diberikan kepada-Ku?” ✡ 10:45 Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43 ‡ 10:47
Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu orang buta itu memanggil Yesus ‘Keturunan Daud’, artinya
bukan saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum Yesus datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja
Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat sebagai
‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan menyembuhkan orang sakit dan
buta.” Jadi orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. ✡ 11: Mat.
21:1-11; Luk. 19:28-40; Yoh. 12:12-19
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menggelarkannya di jalan yang akan dilewati Yesus. Ada juga yang mengalasi jalan itu
dengan ranting-ranting berdaun yangmereka potong dari sekitar jalan itu. 9Orang-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!
10BiarlahAllahmemberkati keturunanRajaDaud ini, supayaDiamemerintahkitadengan

baik. Pujilah Allah YangMahatinggi!”
11 Waktu Yesus sampai di Yerusalem, Dia masuk ke Rumah Allah dan melihat-lihat

semua yang terjadi di sekitar situ. Karena hari sudah hampirmalam, Dia dan kedua belas
murid-Nya pergi ke desa Betania.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
12Hari berikutnya waktu mereka sedang berjalan kembali dari Betania ke Yerusalem,

Yesusmerasa lapar. 13Dari jauh Diamelihat pohon ara yang daunnya banyak sekali. Lalu
Dia mendekati pohon itu untuk melihat 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.” Danmurid-murid-Nyamendengar Dia berkata seperti itu.

Yesusmengusir orang-orang yangmenjadikan RumahAllah seperti pasar✡
15 Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mulai mengusir

orang-orangyangsedangberjualandi situ. Diamembalikkanmeja-mejayangdipakaioleh
para penukar uang.‡ Dan Dia juga menjatuhkan bangku-bangku yang dipakai oleh para
penjual burung merpati. 16 Dia juga melarang orang membawa barang melewati teras
Rumah Allah, karena itu bukan jalan. 17Dan Yesus mengajar mereka seperti ini, “Kalian
tahu betul bahwa dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa.’✡
Tetapi kalian sudahmengubahnyamenjadi ‘tempat persembunyianbagi parapencuri!’ ”✡

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

19Ketika hari sudahmulai gelap, Yesus danmurid-murid-Nyameninggalkan kota itu.
Yesusmengajar tentang pohon ara yang dikutuk-Nya✡

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

22 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Percayalah penuh kepada Allah. 23 Apa yang Aku
katakan ini benar: Kalau kalianmasing-masing percaya penuh, kamu juga bisamembuat
keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu bisa meminta kepada Allah, ‘Biarlah
gunung inipindahkedalam laut.’ Tetapi kamuharuspercayapenuhdan tidak ragubahwa
Allah pasti akan melakukan apa yang kamu minta. 24 Karena itu, Aku menasihatkan
setiap kalian: Saat kamu berdoa meminta sesuatu, percayalah seperti ini, ‘Allah sudah

* 11:9 Hosana! Terpujilah TUHAN! Secara harfiah, “Hosana.” Dalam Bahasa Ibrani kuno artinya ‘TUHAN selamatkan-
lah 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
merasabahwamerekaamandanmenyangkabahwanegeri Israel tidakakandiserangolehorang-orangyangmemusuhi
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
Pada waktu itu, raja besar di Roma memerintah semua daerah Yahudi dan banyak provinsi yang lain. Oleh karena
itu, uang sehari-hari yang mereka pakai adalah uang Roma. Dan imam-imam kepala sudah melarang, “Uang negara
Roma tidak boleh dipersembahkan kepada Allah.” Jadi orang-orang yang datang ke Rumah Allah harus menukar uang
mereka dengan uang yang diizinkan supaya mereka bisa mempersembahkan uang mereka kepada Allah. Mata uang
yang diizinkan itu adalah mata uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua yang dijual di dalam
RumahAllah. Jadimerekamenjadi kaya dari hasil jualan dan penukaran uang itu. ✡ 11:17 Yes. 56:7 ✡ 11:17 Yer.
7:11 ✡ 11:19 Mat. 21:20-22
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memberikan yang saya minta kepada-Nya.’ Maka hal itu akan Allah berikan kepadamu.
25-26 Saat kamu meminta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu sendiri kalau kamu
sakit hati kepada seseorang. Maafkanlah orang itu, supaya Bapamu yang di surga juga
mengampuni semua kesalahanmu.”§

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

27 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sudah kembali ke Yerusalem dan Dia sedang
berjalan mengelilingi teras Rumah Allah, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan
pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepada-Nya. 28 Lalu mereka bertanya, “Siapa yang
memberikan hak kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan kami?— seperti
yang kamu lakukan kemarin! Atas nama siapakah 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?’ 32-33 Tetapi tidak baik juga
kalau kita jawab, ‘Dia bekerja atas kemauannya sendiri,’ karena orang banyak ini akan
marahkepadakita!” Makaakhirnyamereka jawab, “Kami tidak tahu.” Merekamenjawab
seperti itukarena takutkepadaorangbanyak, karenasemuaorangyangberkumpuldi situ
percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu, Aku pun tidak akan mengatakan

kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku untuk melakukan hal-hal seperti
yang kemarin itu.”

12
Perumpamaan: Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡

1 Lalu Yesus mulai mengajar pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu dengan memakai
beberapa perumpamaan. Inilah salah satu dari 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 untukmengawasi
kebun itu dari para pencuri dan binatang. Waktu semuanya sudah selesai, dia menye-
wakan kebun anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya
pergi ke negeri lain. 2Waktu tiba musim panen, dia menyuruh seorang hambanya pergi
kepada petani-petani itu untukmengambil hasil kebun yangmenjadi bagiannya. 3Tetapi
para petani itu menangkap dan memukul hambanya itu, lalu mereka menyuruh dia
pulang dengan tangan kosong. 4 Lalu pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang lain
pergi kepada mereka. Tetapi mereka mencaci maki dia dan memukul kepalanya sampai
terluka. 5 Sesudah itu pemilik kebun itu menyuruh lagi seorang hambanya yang lain.
Tetapi mereka membunuh dia. Begitulah seterusnya mereka memperlakukan setiap
hamba yang lain yang datang menagih hasil kebun itu. Ada yang dipukul, dan ada juga
yang dibunuh. 6Akhirnya tidak ada lagi yang bisa disuruhnya kecuali anaknya yang satu-
satunya yang sangat dia kasihi. Lalu dia menyuruh anaknya itu pergi karena dia pikir,
‘Tentumereka akanmenghormati anak saya sendiri.’

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

§ 11:25-26 Ayat 25-26 Ada salinan kuno yang menambah kata-kata ini, “Tetapi kalau kalian tidak memaafkan orang
lain, Bapamuyangdi surga juga tidakakanmengampunikesalahanmu.” DalambahasaYunanikatayangditerjemahkan
sebagai ‘Maafkanlah’ adalah kata yang juga diterjemahkan ‘mengampuni’. Perbedaan dalam penerjemahan terjadi
karenadalambahasa Indonesiamanusia tidakmungkinmengampuni dosa sesamanya. Dalambahasa Indonesia hanya
Allah saja yang bisa mengampuni dosa. ✡ 11:25-26 Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8 * 11:30 Allah Di sini dan ayat 31,
secara harfiah, “dari surga.” † 11:30 atas kemauannya sendiri Di sini dan ayat 32, secara harfiah, “dari manusia.”
✡ 12: Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19; Yes. 5:1-7
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9 “Jadi coba kalian pikir: Kalau sudah begitu, apakah yang akan dilakukan oleh pemilik
kebun itu? Tentu dia sendiri yang akan datang dan membunuh para petani itu. Lalu dia
akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-petani yang lain.” 10 Lalu Yesus berkata
lagi kepada mereka, “Sampai kapan kalian mengerti Firman Allah! Karena sudah ada
tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,
Allah sudahmenjadikannya sebagai batu fondasi yang terutama.
11Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi kita.’ ”✡

12 Pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedang mendengarkan perumpamaan itu, tahu
bahwa merekalah yang Yesus maksudkan sebagai petani-petani yang jahat itu. Karena
itumerekamencari carabagaimanamenangkapYesus. Tetapimereka takut kepadaorang
banyak yang juga hadir di situ, jadi mereka pergi meninggalkan Dia.

Pemimpin-pemimpin Yahudi ingin menjebak Yesus supaya melawan pemerintahan
Roma✡

13 Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi menyuruh beberapa orang dari kelompok Farisi
dan beberapa orang teman Raja Herodes mendatangi Yesus. Mereka datang dengan
tujuan untuk menjebak-Nya— yaitu membujuk Yesus supaya Dia berbicara melawan pe-
merintah dan teman-temanHerodes itumendengarnya. 14Mereka berkata, “Bapak Guru,
kami tahu Bapak adalah orang jujur yang benar-benarmengajar sesuai dengan kemauan
Allah dan tidak mempedulikan pendapat orang lain. Pak Guru tidak mengubah 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 men-
jawab, “Apakah dengan pertanyaan semacam itu kalian pikir bisa menjebak Aku?! Coba
tunjukkan satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk membayar pajak.” 16 Lalu
merekamemberikannya kepada-Nya. Dan Dia bertanya, “Ukiranmuka siapa yang ada di
sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka: “Raja Roma.”
17 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada raja apa

yangwajib rajamiliki. Danberikanlah kembali kepadaAllah apa yangwajibAllahmiliki.”
Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran.
Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kembali sesudah kema-

tian✡
18 Sesudah itu orang-orang dari kelompok Saduki* juga mendatangi Yesus. (Kelompok

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

24LaluYesusmenjawab, “Kalian sangat keliru karena tidak tahuapayang 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.’✡ 27Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita

✡ 12:11 Mzm. 118:22-23 ✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26 ✡ 12:17 Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40 * 12:18
kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai
imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian,
Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 12:19 Ul. 25:5 ✡ 12:26 Kel. 3:6
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itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya. Padahal pada zaman
Musa mereka sudah mati dan tidak ada lagi di dunia ini, tetapi di hadapan Allah mereka
masih tetap hidup. Jadi kalian sudah keliru sekali!”

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
28Waktu Yesusmasih berdebat dengan orang-orang Saduki, seorang ahli Taurat datang

danmendengarmereka berbicara. Waktudiamelihat Yesus sudahmenjawabpertanyaan
mereka dengan baik, dia juga bertanya kepada Yesus, “Menurut pendapatmu, 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. 33Dan kita harus mengasihi Allah dengan
sepenuh hati kita, dengan seluruh pikiran kita, dan dengan seluruh kekuatan kita. Dan
kita jugaharusmengasihi semuaorang sepertimengasihi diri kita sendiri. Keduaperintah
itu lebih penting dari semua peraturan tentang kurban binatang atau barang lain yang
dipersembahkan kepada Allah.”

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

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
35Waktu Yesus masih mengajar di Rumah Allah, Dia berkata, “Kenapa ahli-ahli Taurat

mengajar seperti ini?— ‘Kristus† akan datang sebagai keturunan Daud.’ 36 Sedangkan
Daud— ketika dikuasai Roh Allah berkata,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan saya,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

dan Aku akan mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan 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✡

38 Waktu Yesus masih mengajar di situ, Dia berkata, “Hati-hatilah! Janganlah kalian
mencontoh ahli-ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan pamer di tempat umum
dengan memakai baju yang bagus. Dan waktu berjalan di pasar, mereka senang waktu
orang-orang memberi salam kepada mereka dengan penuh hormat. 39Mereka juga suka
duduk di kursi-kursi yang paling depan di dalam rumah-rumah pertemuan atau di pesta-
pesta makan. 40Mereka juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti
ini, ‘Saya akan membantumu mengurus harta suamimu yang sudah meninggal.’ Tetapi
sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu karena mereka mau mengambil seba-
gian dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-
panjang di dalam rumah-rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwamereka orang
baik. Karena itu sebagai akibat dari perbuatan mereka yang seperti itu, Allah pasti akan
memberi hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

Jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡
41Waktu Yesusmasih berada di teras Rumah Allah, Dia dudukmenghadap peti persem-

bahan sambil memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam 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 jandamiskin ini nilainya lebihbesar dari persembahan semuaorang laindi
✡ 12:27 Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28 ✡ 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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sini— sekalipun orang-orang kaya itu. 44Karena mereka memberi sedikit dari kelebihan
harta mereka, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya— yaitu
seluruh biaya hidupnya.”

13
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1Waktu Yesus sedang keluar dari Rumah Allah, salah satu murid-Nya berkata kepada-
Nya, “Guru, lihat! Betapamegahnya Rumah Allah ini! Batu-batunya sangat besar sekali!”

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

3 Sesudah itu Yesus dan murid-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,’ sehingga mereka akan menyesatkan banyak orang. 7Waktu kalian
mendengar tentang perang yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi, janganlah
kalian kuatir! Karena itu bukanlah tanda-tanda akhir dunia. Memang hal-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 sudah
mulaimengalami sakit sebagai tandamaumelahirkan. Dan kemudian rasa sakitnya akan
semakin bertambah-tambah sampai anaknya lahir.

9 “Jagalah diri kalian baik-baik! Karena orang-orang yang memusuhi-Ku akan
menangkap danmembawa banyak orang dari antara kalian ke sidang pemimpin agama,
dan ada dari antara kalian yang akan dipukuli di dalam rumah-rumah pertemuan
mereka. Dan mereka juga akan membawa kamu untuk menghadap raja atau kepala
pemerintah. Waktu itu mereka akan melaporkan kamu seperti ini, ‘Dia itu juga pengikut
Yesus.’ Tetapi semua itu terjadi sesuai dengan kehendakAllah, supaya kamubisa bersaksi
tentangAkukepadamereka. 10DanAllah sudahmenentukanbahwasebelumakhirdunia,
Kabar Baik tentang Aku harus disampaikan kepada semua suku bangsa di seluruh dunia.
11Dan 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. Sebenarnya pada waktu
itu bukan kamu yang bicara, tetapi Roh Kuduslah yang berbicaramelalui kamu.

12 “Nanti akan ada orang yang menyerahkan saudaranya sendiri kepada pemimpin
agama untuk dibunuh. Juga akan ada bapak yangmenyerahkan 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 danmengikut Aku sampai
akhir, mereka akan diselamatkan.

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

✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33 ✡ 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
zamanMarkus, kebanyakan orang tidak bisa membaca, danMarkus mengajak orang yangmembacakan kepada orang
lain untukmenjelaskan nubuatan Daniel yang dikutip oleh Yesus.
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15 “Pada saat itu, kalau kamu berada di teras rumah,† jangan masuk rumah lagi untuk
mengambil sesuatu! Langsung lari saja! 16Demikian juga kalau kamu sedang bekerja di
ladang. Jangan pulang mengambil jubahmu. 17 Pada waktu bencana itu, kasihan sekali
ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Mereka akan sangat menderita karena mereka akan
sangat sulit melarikan diri. 18 Berdoalah supaya bencana itu tidak terjadi pada waktu
musim dingin. Karena kalau musim dingin akan lebih susah lagi. 19 Karena pada hari-
hari itu akan terjadi kesusahan besar. Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak
Allah menciptakan dunia ini sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang seperti
itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡ 20Tetapi oleh karena Allahmengasihani umat pilihan-
Nya yangmasih hidup di dunia padawaktu itu, Dia sudah putuskan bahwa bencana yang
palingmengerikan itu tidakboleh lama. Karenakalau lama, tidakadaorangyang sanggup
bertahan hidup di dunia.

21 “Pada waktu itu kalau ada orang yang memberitahukan seperti ini, ‘Lihat! Kristus
yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia ada di sana,’ jangan kalian
percaya. 22Karenadi kemudianhari akanbanyakorangdatangdanmembuat bermacam-
macam keajaiban untukmenyesatkan kalian. Mereka itu akanmengakui dirinya sebagai
nabi yangmenyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yangmengaku, ‘Aku ini adalah
Kristus yang kalian nanti-nantikan itu.’ Tipuan mereka sangat licik, sampai orang-orang
pilihan Allah juga hampir tersesat. 23Karena itu waspadalah! 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 akanmelihat AnakManusia— yaitu Aku, datang dalam
awan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. 27Lalu Aku akan menyuruh para
malaikat-Ku untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka
akan dikumpulkan dari semua tempat di bumi, dari ujung timur sampai ke ujung barat,
dan dari ujung utara sampai ke ujung selatan.

28 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara. Kalau ranting-
rantingnya sudah menjadi lembek dan tunas-tunas pada ranting-rantingnya mulai keli-
hatan, kalian tahu bahwamusim panas sudah dekat. 29Demikian juga, kalau kalianmeli-
hat 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. 31 Hal-
hal ini pasti akan terjadi semua. Masih lebih mungkin langit dan bumi hilang lenyap,
daripada ajaran-Ku ini tidak terjadi.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
32 “Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapanharinya atau jamnyaAku akandatang

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. Sebelummeninggalkan rumah, diamembagikan tugas kepada
setiap hambanya dan menjelaskan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Lalu
dia berkata kepada penjaga pintu, ‘Jaga baik-baik sampai saya kembali!’ 35 Mereka itu
terus bersiap-siap danberjaga-jaga, karenamereka tidak tahukapan tuan rumah itu akan
kembali— apakah sore hari, tengahmalam, padawaktu ayam berkokok, atau padawaktu
pagi. Begitu juga kalian harus selalu berjaga-jaga. 36 Jangan sampai Aku kembali secara
tiba-tiba dan tidak menemukan kalian siap siaga, tetapi sedang tidur! 37 Apa yang Ku-
katakan ini bukan hanya untuk kalian yang sedang mendengarkan tetapi untuk semua
orang: Teruslah bersiap-siap dan berjaga-jaga!”

† 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 Indonesiamenggunakan 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.” ✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36
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14
Pemimpin-Pemimpin Yahudimencari cara untukmembunuh Yesus

1Dua hari sebelumHari Raya Paskah,* anggota imam-imamkepala dan ahli-ahli Taurat
mulai mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak, supaya
mereka bisa membunuh Dia. 2 Lalu mereka berkata, “Kita tidak boleh menangkap Dia
selama pesta ini berlangsung! Nanti orang banyak akan marah kepada kita dan bisa
terjadi keributan.”

Seorang perempuanmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
3 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Betania. Mereka makan di rumah

Simon— yang juga disebut Si Penyakit Kulit.† Waktu Yesus dan beberapa orang lain
sedangmakan, ada seorangperempuanmasukdanmembawaminyakwangi yangmahal.
Minyak itu terbuat dariminyak narwastumurni dan ada di dalambotol yang terbuat dari
batu putih. Botol itu sengaja dibuat tanpa tutup. Jadi perempuan itumendekati Yesus dan
mematahkan bagian tipis dari botol itu lalumenuangkanminyak itu ke atas kepala Yesus.

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

6 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Biarkan saja dia! Tidak usah kalian tegur dia.
Karenaperempuan ini sudahmelakukanperbuatanyangbaikkepada-Ku. 7Karenaorang-
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
menuangkanminyakwangi keataskepala-Ku, dia sudahmempersiapkan tubuh-Kuuntuk
dikuburkan.§ Ini sajalah yang bisa dia lakukan untuk-Ku. 9 Apa yang Ku-katakan ini
benar: Waktu Kabar Baik tentang Aku disebarkan di seluruh dunia, apa yang sudah
dilakukan perempuan ini untuk Aku akan terus dibicarakan, sampai dia tidak akan
pernah dilupakan.”

Yudasmenjual Yesus✡
10 Lalu Yudas dari desa Kariot—* salah satu dari kedua belas murid-Nya, pergi kepada

imam-imam kepala untuk memberitahukan bahwa dia bersedia menjual Yesus kepada
mereka. 11 Waktu mereka mendengar hal itu mereka senang sekali, dan berjanji
memberikan sejumlah uang kepadanya. Lalu Yudas mulai mencari kesempatan untuk
menyerahkan Yesus kepadamereka.

Yesus dengan kedua belasmurid-Nyamakanmakanan Paskah bersama✡
12Hari pertamaperayaanPaskah sudah tiba—† yaitu hari dimana semuadombaPaskah

dipotong. Lalumurid-muridYesus bertanyakepada-Nya, “Guru, dimanakita akanmakan
makanan Paskah?— supaya kami pergi ke sana untukmempersiapkannya.”

13 Lalu Yesus menyuruh dua orang dari murid-murid-Nya, “Kalian berdua pergilah ke
Yerusalem. Di sana kalian akan bertemu dengan seorang hamba laki-laki yang sedang
membawa bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia terus. 14Waktu dia masuk ke dalam
rumah, kalian juga ikut masuk dan berkatalah kepada pemilik rumah itu, ‘Bapak, Guru
kamimenanyakankepadaBapak: Dimana tempatmakanmakananPaskahuntukDiadan

* 14:1 Paskah Secara harfiah, “Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Istilah ‘Perayaan Roti Tanpa Ragi’ merupakan
terjemahan dari satu kata dalam bahasa Yunani— yaitu “Azyma.” Perayaan tersebut dimulai pada Hari Raya Paskah
dan berlangsung selama delapan hari— sehinggameliputi 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 SiPenyakitKulitBanyakahli tafsirberkatabahwakemungkinanbesarSimon ini sudahsembuhdaripenyakitnya
sebelum kejadian ini. Lihat catatan tentang penyakit kulit dalam Mrk. 1:40. ‡ 14:5 uang yang banyak sekali
Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar
adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 300 dinar hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu
tahun. § 14:8 mempersiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanya menaruh minyak wangi dan
rempah-rempah padamayat orangmati sebelum dikuburkan (seperti padaMrk. 16:1). Tetapi perempuan itu mungkin
tidak tahu bahwa Yesus akan segera mati. Banyak penafsir berkata bahwa perempuan ini adalah Maria, saudaranya
Lazarus. Kalau begitu, dia menuangkan minyak wangi ke atas kepala Yesus karena dia mengasihi-Nya dan karena dia
inginberterimakasihkepada-Nya, karenaYesus sudahmenghidupkankembali saudaranyaLazarusdari 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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kamimurid-murid-Nya?’ 15Danorang itu akanmenunjukkan satu ruanganbesar di lantai
atas lengkap dengan meja dan barang-barang lain yang diperlukan. Di sanalah kalian
akan mempersiapkan makanan Paskah untuk kita.” 16 Maka kedua murid itu pergi ke
Yerusalemdanmerekamenemukan tepat seperti apa yangYesus katakankepadamereka.
Lalumerekamempersiapkanmakanan Paskah di situ.

17Malam itu, Yesus datang bersamamurid-murid-Nya. 18Waktumereka sedangmakan,
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 sedang
makan bersama kita.”

19Waktumerekamendengar itu,merekamenjadi sangat sedihdansatuper satuberkata
kepada-Nya, “Tuhan, orang itu pasti bukan saya!”

20Lalu 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.‡ 21 Karena
sama seperti yang sudah ditulis dalam Kitab Suci, Anak Manusia—§ yaitu Aku, memang
sudahditetapkanmati dibunuh. Tetapi kasihan sekali, dia yangmenyerahkanAkukepada
orang-orang yang memusuhi-Ku! Dia akanmendapat hukuman yang sangat berat sekali,
sampai dia akan berpikir bahwa lebih baik kalau dia tidak pernah dilahirkan.”

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
22Waktu mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada

Allah untuk roti itu. Lalu Diamenyobek-nyobek roti itu, dan saat Diamemberikan supaya
setiap mereka makan dari roti itu Dia berkata, “Ambillah roti ini dan makanlah. Inilah
tubuh-Ku.”

23-24 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu Dia mengucap
syukur kepada Allah. Saat Dia memberikan supaya setiap mereka minum dari cawan
itu Dia berkata, “Inilah darah-Ku— yang akan ditumpahkan untuk banyak orang. Darah
kematian-Kumenjadi tandabahwaperjanjian yangbaru antaraAllah danmanusia 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 kerajaan yang
Allah janjikan sudah nyata. Pada saat itulah Aku akanminum air anggur baru.”

26Lalumerekamenyanyikan lagu pujian kepadaAllah, dan sesudah itumereka pergi ke
Bukit Zaitun.

Petrus akanmenyangkal Yesus sebagai gurunya✡
27Padawaktumereka sedangberjalan, Yesusberkatakepadamurid-murid-Nya, “Kalian

semua akan lari meninggalkan Aku, karena Allah sudahmenetapkan 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.’✡
28Tetapi sesudahAllahmenghidupkanAkukembali dari kematian, Akuakanduluanpergi
ke daerah Galilea.”

29 Lalu Petrus berkata, “Biarpun semua teman lari meninggalkan Engkau, tetapi saya
tidak!”

30 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Ku-katakan ini benar: Malam ini sebelum
ayam berkokok dua kali, kamu sudah tiga kali menyangkal Aku sebagai gurumu.”

31Tetapi Petrus menjawab lagi dengan tegas, “Kalaumemang 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✡
32SesudahYesus danmurid-murid-Nya sampai di satu tamanyangbernamaGetsemani,

Dia berkata kepadamereka, “Kalian duduk di sini, karena Akumau pergi berdoa.” 33Lalu
Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut bersama-Nya. Waktu itu Yesus sangat
sedih sekali dan hati-Nya sangat tidak tenang. 34 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Hati-
Ku sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Kalian tinggal di sini. Teruslah terjaga
sambil berdoa.”
‡ 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 AnakManusia
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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35 Lalu Yesus berjalan sedikit jauh dari mereka, kemudian Dia berlutut dan berdoa
supayaDia bisa lepas dari kesusahan yang sudah dekat— kalau Allahmenghendaki. 36Dia
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-
mukan mereka sedang tertidur. Lalu Dia berkata kepada Petrus, “Simon, apakah kamu
sedang tidur? Ternyata kamu tidak sanggup terus terjaga sambil berdoa selama satu jam
saja!” 38 Lalu Yesus berkata lagi, “Sadarlah terus sambil berdoa supaya kalian masing-
masing tidak jatuh ke dalam dosa waktu iblis mencobai 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 danmenemukanmereka sedang tertidur
juga, karena mereka terlalu mengantuk. Waktu Dia menegur mereka, mereka diam saja.
Mereka merasa sangat malu sekali dan tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal
untukmenjawab-Nya.

41Sesudah itu Yesus pergi lagi berdoa untuk yang ketiga kalinya, danwaktuDia 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 yangmemusuhi-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
43 Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yudas— yaitu salah satu dari kedua belas

murid-Nya, datang dengan orang banyak. Mereka membawa parang dan tongkat kayu.
Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan
para pemimpin orang Yahudi. 44 Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan kepada
mereka, “Orang yang saya peluk, itulah Yesus. Tangkap dia, dan jaga dia baik-baik.”
45WaktuYudas tiba, dia langsungmendekatiYesusdanberkata, “Guru.” Laludiamemeluk
Yesus.†

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

48 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalian pikir Aku ini orang jahat— kah?!—
sehingga kalian harus membawa parang dan tongkat kayu ke sini! 49 Padahal setiap
hari Aku bersama kalian di teras Rumah Allah untuk menyampaikan ajaran-Ku! Lalu
kenapakalian tidakmenangkapAkudi sana? Tetapihal ini sudahditetapkanuntuk terjadi
kepada-Ku sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci.”

50Pada waktu itu semuamurid-Nya lari meninggalkan Dia.
51Seorang pemuda‡ berusahamengikuti Yesus dari belakang. Dia hanyamemakai 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.

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.

55-56Waktu itu imam-imam kepala dan semua anggota sidang Mahkamah Agama men-
cari cara untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya mereka bisa menjatuhkan
hukuman mati kepada-Nya. Secara diam-diam, beberapa orang sudah disogok supaya
merekamemberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun banyak orang yang

* 14:36 Abba Abba bukan bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibrani sehari-hari pada waktu itu, dan kata itu dipakai oleh
anak-anak kecil, seperti anak kecil yang belum bisa menyebut ‘bapak’, tetapi ‘papa’. Jadi waktu Yesus memanggil
Bapaknya ‘Abba’, itu menunjukkan rasa sayang dan hubungan yang paling dekat. ✡ 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
adalah Markus sendiri. Dia penduduk Yerusalem (Kis. 12:12). ✡ 14:52 Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh.
18:13-14, 19-24
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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 tangan
manusia ini, dan dalam waktu tiga hari aku akan bangun kembali yang baru, yang tidak
dibangun dengan tanganmanusia.’ ” 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.” 61 Tetapi Yesus tetap diam saja dan tidak menjawab apa-
apa.
Lalu imam agung bertanya lagi kepada Dia, “Apakah kamu Anak Allah dan Kristus?”§
62 Dan Yesus menjawab, “Ya, benar. Dan kalian akan melihat Anak Manusia*— yaitu

Aku, duduk di tempat yang paling terhormat di samping Yang Mahakuasa. Juga waktu
Aku datang dari surga, kalian akanmelihat Aku datang dalam awan.”

63Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan kemarahannya, imam agung merobek-
robek baju tipis† yang sedang dia pakai, dan berkata, “Buat apa kita mencari saksi-saksi
lain lagi?! 64 Kalian sendiri sudah mendengar dia menghina Allah! Jadi bagaimana
menurut kalian?”
Lalumereka semuamemutuskan untukmenjatuhkan hukumanmati kepada-Nya.
65 Sesudah itu ada di antara mereka yang mulai meludahi Dia. Mereka juga menutup

mata-Nya dengan sepotong kain, dan sambilmemukuli Diamereka berkata, “Kalau kamu
seorang nabi, coba tebak, siapa nama orang yang baru saja memukul kamu!” Kemudian
penjaga-penjaga imam agung itu punmemukuli Yesus sambil membawa Dia keluar.

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡
66 Waktu semua itu terjadi, Petrus masih menghangatkan badannya di dekat api di

halaman rumah imam agung. Lalu seorang pembantu perempuan dari imam agung itu
datang. 67Waktu dia memperhatikan muka Petrus di terang api, dia berkata kepadanya,
“Kamu juga salah satu pengikut Yesus orang Nazaret itu— bukan?!”

68Tetapi Petrus berkata, “Saya tidak tahu, dan tidakmengerti apa yang kamu katakan.”
Lalu dia pergi ke pintu pagar masuk. Pada saat itu juga ayam berkokok.

69Waktupembantu perempuan itumelihat Petrus lagi, diamulai berkata kepada orang-
orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah satu dari mereka yang ikut Yesus.” 70 Tetapi
Petrus menyangkal lagi, “Bukan!”
Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada Petrus, “Betul!

Kamu juga salah satu dari mereka, karena kamu juga orang Galilea.”
71 Lalu Petrus mulai berkata, “Saya tidak kenal orang itu! Kalau saya bohong, biarlah

TUHAN yang di surgamenghukum saya!”
72 Saat itu ayam berkokok untuk kedua kalinya. Lalu Petrus pun mengingat apa yang

Yesus katakan kepadanyamalam 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 membunuh
Yesus dengan caramemperalat pejabat-pejabat pemerintahRoma. Lalumerekamengikat
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?”

§ 14:61 AnakAllahdanKristus Sesuai kebiasaanorangYahudi, imamagungmenghindardarimenyebut ‘Allah’. Secara
harfiah, dia berkata, “Anak dari yang Terpuji.” Dalam ayat yang berikut ini, Yesus jugamengikuti kebiasaan itu dengan
tidak langsung mengucapkan ‘Allah’, tetapi “Yang Mahakuasa.” Dan kebiasaan ini juga muncul dalam Mrk. 11:30.
Tentang arti “Kristus,” lihat catatan di Mrk. 1:1. * 14:62 Anak Manusia Lihat catatan di Mrk. 2:10. Yang Yesus
katakan tentang diri-Nya adalah kutipan dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13. † 14:63 merobek-robek baju tipis Dalam
kebudayaan orang Yahudi, merobek baju adalah tanda sangat sedih atau sangat tidak setuju. Markus menggunakan
kata dalam Bahasa Yunani yangmenunjukkan 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 ✡ 15: Mat. 27:1-2; Luk. 23:1-5; Yoh. 18:28-38
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Jawab Yesus, “Ya, begitulah.”
3 Lalu para imam kepala melaporkan banyak tuduhan tentang kesalahan Yesus. 4 Jadi

Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, “Apakah kamu tidakmaumenjawab? Karenamereka
berkata kamu sudahmelakukan banyak kesalahan.” 5Tetapi Yesus tetap tidakmenjawab
apa-apa, sehingga Pilatus sangat heran sekali.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
6Setiap tahundi YerusalempadaHari Raya Paskah, gubernur selalumembebaskan satu

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

9 Lalu Pilatus menjawab mereka, “Apakah kalian mau supaya saya melepaskan raja
orang Yahudi ini untuk kalian?” 10Pilatus sengaja berkata seperti itu karena dia tahu para
imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yang membuat mereka
menyerahkan Yesus kepadanya. 11 Tetapi para imam kepala membujuk orang banyak
itu supaya mereka minta kepada Pilatus untuk membebaskan Barabas— bukan Yesus.
12 Lalu Pilatus bertanya sekali lagi kepada mereka, “Kalau begitu, apa yang kalian mau
saya lakukan terhadap orang ini?— yang kalian sebut ‘raja orang Yahudi.’ ”

13Tetapi mereka berteriak, “Salibkan dia!”*
14 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, “Kenapa? Kesalahan apa yang sudah dia

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, danmerekamemanggil 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
mahkotaberduridari cabangpohonberduridanmemasangnyapadakepalaYesus. 18Lalu
mereka pura-pura memberi hormat kepada Yesus dengan berteriak, “Salam, hai raja
orang Yahudi!” 19 Sesudah itu mereka memukul kepala Yesus dengan tongkat dan ada
juga yangmeludahi Dia. Ada juga dari antaramereka pura-puramemberi 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. Lalumerekamembawa 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†

✡ 15:5 Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16 * 15:13 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
yangdihukummati dengan cara disalibkan tidakhanyamenderita secarafisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena
penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati
tempat itu akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan tidak berlaku untukwarga negara
kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 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 memaksamenerjemahkan
istilah khusus dalam bahasa Yunani, bisa juga diterjemahkan “memerintahkan.” Dalam setiap provinsi di mana
pemerintah Roma menjajah rakyat, semua tentara Roma diperbolehkan memerintah masyarakat untuk memikul
barangmereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah terlalu lemah untukmemikul salib-Nya sendiri.
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Simon untukmemikul salib Yesus. 22Merekamenggiring Yesus ke Golgota. Dalam bahasa
Ibrani nama tempat itu artinya “tempat tengkorak.”‡ 23Di sana mereka memberikan air
anggur yang dicampur dengan getah pohonmur kepada-Nya. Tetapi Yesus menolaknya.

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

29Orang-orangyangmelewati tempat itumenghinaDia. Merekamenggelengkankepala
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 danmengejek Dia dengan suara keras, “Kasihan sekali! Orang-orang lain
dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan! 32Kalau dia benar-benar
Kristus, Raja Penyelamat bangsa Israel, biarlah dia turun dari salibnya itu! Dengan begitu
kami bisa percaya kepadanya.” Dan kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus ikut
jugamenghina Dia.

Yesusmati✡
33 Pada jam dua belas siang, tiba-tiba semua daerah itu gelap dan berlangsung sampai

jam tiga sore. 34 Kira-kira jam tiga, Yesus berteriak dengan suara yang keras, “Eloi, Eloi,
lamasabaktani?” Yangartinya, “Allah-Ku,Allah-Ku, kenapaEngkaumeninggalkanAku?”✡

35Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar danmereka berkata, “Dengar!
DiamemanggilNabi Elia.” 36Sesudah itu seseorang lari untukmengambil 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 untuk
menurunkan dia dari salib ini!”

37Lalu Yesus berteriak danmati. 38Waktu Yesusmati, gorden yang selalu tergantung di
pintu Ruang Kudus§ di dalamRumahAllah robek sendiri dari atas ke bawahmenjadi dua
bagian.

39Waktukomandankompi* yangberdiri di situmelihat apayang terjadi padaYesus saat
Dia mati, dia langsung berkata, “Benar-benar, Orang ini adalah Anak Allah!”

40Di situ juga adaperempuan-perempuanberdiri danmelihat dari jauh. Mereka adalah
Salome, Maria yang berasal dari kampung Magdala, dan Maria— ibu dari Yoses dan
Yakobusmuda, yaitu adik-adiknyaYesus.† 41Mereka adalah perempuan-perempuanyang
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✡

‡ 15:22 Golgota Nama yang disebut Markus untuk tempat itu berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa
Latin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanya Roma, itu disebut Kalvari. Bukit itu ada di sebelah utara Yerusalem. Nama
bukit itu bukan karena ada tengkorak-tengkorak manusia di sana. Tetapi di bukit itu kebetulan ada batu besar yang
menonjol yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. § 15:24 bagi-bagikan… undiMarkus sengajamenulis ayat ini

supayamiripdenganMzm. 22:18. Yesusmenggenapiyang tertulisdi ayat itu. * 15:27-28 PerbedaansalinanBeberapa
salinan kunomenambahkan kata-kata ini yang kemudian dihitung 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

tepatlahapayang tertulis dalamMzm. 69:22. § 15:38 gorden…RuangKudusGorden itu adalahkain tebal yang selalu
terpasang di pintu Ruang Kudus. Tidak jelas di sini apakah gorden itu ada di pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden
yang memisahkan Ruang Kudus dengan Ruang Mahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan dalam Ibrani 9,
bahwa tidak ada lagi penghalang yang memisahkan manusia dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) * 15:39
komandan kompi Secara harfiah dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin
dari seratus tentara’. † 15:40 Urutan nama diubah supaya Salome tidak dianggap saudara perempuan dari Yakobus
dan Yoses. Ada kemungkinan bahwa Salome ini adalah istri Zebedeus dan ibu dari Yakobus dan Yohanes— yaitu kedua
muridYesus. Matiusmemakainama lainuntukYoses—yaituYusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41 Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56;
Yoh. 19:38-42
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42 Pada waktu itu hari sudah mulai malam dan orang Yahudi harus segera menyele-
saikan segala persiapan mereka untuk Hari Sabat. 43 Karena itu Yusuf memberanikan
diri menghadap Pilatus supaya dia mengizinkan mayat Yesus bisa segera diturunkan
dan dikuburkan. (Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea. Dia juga salah satu
anggota terhormat Mahkamah Agama Yahudi. Dia juga rindu sekali saatnya Allah mulai
memerintah dunia ini sebagai Raja.) 44Pilatus heranwaktumendengar bahwaYesusmati
sebelum malam. Lalu dia menyuruh komandan kompi yang melaksanakan 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 membawa dan menaruh
mayat-Nya di dalam kuburan yang digali seperti gua di dalam bukit batu. Sesudah itu
pintu kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan
sebagai tutupnya. 47 Waktu mereka mengurus mayat Yesus, kedua ibu yang bernama
Maria itu ada di situ danmelihat tempat di manamerekamenaruhmayat-Nya.

16
Berita tentang Yesus hidup kembali dari kematian✡

1-2Waktu hari Sabat sudah lewat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu saat matahari baru
terbit,Mariadari kampungMagdala, Salome, danMaria ibunyaYakobuspergi ke kuburan
Yesus. Sebelum pergi, mereka membeli minyak yang harum untuk meminyaki mayat
Yesus. 3Waktudi jalanmereka saling bertanya, “Siapakah yang akanmenolong kita untuk
menggulingkanbatu besar itu, supaya kita bisamasuk ke dalamkuburan?” 4Tetapiwaktu
mereka sampai di kuburan, merekamelihat batu besar itu sudah terguling.

5Segeramerekamasukkedalamkuburan itu, danmelihat satumalaikat yangkelihatan-
nya laki-laki muda. Dia berpakaian putih dan sedang duduk di sebelah kanan kuburan
itu. Mereka pun kaget sekali. 6Tetapimalaikat itu berkata kepadamereka, “Jangan kaget!
Saya tahu kalianmencari Yesus, OrangNazaret yang sudahdisalibkan 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 kepada murid-murid-
Nya, khususnya kepada Petrus. Katakanlah, ‘Yesus sudah duluan pergi ke Galilea dan
kalianakanmenemuiDiadi sana— sesuai denganapayang sudahpernahDiaberitahukan
kepada kalian.’ ”

8 Dengan gemetar perempuan-perempuan itu lari meninggalkan kuburan itu, karena
sangat takut dan bingung. Mereka tidak bicara apa-apa dengan orang yangmereka temui
di jalan, 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 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 itu
mereka sedang berjalan dari Yerusalem ke tempat lain. 13 Waktu dua orang itu sadar
bahwa Orang yang bersama mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang. Lalu
mereka berdua kembali danmenceritakan kejadian itu kepadamurid-murid-Nya. Tetapi
mereka tetap tidak percaya.

14Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada kesebelas murid-Nya itu waktumereka
sedangmakan. Diamenegurmereka karena kekerasan hatimereka sehingga—walaupun

✡ 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 segera memberitahukan pesan malaikat itu kepada Petrus dan
orang-orang yang bersama dia. Sesudah itu, Yesus sendiri mengutus mereka pergi (ke semua tempat) dari timur ke
barat dengan Kabar Suci yang tidak akan pernah berubah— yaitu bahwa manusia bisa diselamatkan dan menerima
hidup yang selama-lamanya. ✡ 16:8 Mat. 28:9-10; Luk. 24:13-35; Yoh. 20:11-18
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sudah beberapa orang saksi mata yang memberitahukan, mereka masih tidak memper-
cayai bahwa Dia sudah hidup kembali. 15 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Pergilah ke
seluruh dunia, beritakanlah Kabar Baik kepada semua orang. 16 Orang yang tidak mau
percaya kepada-Ku akan dihukum. Tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan disela-
matkan. 17 Dan kepada setiap kalian yang percaya kepada-Ku, Allah akan memberikan
kuasa kepadamu untukmelakukan keajaiban-keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan

kamu akanmengusir setan-setan,
akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari,
18 dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau minum racun, kamu
tidak akan sakit ataumati.

Dankamujugaakanmeletakkan tanganatasorang-orangsakit sambilberdoakepada-
Ku, dan orang yang sakit itu akan sembuh.”

Yesus terangkat ke surga✡
19 Sesudah Dia selesai berbicara kepada murid-murid-Nya, Tuhan Yesus terangkat ke

surga, dimanaDia duduk di sebelah kananAllah— yaitu di tempat yang paling terhormat.
20Lalu 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

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

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis
5 Pada waktu Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Yudea di bawah 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 istrinyamenyenangkan hati Allah, karenamereka selalu hidup benarmenu-
rut kemauan Allah— yaitu selalu menaati semua perintah dan peraturan TUHAN tanpa
kesalahan. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul, dan mereka
juga sudah sangat tua.

8 Pada suatu hari ketika kelompok Abia mendapat giliran untuk melayani di Rumah
Allah, Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah. 9Dan seperti kebi-
asaanpara imam,merekamembuangundiuntukmengetahui siapayangakanmembakar
kemenyan di bagian Rumah Allah yang bernama Ruang Kudus. Dan ternyata Zakaria
yang terpilih untuk tugas itu. 10Ketika tiba waktunya untuk pembakaran kemenyan dan
Zakaria sudahmasukkedalamRuangKudus, sesuai kebiasaan jamberdoa, di luar di teras
Rumah Allah banyak sekali orang sedang berdoa.

11 Lalu tiba-tiba dia melihat malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah yang adalah
tempat untuk membakar kemenyan. 12Ketika Zakaria melihat malaikat itu, dia terkejut
dan takut sekali. 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, “Jangan takut, Zakaria.
Allah 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. 15 Karena dia akan menjadi orang yang agung di hadapan Allah. Sebagai
tanda dia dikhususkan bagi Allah, dia tidak boleh minum anggur atau minuman keras
lainnya.‡ Dia akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus— bahkan sejak dalam kandungan
ibunya. 16 Dia akan membimbing banyak orang Israel supaya mereka kembali kepada
TUHAN— Allah mereka. 17Dia akan menyiapkan umat Allah sebelum kedatangan Tuhan
ke dunia ini. Roh Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja seperti
Nabi Elia. Akibat pelayanannya, orang tua akan mengasihi anak-anak mereka kembali.
Dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat kepada TUHAN menjadi taat
kembali. Dan cara berpikir mereka menjadi bijaksana kembali, sehingga mereka mau
hidup benar.”

18 Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, “Bagaimana saya bisa yakin bahwa apa
yang engkau katakan itu benar-benar akan terjadi? Saya dan istri saya sudah terlalu tua
untuk bisa mendapatkan anak kandung!”

19Danmalaikat itumenjawab, “NamasayaGabriel. Saya selaluberdiri di hadapanAllah
dan selalu siapmembawa berita-Nya. Dialah yangmenyuruh saya untukmenyampaikan
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,

* 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 kelompokAbiaPara imamterbagi dalamduapuluhempat kelompok, untukmengaturwaktunyamereka
bertugas di RumahAllah setiap tahun. Lihat 1Taw. 24. ‡ 1:15 Sebagai tanda … tidak bolehminum anggur … Perintah
seperti ini juga diberikan kepada orang tua Simson (Hak. 13:5, 7), jadi orang tua Yohanes pasti berpikir bahwa anak
mereka akanmenjadi nabi.
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maka kamu akanmenjadi 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 kepadamereka. Dia hanya bisamemberi tanda
dengan tangannya kepada mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa dia sudah mendapat
penglihatan di dalamRuang Kudus. 23Sesudah 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 tidakmenampakkan dirinya kepada orang-orang, 25karena dia berpikir
“Sudah begitu lama orang-orang menghina saya karena mandul, tetapi akhirnya TUHAN
mengasihani saya. Jadi biarlah orang-orang tahu bahwa saya sudah hamil ketika mereka
melihat saya!”

Malaikat Gabriel memberitahukanMaria tentang kelahiran Yesus
26-27KetikaElisabethamil enambulan,AllahmengutusmalaikatGabriel kepadaseorang

perawan muda bernama Maria yang tinggal di kota Nazaret di provinsi Galilea. Maria
bertunangan dengan Yusuf— seorang keturunan Daud. 28Begitu malaikat itu sampai, dia
berkata, “Salam! TUHAN sungguh baik hati kepadamu. Dia menyertaimu!”

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

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

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

35 Dan malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang
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. 37Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidakmungkin.”

38 Kata Maria, “Saya ini hamba TUHAN yang hina. Apa yang engkau katakan itu
hendaklah terjadi kepada saya.” Lalumalaikat itu pergi meninggalkan dia.

Mariamengunjungi Elisabet
39 Tidak lama kemudian, dengan buru-buru Maria bersiap-siap dan pergi ke sebuah

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

Mariamemuji Allah
46KemudianMaria berkata,

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

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

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

49Karena YangMahakuasa sudahmelakukan hal-hal yang luar biasa untuk saya.
Pujilah Allah, karena Dia kudus!

50Dan dari zaman ke zaman, Allah selalu mengasihani semua orang
yang takut dan hormat kepada-Nya.
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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.
53Dandi zamanduluAllah pernahmemberimakananyang 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
57 Ketika sudah cukup bulannya, Elisabet melahirkan. Dia melahirkan seorang anak

laki-laki. 58 Lalu para tetangga dan keluarganya mendengar bahwa TUHAN begitu
mengasihani Elisabet, danmereka turut bersukacita bersama dia.

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

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

63DanZakariaminta sebuahbatu tulis, lalumenulis, “NamanyaYohanes.” Makamereka
semua heran. 64Dan saat itu juga Zakaria dapat berbicara kembali, dan diamulaimemuji
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 TUHAN
menyertai dia.

Zakariamemuji Allah dan bernubuat
67Kemudian 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.

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

dan dari kuasamereka yangmembenci kita.
72 Dan sekarang terbukti bahwa Allah tidak lupa untuk melakukan sesuai dengan

perjanjian-Nya yang suci
yang pernah Dia janjikan kepada nenekmoyang kita—
yaitu untukmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

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

74 supaya kita dibebaskan dari kuasamusuh-musuh kita,
supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa takut,
75dandenganbegitukitabisahidupsucidanbenardihadapan-Nyaselamakitahidup.

§ 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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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 su-

payamereka 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
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 untuk menyatakan dirinya
kepada bangsa Israel.

2
Kelahiran Kristus Yesus✡

1Padawaktu itu raja agung kerajaan Roma— yang bernamaAgustus, memberi perintah
untukmengadakansensuspendudukdi setiapprovinsiRomawi, dengan tujuansupayase-
mua pendudukmembayar pajak. 2 Inilah sensus penduduk yang pertama yang diadakan
waktu Kirenius menjabat sebagai gubernur di provinsi Siria. 3 Jadi setiap orang pergi ke
kota asalnya untukmendaftarkan dirinya.

4-5Oleh 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. 6Ketika mereka berada di sana, tibalah wak-
tunya bagi Maria untuk melahirkan. 7Dia melahirkan seorang Putera— Anak sulungnya.
Maria membungkus-Nya dengan kain lampin yang panjang dan membaringkan-Nya di
dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Untuk sementara mereka menginap di situ
karena kebetulan pada waktu itu semua rumah penginapan sudah penuh.

Para gembalamendengar tentang Yesus
8Padamalamitubeberapagembala sedangmenjagakawanandombamerekadipadang

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. 11 Hari ini di kota Daud,
sudah lahir Juruselamat kalian— yaitu Tuhan yang disebut juga Kristus.* 12 Dan inilah
yang akan menjadi tanda bagi kalian: Kalian akan menemukan seorang Putera yang
dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam kotak kayu— tempat makanan
ternak.” 13Tiba-tiba bersamamalaikat itu tampaklah sangat banyakmalaikat lain— yaitu
batalion-batalion tentara surgawi. Mereka sedangmemuji-muji Allah dan berkata,
14 “Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi!

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

15 Ketika malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, para
gembala itu berkata satu sama lain, “Sekarangmari kita pergi ke Betlehem untukmelihat
apa yang sudah terjadi— yaitu yang sudah diberitahukan oleh TUHAN kepada kita.”

✡ 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 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 danMazmur, 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.
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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 men-
gunjungi Bayi itu, mereka menceritakan kepada semua yang hadir tentang apa yang
sudah diberitahukan malaikat itu kepada mereka tentang Anak itu. 18 Setiap orang yang
mendengarkan cerita para gembala itumenjadi heran. 19TetapiMariamenyimpan semua
hal itu dalamhatinya dan terusmemikirkan arti semua itu. 20Kemudian para gembala itu
kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan dan memuji-muji Allah karena
apa yang mereka lihat dan dengar. Semuanya tepat seperti yang diberitahukan oleh
malaikat itu kepadamereka.

21Ketika 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

memberikankurbanpenyuciandiRumahAllah— seperti yangdiperintahkanolehHukum
Musa.✡ Pada kesempatan itu mereka juga membawa Yesus ke Yerusalem dan menyer-
ahkan 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 ekor merpati muda” sebagai syarat penyucian diri Maria sesudah dia melahirkan—
sesuai dengan yang ditentukan dalamHukum TUHAN.✡

Simeon bernubuat tentang Yesus
25-26Padawaktu itu di Yerusalemada seorang laki-laki bernamaSimeon. Dia orang yang

hidupnya benar dan taat kepada TUHAN dengan sepenuh hati. Roh Kudusmenyertai 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 peraturanHukumTaurat, Roh Kudus sudahmeng-
gerakkan hati Simeon untuk lebih duluanmasuk 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
31danbagaimanacaranyaEngkauakanmenyelamatkanorang-orangdari setiap suku
dan bangsa.

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

dan Dia akanmendatangkan kemuliaan kepada umat-Mu Israel.”
33 Yusuf dan Maria heran mendengar hal-hal yang dikatakan Simeon tentang Anak

mereka itu. 34 Lalu Simeon berdoa supaya Allah memberkati mereka. Kemudian dia
berkatakepadaMaria, “Dengarlah! SesuaidenganrencanaAllah,melaluiAnak inibanyak
orang Israel akan jatuh dan dihukum oleh Allah. Dan melalui Anak ini banyak juga yang
akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun Dia diutus oleh Allah, banyak orang yang
akan menolak Dia. 35 Dan melalui Dia pikiran-pikiran yang ada di dalam hati banyak
orang akanmenjadi nyata. Dan akandatang saat dimanahatimuakan terasa sakit seperti
ditusuk oleh pedang yang tajam.”

Hanamelihat Yesus
36-37Di situ jugaadanabiperempuanyangbernamaHana—anakFanueldari sukuAsyer.

Hana adalah janda yang sudah tua sekali— berumur delapan puluh empat tahun. Waktu
usia pernikahannya hanya tujuh tahun, suaminyamati.‡ Sesudah itu Hana hampir selalu
berada di teras Rumah Allah. Siang dan malam dia beribadah di sana sambil berdoa dan
berpuasa. 38Padawaktu itu juga,Hanadatangke teras itudanmemujiAllah. Diaberbicara

† 2:21 semingguLihat catatan di Luk. 1:59. ✡ 2:22 Im. 12:2-8 ✡ 2:23 Kel. 13:2, 12 ✡ 2:24 Im. 12:8 ‡ 2:36-37
berumurdelapanpuluh empat tahun…Banyakpenafsir berkata bahwayangLukas tulis di sini jugabisa diterjemahkan,
“Hana sudah tua sekali. Waktu usia pernikahannya hanya tujuh tahun, suaminyamati. 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.
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tentang Anak itu kepada orang banyak yang ada di situ— yangmerindukan saatnya Allah
mengutus seorang Penyelamat yang dijanjikan untukmembebaskan Yerusalem.§

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39 Sesudah Yusuf dan Maria menyelesaikan semua syarat Hukum TUHAN, mereka

kembali kekotaNazaret di provinsiGalilea. 40Anak itu semakinbesardankuat. Diapenuh
dengan hikmat, dan kebaikan hati Allah selalu menyertai Dia.

Masa kanak-kanak Yesus
41 Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah.

42 Ketika Yesus sudah berumur dua belas tahun, seperti biasanya mereka pergi ke
perayaan itu. 43-44 Sesudah perayaan selesai, Yusuf dan Maria berangkat kembali ke
Nazaret. Mereka berpikir Yesus berada juga di tengah-tengah rombongan orang yang
pulang. Tetapi Diamasih 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 untuk
mencari 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-Nyamelihat Dia,mereka juga heran.
KataMaria kepada-Nya, “KenapaKamu lakukanhal ini kepadakami, Nak?! Beberapahari
ini, saya dan bapak-Mu sangat kuatir denganmencari-Mu kemana-mana!”

49Yesus berkata kepadamereka, “Kenapa kalianmencari 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-Nyamenyimpan danmerenungkan semua kejadian itu di dalam hatinya.
52 Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan
Allah dan jugamanusia.

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1-2Ketika 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 Allahmulai menyampaikan pesan-Nyamelalui Yohanes— yang tinggal
di padang gurun. 3 Yohanes pun pergi berkeliling ke seluruh daerah di sekitar Sungai
Yordan dan memberitakan seperti ini, “Kalian masing-masing harus bertobat dari dosa-
dosamu supaya Allah 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!’ ”*

§ 2:38 membebaskanYerusalemIbukotaYerusalemmewakili semuakerajaan Israel—yangpadawaktu itudijajaholeh
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 dalam buku-buku Firman
Allah, mereka menjadi guru-guru agama, ahli hukum, dan hakim untuk orang Yahudi. Mereka juga menjadi kelompok
agamayang sangat dihormati, dan yang ikut campur tangan juga dalamhal-hal politik. Seperti kelompokFarisi,mereka
juga tidak senang dengan Yesus. Yesus menegur kelompok Farisi bersama ahli-ahli Taurat di Luk. 11:37-54 karena
mereka hanya berpura-pura sebagai orang baik. ✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28 * 3:4 Kutipan
ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini denganmerujuk kepada Tuhan Yesus. Bandingkan denganMarkus 1:2-3.
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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
keturunanAbraham.’ SayaberkatakepadamubahwaAllah sanggupmengubahbatu-batu
ini menjadi keturunan Abraham! 9 Seperti petani menebang dan membakar pohon yang
tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang sudah siapmelenyapkan bangsa
kita danmembuangnya ke dalam api!”‡

10 Kemudian orang banyak itu bertanya kepadanya, “Jadi apa yang harus kami per-
buat?— supaya Allah tidakmenghukum kami.”

11 Jawabnyakepadamereka, “Siapadi antara kamuyangmempunyai duabaju, berikan-
lah 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 diten-
tukan oleh pemerintah Roma.”

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

tuduhan palsu kepada seseorang supaya kamu mendapatkan uang dari dia. Puaskanlah
dirimu dengan gajimu.”

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

16Yohanesmenjawabmereka semua, “Saya hanyamembaptis orang dari antara kalian
dengan air. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang yang lebih berkuasa dari saya.
Sebenarnya saya tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun hanya untuk membawa
sandal-Nya. Dialah yang akan membaptis masing-masing kalian. Ada yang dibaptis
dengan Roh Kudus, dan ada dengan api. 17 Oleh karena itu bertobatlah! Karena dunia
ini seperti ladang besar yang siap dipanen, dan hasil yang baik dipisahkan dari yang tidak
baik! Karena Dia yang datang sesudah saya akanmenghakimi dunia ini danmemisahkan
setiap kalian yang jahat dari tengah-tengah orang benar. Yang benar itu akan hidup
bersama-Nya. Tetapi semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang
tidak pernah akan padam.”† 18 Dengan memberi banyak nasihat seperti itu Yohanes
† 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
untukmenebangpohonanggur (yangmenggambarkanbangsa Israel) sampai ke akar-akarnya. Setiap pohonyang tidak
menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.” Gambaran ini sudah wajar untuk pendengar
Yohanes karena perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21, Israel digambarkan seperti pohon anggur yang tidak hasilkan buah
yang baik. Dan di Yeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna karena tidak setia kepada
TUHAN. § 3:12 penagih uang pajak Pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi
menjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu, para
penagih pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang lainnya. Mereka juga dibenci karena
mereka 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 akanmenggunakan alat-alat-Nya itu untukmemisahkan 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 dalamapi yang tidak pernah padam.” Yang diterjemahkandi atas
sebagai ‘lesung dan nyiru’, secara harfiah, “penampi”— yang adalah alat seperti sekop atau garpu besar yang dipakai
untukmemisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini dapat dibandingkan denganWhy. 14:14-20 danMat. 25:31-46.
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menyampaikan Kabar Baik kepada orang banyak itu.
Pekerjaan Yohanes berakhir

19 Yohanes menegur Raja Herodes karena sudah merampas Herodiana— istri
saudaranya,‡ dan juga karenamelakukan kejahatan-kejahatan yang lain. 20Lalu Herodes
menambah kejahatannya lagi denganmemasukkan Yohanes ke dalam penjara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21 Ketika Yohanes sedang membaptis orang banyak, dia juga membaptis Yesus. Dan

ketika Yesus sedang berdoa, langit pun terbuka, 22dan 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.”

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) Allah menciptakan Adam, jadi boleh dikatakan bahwa Adam adalah anak Allah.

Mulai dari manusia pertama— Adam, kemudian Set, Enos, Kenan, Mahalaleel,
Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Arpaksad, Kenan,

(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, 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. Sepanjang waktu itu Dia tidak makan sama sekali,
dan sesudah ituDia sangat lapar. 3Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Kamu ini AnakAllah*—
bukan?! Jadikanlah batu ini menjadi roti!”

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

5 Lalu dengan cara ajaib iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam
sekejap mata dia menunjukkan kepada-Nya setiap kerajaan yang ada di dunia ini.
6 Iblis berkata kepada-Nya, “Saya akanmemberikan semua kekuasaan dan kemuliaannya
kepadamu. Karena semuanya sudahdiberikankepada saya, dan sayabisaberikankepada
siapa sajayang sayamau. 7 Jadi, kalaukamu† sujuddanmenyembahsaya sekarang, semua
itu akanmenjadi milikmu.” 8Yesus menjawabnya, “Di dalam Kitab Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan hanya Dia sajalah yang harus kamu layani.’ ”✡

‡ 3:19 Herodiana … Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan bahasa Indonesia sebagai ‘Herodias’. Pengejaan
Herodiana dipilih supaya menjadi jelas bahwa ini adalah nama perempuan. ✡ 3:20 Mat. 3:13-17; Mrk. 1:9-11
✡ 3:22 Mat. 1:1-17 § 3:23-38 daftar para nenek moyang Yesus Daftar ini disusun sesuai cara yang biasa bagi
orang Indonesia— yaitu dimulai dari nenek moyang yang tertua lalu keturunan-keturunannya. Dalam teks asli, Lukas
menulis sebaliknya— yaitu dimulai dari Yusuf dan diakhiri dengan Adam. Daftar ini juga diberikan tanpa pengulangan
setiap nama. Jika diurutkan dari atas ke bawah, maka nama berikutnya adalah nama anaknya. ✡ 4: Mat. 4:1-11;

Mrk. 1:12-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah memberitahukan dalam Mzm.
2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di
Perjanjian Baru mengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat
Gabriel memberitahukan kepadaMaria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa YangMahatinggi
akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri
yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan kita menyebut-Nya ‘Anak
Allah’ sesuai dengan Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa Maria mengandung Yesus bukan karena
berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 4:4 Ul. 8:3
† 4:7 kamuWalaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil karena iblis tidak
menghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:8 Ul. 6:13
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9 Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis mengangkat Yesus ke Yerusalem dan
menempatkan-Nya di puncak Rumah Allah. Katanya, “Kalau kamu benar-benar Anak
Allah, lompatlah ke bawah! 10Karena dalam Kitab Suci tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu.’✡
11Dan juga dikatakan,
‘Mereka akanmenangkap engkau dengan tanganmereka

sehingga kakimu tidak sampai terluka karena kena batu.’ ”✡
12Tetapi jawab Yesus kepadanya, “Dalam Kitab Suci juga tertulis,

‘Janganlah kamu sengaja mencobai TUHAN Allahmu dengan melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kehendak-Nya.’ ”✡

13 Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara seperti itu, iblis pergi meninggalkan Dia.
Tetapi iblis sedangmencari kesempatan lain untukmencobai Dia.

Yesusmengajar orang banyak✡
14KemudianYesuskembali keGalilea. DiadipenuhidengankuasaRohKudus, danberita

tentang Dia tersebar ke seluruh daerah itu. 15Dia mengajar di rumah-rumah pertemuan
orang Yahudi‡ yang ada di situ, dan Dia dipuji oleh semua orang sebagai orang baik.

Yesus ditolak di desa asal-Nya✡
16 Kemudian Yesus pergi ke Nazaret— tempat Dia dibesarkan. Seperti kebiasaan-Nya,

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

danAllah sudahmelantik§ Aku untukmemberitakan kabar baik kepada orang-orang
miskin.

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 untuk menunjukkan kebaikan hati-Nya
kepada kita!’ ”✡

20Kemudian Yesus menggulung kitab itu dan mengembalikannya kepada petugas, lalu
Dia duduk. Setiap orang yang hadir dalam rumah pertemuan itu memperhatikan-Nya
dengan serius. 21Lalu Dia mulai berbicara kepadamereka, 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?!”*

23 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “Tentu kalian akan mengatakan kepada-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:
Tidakadanabi yangdihargai di kampunghalamannya sendiri. 25Danhal ini juga sungguh
benar: Ada banyak janda di Israel pada zaman Nabi Elia— yaitu pada waktu hujan tidak

✡ 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-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 dimana orang Yahudi tinggal. ✡ 4:15 Mat. 13:53-58; Mrk. 6:1-6 § 4:18 melantik Secara
harfiah, “mengurapi (denganminyak).” Kata dasar untuk katamengurapi juga samadengannama jabatanYesus— yaitu
“Kristus.” Lihat catatan di Luk. 2:11. ✡ 4:19 Yes. 61:1-2 * 4:22 Wah, bagaimana anak Yusuf … Secara harfiah,
“BukankahdiaanakYusuf?!” Orang-orangyangberkatademikianadalahorangdari desaYesusyangpastimengenalDia
danmengingat Yusuf—yangdianggapbapa-Nya. (Kemungkinanbesarpadawaktukejadian ini Yusuf sudahmeninggal.)
Tetapi mereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya ketikamengajar.
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turun selama tiga tahun enam bulan dan terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri ini.
26 Tetapi Elia tidak diutus kepada salah satu dari janda-janda di negeri dan bangsanya
sendiri, tetapi hanya untuk menolong seorang janda di desa Sarfat— di dekat kota Sidon.
27 Dan pada zaman Nabi Elisa, ada banyak orang yang sakit kusta di Israel. Tetapi Elisa
tidak menyembuhkan seorang pun dari antara mereka. Hanya Naaman— orang dari
negeri Siria, yang disembuhkannya.”

28 Ketika mereka mendengar ajaran Yesus tersebut, mereka sadar bahwa Yesus tidak
akan membuat keajaiban untuk mereka. Lalu orang banyak di rumah pertemuan itu
menjadi sangat marah. 29 Kemudian mereka berdiri dan mengusir-Nya dari desa itu.
Nazaret dibangun di atas bukit. Jadimerekamenggiring Dia sampai di pinggir jurang dan
mau menjatuhkan-Nya ke jurang itu. 30 Tetapi Yesus lewat saja dari antara mereka 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. 32Ketikamendengar ajaran-
Nya, mereka menjadi heran, karena Dia berbicara seperti seorang raja yang mempunyai
kuasa untuk memerintah. 33Di 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!” 35Yesus langsungmenyuruh setan itu, “Diam!
Keluar dari orang itu!” Kemudian roh jahat itumembanting orang itu ke lantai di hadapan
orang-orang yang hadir itu. Lalu dia keluar dari orang itu tanpamenyakitinya.

36Semua 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✡
38 Yesus meninggalkan rumah pertemuan itu dan pergi ke rumah Petrus.‡ Ibu mertua

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.

40Ketikamatahari mulai terbenam,§ setiap orang sakit di kota itu dibawa kepada Yesus
oleh anggota keluarganya. Dia menyembuhkan orang-orang sakit itu dari penyakit apa
sajayangmerekaderitadenganmeletakkan tangan-Nyapada setiapmereka. 41Dansetan-
setan juga keluar dari banyak orang. Setan-setan itu berteriak-teriak, “Engkau adalah
AnakAllah!” Tetapi dengan tegasYesusmenegurmereka. Dia tidakmengizinkan*mereka
berbicara karenamereka tahu bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesus pergi ke kota-kota lain✡
42 Besok paginya, Yesus pergi ke tempat yang sepi. Tetapi orang banyak mencari

Dia, dan ketika mereka menemukan-Nya, mereka berusaha menahan Dia supaya tidak
meninggalkan mereka. 43Tetapi 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.
✡ 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 tidakmenghormati 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 terbenam
Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari
pada hari Sabtu.Jadi penduduk di kota itu menunggu sampai Hari Sabat selesai supaya bisa membawa orang-orang
sakit kepada Yesus. Dan sebelummatahari turun, ibumertua Petrusmelayanimereka denganmakan siang yang sudah
disediakan sebelum Hari Sabat, karena menurut Hukum Taurat tidak boleh menyalakan api dan memasak pada Hari
Sabat. * 4:41 tidakmengizinkanWalaupun teriakan setan-setan itu benar, Yesus tidakmenghendaki 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 harusmenyerahkan dirinya
untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita sudah
menjadi warga kerajaan Allah dan layak untuk menerima semua yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya
dari sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu
memerintah di surga. Lihat Dan. 7:13-14 danMat. 6:10.



Lukas 5:1 251 Lukas 5:16

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1 Pada suatu hari Yesus berdiri di tepi Danau Galilea,* dan banyak orang berkumpul
dan saling berdesakan di sekeliling Dia, karena mereka mau mendengarkan ajaran-Nya
tentang FirmanAllah. 2Diamelihat dua perahudi pinggir pantai itu. Nelayan-nelayannya
sudah turun dari perahu itu dan sedangmembersihkan jalamereka. 3Yesus naik ke salah
satu perahu itu— yaitu perahu Petrus.† Dia mengajak Petrus bertolak sedikit jauh dari
pantai supaya ada jarak. Lalu Dia duduk di atas perahu itu dan mengajar orang banyak
dari situ.

4 Setelah selesai mengajar, Dia berkata kepada Petrus, “Pindahkanlah perahu ini ke
tempat yang lebih dalam. Lalu tebarkanlah jala-jalamu di sana untukmenangkap 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-jalakami.” 6Ketikamerekamelakukannya,merekamendapatbanyaksekali
ikan, sehingga jalamerekahampir robek. 7Lalumerekamemanggil teman-temanmereka
yang punya perahu yang satu lagi untuk datangmembantu. Lalu teman-teman itu datang
dengan perahu itu dan membantu Petrus dan teman-temannya untuk mengisi ikan-ikan
itu sampai kedua perahu itu penuh dan hampir tenggelam.

8 Sesudah Petrus— yang juga disebut Simon, melihat kejadian itu, sujudlah dia di depan
Yesus dan berkata, “Tuhan, tinggalkanlah saya, karena saya orang berdosa.” 9Dia berkata
begitu karenadia dan semuaorang yangbersamanyaheranmelihat banyaknya ikanyang
mereka dapat. 10 Teman kerja Petrus— Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, juga
heran.
Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Jangan takut! Mulai dari sekarang kamu tidak lagi

menjala ikan, tetapi Aku akan mengajari kamu untuk menjaring orang-orang supaya
merekamenjadi pengikut-Ku.”

11 Sesudah mereka menarik perahu-perahunya ke pinggir danau, lalu mereka mening-
galkan segala sesuatunya danmengikut Dia.

Yesusmenyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenular✡
12 Pada suatu hari Yesus berada di satu kota. Di situ tinggal seorang yang tubuh-

nya penuh dengan penyakit kulit yang menular.‡ Ketika dia melihat Yesus, dia sujud
menyembah-Nya danmemohon, “Tuan! Kalau Tuanmau, Tuan sanggupmenyembuhkan
saya.”

13 Yesus mengulurkan tangan-Nya dan menjamah dia sambil berkata, “Aku mau. Sem-
buhlah!” Saat itu juga penyakitnya hilang. 14 Lalu Yesus berkata, “Jangan ceritakan
kejadian ini kepada siapa pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan
persembahkanlah kurban karena kesembuhanmu— seperti yang sudah diperintahkan
oleh Musa.§ Hal ini kamu lakukan sebagai bukti bagi semua orang bahwa kamu sudah
sembuh.”

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

Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡

✡ 5: Mat. 4:18-22; Mrk. 1:16-20 * 5:1 Danau Galilea Lukas menulis nama kedua untuk danau yang sama—
yaitu “Genesaret.” † 5:3 Petrus Secara harfiah, “Simon.” ✡ 5:11 Mat. 8:1-4; Mrk. 1:40-45 ‡ 5:12 penyakit
kulit yang menular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman
sekarang. Juga, pada zaman Yesus, tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang menular.
Menurut Hukum Taurat para 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 denganmembawa dua ekor burung yangmasih
hidup ke Rumah Allah, supaya seorang imam di 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 imam yang
bertugas memercikkan air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (Dan mayat burung itu kemungkinan dibakar
di atasmezbahTUHAN.) Laluburungyangkeduadicelupkankedalamair yang sudah tercampurdarah, laludilepaskan.
Dalamcerita ini Yesusbermaksudbahwaorangyangdisembuhkan ituharuspergi keRumahAllahdi 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
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17 Pada 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 menyembuhkan
orang sakit. 18Lalu datanglah beberapa orangmembawa seorang yang 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 sudah
mengampuni dosa-dosamu.”

21 Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai berkata dalam hati mereka, “Terlalu
berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah menghina Allah! Tidak seorang pun
yang bolehmengampuni dosamanusia— selain Allah sendiri.”‡

22 Saat itu juga Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Dia menegur mereka, “Aku
tahubahwakalian ragu-ragudalamhati tentangapayangAkukatakan itu! 23Tentukalian
sulit menerima ketika Aku berkata kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni
dosa-dosamu.’ Apakah lebihmudahkalian terimakalauAkuberkatakepadanya, ‘Bangun-
lah, angkat kasurmu dan pulanglah’?! 24 Tetapi 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 dan memuji Allah.
Dengan penuh hormat dan rasa takut kepada Allah mereka berkata, “Hari ini kita sudah
menyaksikan hal-hal yang luar biasa!”

Matiusmengikut Yesus✡
27Sesudah ituYesuskeluardanmelihat seorangpetugaspemerintahyang sedangduduk

di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pajak* dari masyarakat untuk
diberikan kepada pemerintah Roma. Nama orang itu Matius.† Yesus berkata kepadanya,
“Mari, ikutlah Aku.” 28 Matius 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 bersama mereka. 30Melihat hal itu, orang-
orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid-Nya, “Kenapa
kalian makan dan minum bersama para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang
lain?”

31 Yesus menjawab mereka, “Orang yang sehat tidak perlu ke dokter. Yang perlu ke
dokteradalahorang sakit. 32Begitu jugadenganAku. Akudatanguntukmemanggil orang-
orang berdosa supaya bertobat— bukan untuk orang-orang yangmerasa dirinya benar!”

Hal berpuasa✡

* 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
kebanyakanmereka juga tidak senang kepada Yesus, karenaDia tidak termasuk golonganmereka, danmerekamenjadi
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? Diamenghina Allah! Siapa yang berhakmengampuni dosa selain Allah?” Kedua
pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan. § 5:24 Anak Manusia Waktu
Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada
kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk
mengingatkanparapendengar-Nya tentangapayangNabiDaniel saksikandalampenglihatan tentangRajaPenyelamat.
(Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk
‘manusiabiasa’, waktuAllahmelantikDia sebagaiRaja atas semuayangada. Dalampenerjemahan ini, ‘yaituAku’ sering
ditambah supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ✡ 5:26 Mat. 9:9-13; Mrk. 2:13-17
* 5:27 penagihpajakLihat catatandi Luk. 3:12. † 5:27 MatiusLukasmenulis nama lainuntukMatius—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 5:33 253 Lukas 6:11

33Lalu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, “Paramurid Yohanes sering berdoa
dan berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga begitu. Tetapi murid-muridmu terus
makan danminum.”

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

36 Yesus juga memberi dua contoh ini kepada mereka: “Kalau seseorang mempunyai
baju lama yang sudah robek, tidakmungkin diamenambalnya dengan kain yang diambil
dari baju yang baru. Karena dia tidak mau merusak baju barunya itu, dan kain baru itu
tidak akan cocok untuk menambal baju lama itu. 37 Begitu juga dengan air anggur yang
baru.‡ Anggur baru tidakmungkin diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Karenawaktu
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. 2Beberapa orang Farisi bertanya, “Kenapa kalian berbuat begitu?!
Kalian sedangmelanggar peraturan Hari Sabat.”

3Yesus 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.”

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

Yesusmenyembuhkan orang sakit padaHari Sabat✡
6 Pada Hari Sabat lain, Yesus pergi mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi. Di

situ ada seorang laki-laki yang tangan kanannya lumpuh. 7 Di situ juga ada beberapa
ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedang mengawasi Yesus dengan baik, karena
merekamencari alasan untuk bisamelaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.
Jadi mereka ingin tahu apakah Dia akan menyembuhkan orang pada Hari Sabat. 8 Yesus
mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka lalu Dia berkata kepada laki-laki yang
tangannya lumpuh itu, “Bangkitlah dan berdiri di depan sini.” Orang itu pun bangkit dan
berdiri. 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 diizinkanmenyelamatkan nyawa orang, ataumembunuh?”

10 Dia melihat 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 akan mengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar
alkoholnya akan semakin tinggi. Pada zamanAlkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisamengandung alkohol, tetapi tidak
setinggi kadar alkohol anggur lama. § 5:39 Ayat 36-39 Dalamkedua contoh 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 nenek moyang. ✡ 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✡
12 Pada suatu hari, Yesus pergi berdoa ke sebuah bukit. Sepanjang malam Dia berdoa

di sana. 13 Besok paginya, Dia memanggil orang banyak yang sedang mengikuti-Nya,
lalu memilih dua belas dari antara mereka untuk menjadi murid-murid-Nya. Dia juga
mengangkat mereka sebagai rasul-Nya.† Nama-namamereka adalah:
14 Simon— yang Yesus berikan nama baru “Petrus.”
Andreas— adik kandung Petrus,
Yakobus, Yohanes,
Filipus, Bartolomeus,
15Matius, Tomas,
Yakobus— anak Alfeus,
dan Simon— yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang berjuang supaya Israel

bebas dari penjajahan Roma.
16 Juga dua orang bernama Yudas. Yang pertama Yudas— anak Yakobus,
dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang 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 yangmengikuti-Nya sudah berada di situ.
Juga banyak orang lain— yang datang dari seluruhprovinsi Yudea, Yerusalem, dandaerah
pantai di sekitar Tirus dan Sidon. 18MerekadatanguntukmendengarkanYesus danminta
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 danmenarilah 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✡
27 “Tetapi inilah perintah-Ku kepada kalianmasing-masing yangmendengarkan ajaran-

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

32 “Kalau kamu hanya berbuat kasih kepada teman yang mengasihimu saja, jangan
berharap bahwa Allah akan memberkatimu karena perbuatan kasihmu itu. Karena

✡ 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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orang-orang berdosa juga berbuat kasih kepada orang yang mengasihi mereka. 33 Atau
kalau kamu berbuat baik hanya kepada teman yang berbuat baik kepadamu saja, jangan
berharap bahwa Allah akan memberkatimu karena perbuatan baikmu itu. Karena
orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama seperti itu. 34 Dan 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 kamu mengasihi orang-orang yang memusuhimu, berbuat
baik kepada mereka, dan pinjamkan uang tanpa berharap akan dikembalikan. Dengan
demikian Allah akan memberi upah yang besar kepadamu, dan semua perbuatanmu itu
akanmembuktikanbahwakamu layakmenyebutAllahYangMahatinggi sebagaiBapamu.
KarenaDia juga baik hati kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-
orang jahat. 36 Hendaklah kalian berbelas kasihan, sama seperti Bapa kita di surga
berbelas kasihan.”

Periksalah dirimu sendiri✡
37 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya kamu juga

tidak akan dihakimi dengan cara yang sama.‡ Maafkanlah orang lain, maka Allah
akan mengampunimu. 38 Berilah pertolongan kepada orang lain, maka Allah pun akan
menolong kamu. Bahkan Allah akanmenambah lebih dari apa yang kamu butuhkan saat
Dia membalas kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu, Dia akan memakai ukuran
yang lebih besar, dan membuat takaran itu penuh dan padat sekali— sampai ada yang
tumpah di samping kiri dan kanannya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi
kepada orang lain akan dipakai oleh Allah waktu Dia membalas kebaikanmu itu.”

39Yesusmenceritakan kepadamereka contoh ini, “Kalau orang butamenuntun sesama
orang buta, pastilah keduanya akan jatuh ke dalam lubang.✡ 40 Seorang murid tidak bisa
melebihi gurunya, tetapimurid yangmenyelesaikan semua didikan akanmenjadi seperti
gurunya.

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

Contoh duamacam pohon✡
43 “Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik— bukan?

Begitu juga, pohon yang dikenal sebagai pohon yang menghasilkan buah yang tidak bisa
dimakan tidak akan menghasilkan buah yang enak. 44 Karena setiap pohon dikenal
dari buahnya. Semak berduri tidak mungkin menghasilkan buah ara, dan tumbuhan
berduri lainnya tidak mungkin menghasilkan buah anggur. 45 Manusia juga seperti
pohon: Orang baik selalumenghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena seluruh
perbuatannya itu berasal dari apa yang tersimpan dalam hatinya. Tetapi orang jahat
selalu menghasilkan perbuatan yang jahat, karena kejahatan yang tersimpan dalam
hatinya. Karena apa saja yang tersimpan dan selalu dipikirkan di dalam hati pasti akan
keluar melalui mulut.”

Contoh duamacam orang✡
46 “Buat apa kalian memanggil Aku, ‘Tuhan, Tuhan,’ padahal apa yang Ku-perintahkan

tidak kalian lakukan! 47 Biarlah Aku memberi contoh ini untuk menggambarkan semua
orang yang datang kepada-Ku, mendengarkan ajaran-Ku, dan melakukannya: 48Mereka
sama seperti seseorang yang membangun rumah. Pertama, dia menggali lubang di
tanah yang dalam, sampai menemukan sebuah batu keras dan sangat besar. Batu itu
digunakan sebagai fondasi untuk batu-batu lain. Ketika banjir dan air sungai meluap
lalumenghantam rumah itu, maka rumah itu tidak akan goyang karena dibangun di atas

✡ 6:36 Mat. 7:1-15 ‡ 6:37 Ayat 37a Secara harfiah, “Janganlah kamu menghakimi, dan kamu pun tidak akan
dihakimi.” Ayat ini dan Mat. 7:1 terkenal sebagai ayat yang secara umum salah dipergunakan. Larangan ini tidak
bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang menunjukkan berbagai cara umat Allah perlu menentukan
kalau perbuatan orang-orang lain adalah salah atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus
selanjutnya dalam pasal ini. ✡ 6:39 Mat. 15:12, 14 ✡ 6:41-42 Mat. 7:17-20; 12:34-35 ✡ 6:45 Mat. 7:24-27
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fondasi batu yang utuh. 49 Sedangkan orang yang mendengarkan ajaran-Ku tetapi tidak
melakukannya, dia samaseperti orangyangmembangunrumah tanpa fondasi dandi 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 bersama
murid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. 2 Di sana ada seorang komandan kompi
Romawi* yang budaknya sakit keras dan hampir mati. Budak itu sangat dikasihi oleh ko-
mandan itu. 3Ketika komandan itumendengar tentang Yesus, diamengutus beberapa pe-
natua Yahudimenemui Yesus danmeminta-Nya datang untukmenyembuhkan 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 sudahmembiayai 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 Bapak
di rumah saya. 7Bahkan saya sendiri merasa tidak layak datang menemui Bapak. Tetapi
saya mohon supaya Bapak mengucapkan saja, ‘Sembuhlah,’ dan budakku itu pasti akan
sembuh. 8Karena saya sendiri juga adalah seorang bawahan yang tunduk pada perintah
atasan, dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada
salah satudarimereka, ‘Pergi ke sana,’makadiapunpergi. Dankalau sayaberkatakepada
yang lain, ‘Datang,’ maka dia pun datang. Dan kalau saya katakan kepada budak saya,
‘Lakukan ini,’ maka dia pun melakukannya. Seperti itu jugalah keyakinan saya tentang
engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi.”

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

10Ketikamereka yang diutus itu kembali ke rumah komandan itu, merekamenemukan
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. 12 Ketika Yesus sudah
dekat gerbang desa, ada rombongan orang sedang ke luar mengusung mayat seorang
pemuda.† Pemuda ituadalah satu-satunyaanak seorang janda. Banyakorangdari desa itu
menyertai janda itu. 13Ketika Tuhan melihat janda itu, Dia merasa kasihan lalu berkata
kepada ibu itu, “Janganmenangis.” 14LaluDiamendekati usungan itu danmenjamahnya.
Mereka yang membawa usungan itu pun berhenti kemudian Dia berkata, “Hai pemuda,
Aku berkata kepadamu, hiduplah kembali!” 15Dan orangmati itu pun hidup kembali lalu
duduk serta mulai berbicara. Kemudian Yesus menyerahkan dia kepada ibunya.

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

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✡

18ParamuridYohanesPembaptismemberitahukansemuakejadian itukepadaYohanes.
Lalu Yohanes memanggil dua orang muridnya, 19 dan menyuruh mereka menemui
TuhanYesus untukbertanya, “ApakahBapak ini Utusan yangdijanjikankedatangan-Nya?
Ataukah kita masih harus menunggu orang lain?”

✡ 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’. † 7:12 pemuda Secara harfiah, “orang
(laki-laki yang) mati.” Kata yang digunakan Yesus untuk memanggil pemuda ini pada ayat 14 menunjukkan orang
dewasa yang umurnya antara 24-40. ✡ 7:17 Mat. 11:2-19
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20Sesudahmereka bertemu dengan Yesusmereka berkata, “Bapak, Yohanes Pembaptis
menyuruh kami menemui Bapak untuk menanyakan, ‘Apakah Bapak ini Utusan yang
dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih harus menunggu orang lain?’ ”

21Padawaktu itu Yesusmenyembuhkanbanyak orangdari bermacam-macampenyakit
danpenderitaan,mengusir roh-roh jahat dari orang-orangyangkerasukan, danmembuat
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. 23Dan beritahukanlah kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang
yang tidak kecewa dan tidakmeragukan Aku.’ ”

24Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesusmulai berbicara kepada orang banyak
tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-Ku dimulai, kenapa kalian sering
berjalan jauh keluar masuk padang gurun? Apakah untuk melihat sesuatu yang biasa
saja?— seperti melihat sehelai rumput yang bergoyang karena ditiup angin. Tentu tidak!
25 Sesungguhnya kalian mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak pergi untuk
melihat seorang yang berpakaian sangat indah. Karena orang-orang yang hidup mewah
dan memakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi di istana raja. 26 Jadi,
apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi— kah?! Ya, Aku katakan kepada kalian bahwa
kedudukan Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. 27 Karena dialah yang
dimaksudkan oleh ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmengutus utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
28 Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes lebih besar dari semua orang yang pernah
dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah mulai dirikan, semua orang
yang menjadi warga kerajaan-Nya itu akan dianggap lebih besar dari Yohanes— bahkan
orang yang berkedudukan paling rendah.”

29 Hampir semua orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus itu— termasuk
para penagih pajak, memuji Allah dengan berkata, “Kalau begitu, Allah benar-benar
mengutus Yohanes Pembaptis dan apa yangYohanes ajarkan juga benar!” Karenamereka
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 ketika
merekamenolak untuk dibaptis oleh Yohanes.

31 Yesus berkata, “Aku akan memakai contoh untuk menggambarkan sebagian besar
orang yang hidup pada zaman sekarang: 32 Mereka seperti dua kelompok anak yang
bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru kepada kelompok yang lain,
‘Setiap kali kami mengajak kalian bermain sesuatu, kalian tetap tidak mau! Kalau kami

meniup lagu tarian dengan suling,
kalian tidakmaumenari.

Tetapi waktu kami bermain seperti berkabung,
kalian tidakmau bermain seperti menangis.’

33 Artinya begini: Kalian selalu menolak pekerjaan Allah— bagaimana pun bentuknya.
Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani TUHAN di antara kalian, dia sering
berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 34Lalu
Anak Manusia— yaitu Aku, juga datang, dan Aku makan dan minum air anggur seperti
orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia makan dan minum dengan
rakus! Dia juga 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.
37 Di kota itu ada seorang wanita pelacur. Ketika wanita itu mendengar bahwa Yesus

sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu dengan membawa sebuah
botol yang sangat bagus‡yangberisiminyakwangi. 38Ketika Simondanpara tamusedang
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

✡ 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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dia mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian wanita itu berulang-ulang
mencium serta meminyaki kaki-Nya denganminyak wangi itu.

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

40Lalu Yesus berkata kepadanya, “Simon, Akumaumengatakan sesuatu kepadamu.”
Jawab Simon, “Katakanlah Guru!”
41Lalu Yesusmenceritakan perumpamaan ini: “Ada dua orang yangmempunyai utang

kepada seseorang yang biasa memberi pinjaman uang dengan bunga. Yang seorang
utangnya lima ratus keping uang perak, sedangkan yang seorang lagi utangnya lima
puluh keping uang perak.§ 42Karena kedua orang itu tidak sanggupmembayar utangnya
itu, maka dengan murah hati si pemberi pinjaman itu menghapuskan utang mereka.
Siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebihmengasihi dia?”

43 Simon menjawab, “Menurut pendapat saya, orang yang utangnya lebih banyak
dihapuskan.”
Yesus berkata kepada Simon, “Pendapatmu itu betul.” 44Sambil melihat perempuan itu

Yesus berkata kepada Simon, “Kamu tentu sudahmelihat apa yang dilakukan perempuan
ini! Ketika Akumasuk ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kaki-
Ku. Tetapi perempuan inimembasuh kaki-Ku dengan airmatanya danmengeringkannya
dengan rambutnya. 45 Waktu Aku masuk rumahmu, kamu tidak memberi salam yang
hangat kepada-Ku.* Tetapi sejak Aku masuk ke sini, perempuan ini tidak henti-hentinya
menciumi kaki-Ku. 46Kamu tidakmeminyaki kepala-Ku denganminyak zaitun, tetapi dia
meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47 Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu
bahwadosa-dosanya— yangbegitu banyak, sudahdiampuni. Dan itulah sebabnyadengan
cara yang begitu luar biasa dia menunjukkan kasihnya terhadap Aku. Tetapi orang yang
diampuni dari dosanya yang sedikit, sedikit jugamengasihi.”

48Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, “Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”
49 Lalu para tamu yang lain yang sedang makan bersama di situ mulai berkata dalam

hati mereka masing-masing, “Berani sekali orang ini berkata begitu! Tidak seorang pun
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
berkhotbahdanmengumumkanberita keselamatandari Allah— yaituKabarBaik 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,*
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 dengan
danamereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡
4Ketika orang-orang dari setiap kota terus saja berdatangan kepada Yesus dan jumlah

mereka sudah banyak, Yesus punmenyampaikan kepadamereka perumpamaan ini:
5“Pada suatuhari seorangpetanipergimenaburkanbibit di ladang. Ketikadiamenabur

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

§ 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’). ✡ 8:3 Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-10
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keluar, tunas itu segera layu, karena lapisan tanah di situ kering. 7 Sebagian lagi jatuh di
antara rumput yangberduri. Ketikabibit-bibit itu tumbuhdanbertunasbersamarumput-
rumput itu, lalu rumput-rumput itu punmenghambatnya sampaimati. 8Sedangkan yang
sebagian lagi jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh dengan baik, dan dari satu bibit
menghasilkan seratus biji.”
Sesudah Yesus mengakhiri perumpamaan itu, Dia berseru, “Buat apa telingamu itu?!

Dengarlah itu!”
Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur✡

9 Sesudah itu, murid-murid-Nya bertanya kepada Yesus, “Apa arti 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.
12 Dan bibit yang jatuh di jalan menggambarkan orang-orang yang mendengarkan

ajaranAllah, tetapi iblis datangdanmencuri ajaran itudari hatimereka, supayamereka
tidakmempercayainya lagi serta tidak diselamatkan.

13 Bibit 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. Ketika mereka mendapat kesulitan dalam hidup mereka, mereka meninggalkan
ajaran itu.

14 Bibit yang jatuh di antara rumput berduri menggambarkan orang-orang yang
sudah mendengarkan ajaran Allah, tetapi dalam menjalani hidup sehari-hari, mereka
kuatir, sertamengejar kekayaandunia dankesenangandunia. Semuahal itumengham-
bat pertumbuhanajaran itu, sehingga tidakbisamenghasilkan sesuatuyangbaikdalam
hidupmereka.

15Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-orang yang pada
saat mendengarkan ajaran Allah menyimpannya dengan baik di dalam hati mereka
yang tulus, 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
denganperumpamaankepada orangbanyak: Sekarang artinyadirahasiakan, tetapi nanti
semuanya akan terbuka. Yang tidak jelas sekarang nanti akan menjadi jelas. 18 Oleh
karena itu, perhatikanlah baik-baik cara kalianmendengarkan ajaran-ajaran-Ku. Karena
bagi setiap orang yang menerima ajaran-Ku, Allah akan menambahkan kemampuan
kepadanya supaya lebih mengerti. Tetapi bagi setiap orang yang tidak menerima ajaran-
Ku— biarpun dia pikir bahwa dia mengerti sedikit, Allah akan mengambil kemampuan
untukmengerti itu darinya.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
19Kemudian ibu dan saudara-saudara-Nya datangmenemui Yesus, tetapi mereka tidak

bisa bertemu dengan-Nya karena orang banyak yangmengelilingi-Nya. 20Lalu seseorang
✡ 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
‡ 8:15 menghasilkan banyak buah Dalam Firman Allah yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranya manusia bisa
‘menghasilkan buah’. Pertama, Kabar Baik dari Allahmembuat manusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang
bisa ‘menghasilkan buah’ kalau dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya dengan setia. (Mat. 5-7) Kita
juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita baik di mata Allah. (Mat. 12:31-37) Dan juga,
kita ‘menghasilkan buah’ kalau kita memimpin orang lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yang
merupakan buah-buah yang baik di mata Allah. ✡ 8:15 Mat. 13:12; Mrk. 4:21-25 ✡ 8:18 Mat. 12:46-50; Mrk.
3:31-35
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memberitahukan kepada-Nya, “Pak, ibu dan saudara-saudarimu sedang menunggu di
luar. Merekamau berbicara dengan kamu.”

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

Yesusmenghentikan badai✡
22Pada suatu hari, Yesus berkata kepadamurid-murid-Nya “Mari kita pergi ke seberang

danau.” Jadi mereka pun naik perahu dan berangkat. 23Ketika 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 terus berlayar dan sampailah mereka di daerah kota Gerasa— yang terletak
di sebelah tenggara Danau Galilea. 27 Sesudah Yesus berada di darat, seorang laki-laki
dari kota itu yang dirasuki bermacam-macam setanmenemui-Nya. Orang itu sudah lama
telanjang dan tidak mau tinggal di rumah. Dia hanya tinggal di dalam gua-gua lokasi
pekuburan.§

28-29 Roh-roh jahat itu sering menyeret orang itu. Waktu orang-orang kota itu masih
berusahamenjaganya, 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 Yesusmemerintahkan 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 setan yangmasukke

dalam dirinya. 31Lalu setan-setan itu berkali-kali memohon supaya Yesus tidakmengusir
merekamasuk ke dalam jurangmaut.

32 Tidak jauh dari situ— di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar babi piaraan
sedang makan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya mereka diizinkan
masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus pun setuju. 33Dan setan-setan itu langsung keluar
dari orang itudanmasukkedalambabi-babi itu. Kemudianbabi-babi itu laridengancepat
lalu terjun dari pinggir jurang ke dalam danau danmati tenggelam.

34 Sesudah para penjaga babi melihat apa yang terjadi, mereka lari dan pergi mencer-
itakan kejadian itu ke kota Gerasa dan ke daerah sekitarnya. 35 Lalu orang-orang yang
mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi. Waktumereka tiba di tempat
Yesus berada, mereka melihat orang yang ditinggalkan setan-setan itu sudah berpakaian
dan sedang duduk dengan tenang dekat Yesus sambil mendengarkan-Nya.† Pikirannya
juga sudah sehat. Melihat kejadian itu takutlahmereka kepada Yesus. 36Danpara penjaga
babi yang sudah melihat hal itu sendiri menceritakan kembali kepada orang-orang yang
baru datang itu— bagaimana orang yang kerasukan setan-setan itu disembuhkan. 37Lalu
penduduk daerah Gerasa meminta Yesus meninggalkan daerah mereka, karena mereka
sangat ketakutan.
Karena itu Yesus dan murid-murid-Nya kembali naik perahu meninggalkan daerah

itu. 38 Orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan itu berkali-kali meminta kepada
Yesus supaya dia bisa ikut bersama-Nya. Tetapi Yesusmenyuruh orang itu pulang dengan
berkata, 39 “Pulanglah dan ceritakanlah bagaimana Allah sudah menolongmu.” Dia pun

✡ 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 Pada waktu itu
orang Yahudi sering menguburkan mayat orang mati di dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung
batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan
Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi. * 8:30 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya “Legion.”
Pada waktu itu, yang disebut legion adalah satu batalion militer yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826. † 8:35
duduk … mendengarkan-Nya Secara harfiah, “(duduk) di kaki Yesus.” Kata-kata ini sering dipakai dengan arti ‘duduk
mendengarkan ajaran seorang guru’.
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pergi ke seluruh kota Gerasa dan menceritakan caranya Yesus dengan begitu luar biasa
menolong dia.

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

40 Ketika Yesus kembali dari seberang danau, orang banyak menyambut 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-Nya dengan sangat untuk datang ke rumahnya. 42 Karena anaknya yang satu-
satunya—yaitu anakperempuan, sedang sakit kerasdanhampirmati. Umurnyaduabelas
tahun.
Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang banyak berdesak-desakan di sekeliling-Nya.

43Di situ juga ada perempuan yang sudah dua belas tahun menderita sakit pendarahan‡
dan tidak bisa disembuhkan oleh siapa pun. 44 Lalu dia mendekati Yesus dari belakang
danmenyentuh rumbai jubah-Nya.§ Dan saat itu juga pendarahannya berhenti.

45Yesus berkata, “Siapa yangmenyentuh Aku?”
Ketika tidak ada yang mau mengakuinya, berkatalah Petrus, “Guru, ada banyak orang

yang berdesak-desakan di sekeliling-Mu.”
46 Tetapi Yesus berkata, “Ada seseorang yang menyentuh Aku, karena Aku merasa ada

kuasa yang keluar dari diri-Ku.” 47 Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya
sudah ketahuan, dengan gemetar dia maju dan sujud di hadapan-Nya. Lalu di hadapan
semua orang yang ada di situ, dia menceritakan kenapa dia menyentuh jubah-Nya dan
bagaimana dia menjadi sembuh saat itu juga. 48Kata Yesus kepadanya, “Anak-Ku, karena
kamu sudahpercaya kepada-Ku, kamumenjadi sembuh. Sekarang pulanglah denganhati
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 mere-
potkan Guru lagi.”

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

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

53Orang-orang itumenertawakanDiakarenamereka tahuanak itu sudahmati. 54Tetapi
Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, “Hai anak-Ku, bangunlah.” 55Maka anak
itu hidup kembali dan saat itu juga dia berdiri. Lalu Yesus menyuruh orang tua anak
itu memberi makanan kepadanya. 56 Mereka sungguh sangat heran melihat apa yang
terjadi dengan anakmereka, tetapi Yesusmelarangmerekamemberitahukan tentang hal
itu kepada siapa pun.

9
Yesusmengutus pengikut-Nya✡

1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya untuk berkumpul. Lalu Dia memberikan
kuasa kepada mereka masing-masing untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan
bermacam-macam penyakit. 2 Kemudian Dia mengutus mereka pergi untuk memberi-
takan kabar tentang kerajaan Allah danmenyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa
TUHAN. 3 Dia berkata kepada mereka, “Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan—
termasuk tongkat, tas, roti, uang, maupun pakaian ganti. 4 Saat kamumasuk ke satu kota
atau desa dan satu keluargamenerimakamu tinggal di rumahnya, tinggallah di rumah itu
saja sampai kamu melanjutkan perjalanan lagi. 5 Tetapi kalau kamu datang ke kota atau
desa laindanorang-orangdi situ tidakmaumenerimakamu, tinggalkanlah tempat itudan

✡ 8:39 Mat. 9:1, 18-26; Mrk. 5:21-43 ‡ 8:43 Ayat 43b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani menambah
kata-kata: “Dia sudah menghabiskan segala miliknya untuk berobat ke banyak dokter.” Kemungkinan besar kata-kata
itu diambil dari Mrk. 5:26. § 8:44 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah orang Yahudi mempunyai rumbai seperti
diperintahkan Musa sebagai peringatan untuk mengikuti seluruh perintah dalam Hukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
✡ 9: Mat. 9:35–11:1; Mrk. 6:7-13
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lepaskanlah kotoran tempat itu dari kaki dan sandalmu sebagai tanda peringatan kepada
mereka.”*

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, dia menjadi bingung dan gelisah. Karena ada beberapa orang berkata, “Yohanes
Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orang mati, tetapi sekarang dia menyebut
dirinya Yesus.”† 8 Tetapi ada orang lain yang berkata, “Dia adalah Nabi Elia— yang dulu
terangkat ke surgadalamkeadaanhidup, dan sekarangdiakembali danmenyebutdirinya
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 mereka
mengikuti-Nya. Lalu Yesus menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang
kerajaan Allah danmenyembuhkan semua orang yang sakit.

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

13 Tetapi Yesus berkata, “Justru kalianlah yang harus memberi makanan kepada
mereka.”
Murid-murid itumenjawab, “Wah, kalaukami yangmemberimakanankepadamereka,

berarti kami harus pergimembelimakananuntukmereka! Karena kami hanyamempun-
yai lima roti dan dua ikan.” 14 (Ada sekitar lima ribu laki-laki di sana.)
Lalu kata Yesus, “Suruhlah mereka duduk dalam kelompok-kelompok, dan setiap

kelompok kira-kira lima puluh orang.”
15 Murid-murid melakukan apa yang diperintahkan-Nya, lalu semua orang duduk.

16 Sambil memegang lima roti dan dua ikan itu, Yesus melihat ke langit dan mengucap
syukur kepada Allah untuk makanan itu. Kemudian Dia menyobek-nyobek roti itu dan
menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-
ulang sambil mereka bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 17 Semua orang makan
sampai kenyang. Dan waktu para murid mengumpulkan kelebihan roti dan ikan itu,
ternyata ada dua belas keranjang.

Petrus berkata kepada Yesus, “Engkau adalah Raja Penyelamat!”✡

* 9:5 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah, “kebaskan debu.” Pada waktu itu, sudahmenjadi kebiasaan
orang Yahudi— kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan
daerah itu, mereka harusmembersihkan telapak kaki dan pakaianmereka. Itu dilakukan karenamerekamenganggap
bahwa orang-orang yang bukan Yahudi dan tanah mereka adalah najis. Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk
melakukan hal yang sama juga kepada orang Yahudi yangmenolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya
sudahmenunjukkan bahwa Allahmenganggap 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.
✡ 9:6 Mat. 14:1-12; Mrk. 6:14-29 † 9:7 … menyebut dirinya Yesus Pada waktu ini Herodes baru saja menyuruh
tentaranya untukmembunuh Yohanes (Mat. 14:3-12; Mrk 6:17-29). Lalu tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai
orang yangmembuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belumpernahmelihat ataumengenal 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 dalambahasa Ibrani. Keduanama itu berarti “YahwehPenyelamatku.” ✡ 9:9 Mat. 14:13-21;Mrk. 6:30-44; Yoh.
6:1-14 ✡ 9:17 Mat. 16:13-20; Mrk. 8:27-30



Lukas 9:18 263 Lukas 9:33

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.”
21 Dan dengan keras Yesus melarang mereka supaya tidak memberitahukan hal itu

kepada siapa pun.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

22 Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak Manusia,* sudah ditentukan Allah untuk
banyak menderita dan ditolak oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan
ahli-ahli Taurat. Kemudian Aku akan mati dibunuh, tetapi pada hari ketiga Aku akan
dihidupkan kembali.”

23 Kemudian Dia berkata lagi kepada semua murid-Nya, “Setiap orang yang mau
mengikutAku, diaharusmeninggalkankepentingannya sendiri†danmengikutAku setiap
hari dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡
saya tidak akan mundur!’ 24Karena setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan
nyawanya masih akan tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena
mengikutAku, diaakanhidupselama-lamanya. 25Cobapikir: Apagunanyakamumenjadi
kaya?— bahkan sampai memiliki semua harta di dunia, kalau kamu tidakmemiliki hidup
selama-lamanya dan dirimumenjadi binasa. 26Setiap orang yangmalumengakui seperti
ini, ‘Saya mengikut Yesus dan ajaran-Nya,’ Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai
pengikut-KuketikaAkudalamkemuliaan-KusebagaiAnakManusia, dankemuliaanBapa-
Ku, dan kemuliaan paramalaikat surgawi. 27Yang Ku-katakan ini benar: Di antara kalian
yang berada di sini, beberapa orang tidak akan mati sebelum melihat saat Allah mulai
mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”§

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
28 Kira-kira seminggu kemudian sesudah Yesus berbicara tentang hal-hal itu, Dia naik

ke sebuah gunung bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. 29 Ketika Dia
sedang berdoa, wajah-Nya berubah, dan pakaian-Nyamenjadi 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 dengan nyenyak.*
Ketikamereka terbangun,merekamelihat 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, “WahGuru, hebat sekali kita berada di sini! Kami akan
membuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk
Elia.” (Petrus berkata seperti itu tanpamemikirkan apa yang tepat untuk dikatakannya.)

‡ 9:18 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Maksud pertanyaan ini bukan untuk menanyakan
tentang nama-Nya, karena tentu jawabanmereka 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 AnakManusia Lihat catatan
di Luk. 5:24. † 9:23 meninggalkankepentingannya sendiri Secaraharfiah, “menyangkal dirinya.” Maksudperkataan
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 itu menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru
sudah mulai dan nyata di dunia ini. ✡ 9:27 Mat. 17:1-8; Mrk. 9:2-8 * 9:32 tertidur dengan nyenyak Kejadian
mereka tertidur tidak menunjukkan bahwa ini terjadi pada malam hari. Kemungkinan hal ini terjadi siang atau sore
hari, dan ketigamurid Yesus tertidur karenaAllah tidakmaumerekamendengar semua yang dibicarakan antara Yesus,
Musa, danElia. Dengankeadaanmasihada terangmatahari,makaawan terlihatwaktu ‘menaungi/menutupi’merekadi
ayat 34. Tetapi ada yang jugamasih berpikir ini terjadi padamalamhari, karena diMatius 17:5 awan itu ‘sangat terang’.
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34 Sementara Petrus masih berbicara, turunlah awan menutupi mereka. Lalu mereka
menjadi takut waktu awan itu menutupi mereka. 35 Kemudian terdengarlah suara dari
awan itu, yang berkata, “Inilah Anak-Ku— yang Ku-pilih. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

36 Sesudah suara itu diam, mereka hanya melihat Yesus sendirian di situ. Setelah keja-
dian tersebut dan untuk jangkawaktu yang panjang, ketigamurid itu tidakmenceritakan
kepada siapa pun tentang apa yang sudahmereka saksikan di situ.

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
37 Besok harinya ketika Yesus dan ketiga murid-Nya turun dari gunung, orang banyak

datang berbondong-bondong menemui Yesus. 38 Tiba-tiba 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, badannya menjadi
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.”

41 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Bukan main kalian ini sesat dan tidak percaya
kepadaAllah! Sampai kapanAkuharus sabar dengankalian! BukankahAku sudah cukup
lama tinggal dengan kalian! Bawalah anakmu itu kemari.”

42 Pada waktu anak itu sedang mendekati Yesus, roh jahat itu membantingnya ke
tanah danmembuatnya 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 sudah melihat
kuasa Allah yang luar biasa.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya✡
Sementara orang-orang masih terheran-heran atas semua yang Dia lakukan, berbicar-

alah Yesus kepada murid-murid-Nya, 44 “Pasanglah telinga baik-baik: Anak Manusia—
yaitu Aku, akan segera diserahkan kepada para penguasa dunia.” 45Tetapi murid-murid-
Nya tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus itu. Memang Allah yang merahasiakan-
nya kepadamereka, dan karena itumereka tidak dapat mengertinya. Tetapi mereka juga
takut menanyakan kepada Yesus tentang arti perkataan-Nya itu.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
46 Suatu hari terjadilah perselisihan di antara murid-murid Yesus 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, “Kalaukamumenerimadanmelayani†anakkecil seperti ini dengan tujuanuntuk
memuliakan Aku, berarti kamu sudah menerima dan melayani Aku. Dan kalau kamu
sudah melayani Aku, berarti kamu sudah melayani Allah yang mengirim Aku ke dunia
ini. Karena siapayangmenjadinomor terakhirdi antarakalian, dialahyangakanmenjadi
nomor satu.”

49 Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseorang yang mengusir setan-setan dengan
memakai nama-Mu. Lalu kamimelarang 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
51 Ketika sudah dekat waktunya Yesus terangkat ke surga, keputusan-Nya sudah bulat

untuk tetap pergi ke Yerusalem. 52 Jadi Yesus mengutus beberapa orang mendahului-
Nya untuk mempersiapkan beberapa hal bagi Dia. Maka pergilah mereka, tetapi ketika
mereka masuk ke sebuah desa di daerah Samaria, 53 orang-orang desa itu tidak mau
menerima Yesus, karena ternyata Dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem.‡ 54Ketika

✡ 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. ‡ 9:53 karena … Yerusalem Pada zaman Yesus, orang Samaria
dan orang Yahudi tidak bergaul. Orang Yahudimenganggap para penduduk Samaria najis, karenamereka bukan orang
Yahudi asli, tetapi keturunan perkawinan campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Ajaran Musa,
Allahmemberikan perintah kepada orang Yahudi supaya tidak kawin campur dengan suku-suku lain. Tetapi suku-suku
itukebanyakanpindahkedaerahPalestinawaktuorangYahudidibawakenegeri Babel. OrangYahudi juga tidak senang
kepada penduduk Samaria karena agama mereka bukan agama Yahudi asli. Ajaran agama mereka sudah tercampur
dengan adat-adat suku-suku lain yangmasuk ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
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dua murid-Nya— yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata, “Tuhan,
maukah Engkau supaya kamimenyuruh api turun dari langit membinasakanmereka?”§

55Lalu Yesusmenoleh danmenegurmereka.* 56KemudianYesus danmurid-murid-Nya
melanjutkan perjalananmereka ke desa yang lain.

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57 Pada suatu hari ketika mereka dalam perjalanan, seseorang berkata kepada Yesus,

“Bapak, saya akanmengikut Bapak kemana saja engkau pergi.”
58 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai

sarang, tetapi AnakManusia— yaitu Aku, tidakmempunyai tempat untuk beristirahat.”
59Dan kepada orang lain Dia berkata, “Ikutlah Aku!”
Tetapi jawab orang itu, “Bapak, izinkanlah saya pulang dulu. Sesudah bapak saya mati

lalu dikuburkan† saya akanmengikut engkau.”
60 Lalu Yesus berkata kepada orang itu, “Biarkanlah orang-orang mati secara rohani

menunggu kematian sesama mereka! Tetapi kamu pergilah dan teruslah beritakan ke
mana-mana tentang kerajaan Allah.”

61Seseorangyang lain lagiberkata, “Bapak, sayamaumengikutBapak, tetapibiarkanlah
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.”

10
Yesusmengutus tujuh puluh dua orang pengikut-Nya

1Sesudah itu Yesusmemilih 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 TUHAN yang 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-dombayangdiserangkelompok
serigala. 4 Janganlah membawa dompet, tas, atau sandal cadangan. Dan janganlah
berhenti untuk berbicara dengan orang-orang yang kamu temui dalam perjalanan.
5 Sebelum kamu masuk ke dalam rumah seseorang, ucapkanlah terlebih dahulu, ‘Salam
semuanya! Hendaklah kalian sekeluarga merasa tenang dalam perlindungan TUHAN!’
6 Kalau di dalam rumah itu ada seseorang yang ingin ketenangan TUHAN, maka dia
akan menerima kamu dan Tuhan akan memberkati dia dan keluarganya sesuai dengan
perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ tidak ada orang yangmau ketenangan Tuhan,maka
ucapanberkatmu itu tidakakan terjadidi antaramereka. 7Tinggallahdengankeluarga itu
saja sampai kamupergimeninggalkan desa itu. Janganlah berpindah-pindah. Makandan
minumlah apa saja yang mereka hidangkan untuk kalian. Karena setiap pekerja berhak
mendapat upahnya.

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

10 “Tetapi kalau kalianmasuk ke suatu kota dan orang-orang di kota itu tidakmenerima
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!’ 12Aku 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!”

§ 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. * 10:2 Ayat 2 Untukmengerti kiasan dalam ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38.
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Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
13 “Celakalah kalian, orang-orang Korazim! Celakalah kalian, orang-orang Betsaida! Be-

tapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena seandainya keajaiban-keajaiban
yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga pada zaman dulu di Tirus dan
Sidon, maka sudah dari sejak lama mereka bertobat dan menunjukkan kesungguhan
mereka dengandudukmemakai kain kabungdanmenaruh abudi kepalamereka. 14Pada
Hari Pengadilan, penduduk Tirus dan Sidon akan mendapat hukuman yang lebih ringan
daripada kalian. 15 Dan kalian juga, para penduduk Kapernaum: Kalian pikir bahwa
kalian akanditinggikan sampaimendapat kehormatanbesar di surga. Tidak! Kalian akan
dibuang ke dalam neraka!†

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

Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡
17 Tidak lama kemudian ketujuh puluh pengikut itu kembali kepada Yesus. Dengan

gembiramereka berkata, “Tuhan, demi nama-Mu setan-setan pun taat kepada kami.”
18 Dan kata Yesus kepada mereka, “Benar! Pada waktu kalian mengusir setan-setan,

seolah-olah Akumelihat iblis jatuh dari langit seperti kilat.‡ 19Perhatikanlah! Aku sudah
memberikankuasa kepadakalian,makaketika kalianmenginjakular ataukalajengking—
ataupun berhadapan dengan kekuatan penguasa-penguasa gelap, tidak akan ada yang
mencelakakankalian. 20Sekalipunbegitu janganlahbersukacitakarenaroh-roh jahat taat
kepadaperintahkalian. Melainkanbersukacitalahkarenanamakalian sudah terdaftar di
surga.”

21 Pada waktu yang sama, Roh Kudus memberikan sukacita yang luar biasa kepada
Yesus, lalu Dia berkata, “Akumemuji 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 menyatakan hal-hal itu
kepada siapa saja yang bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos seperti
anak-anak kecil. Ya, benar Bapa, karena itulah yangmenyenangkan hati-Mu!

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

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

Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati
25Lalu 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?”

26 Yesus 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.”

✡ 10:12 Mat. 11:20-24 † 10:15 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu tempat para orang jahat sesudahmeninggal.
Lihat Luk. 16:23; Why. 20:13-14. ✡ 10:16 Mat. 11:25-27; 13:16-17 ‡ 10:18 Ayat 18 Ayat ini diterjemahkan sesuai
tafsiran bahwa Yesus menjelaskan suatu kenyataan rohani— bukan yang Dia lihat dengan mata-Nya. Dalam tafsiran
lain, Yesus menceritakan apa yang Dia pernah lihat— entah pada waktu para utusan sedang bekerja atau sebelum itu.
Tafsiran itu bisa diterjemahkan, “Sudah Ku-lihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat.” § 10:27 segenap hidupmu
menerjemahkan kata yang biasanya diterjemahkan ‘jiwa’ atau ‘soul’ dalam bahasa Inggris. Arti kata ini dalam bahasa
Yunani cukup luas— sampai bisa meliputi ‘napas’, ‘kehidupan’, dan semua kepribadian— termasuk kehidupan jasmani
dan rohani. Dalam TSI tidak memakai ‘jiwa’ di ayat ini karena sulit untuk dimengerti bagaimana dalam hidup ini
seorang bisa sengaja melakukan sesuatu dengan jiwa. Untuk kebanyakan orang jiwa hanya adalah bagian orang yang
masih hidup setelahmeninggal dunia ini. ✡ 10:27 Ul. 6:5; Im. 19:18
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29 Tetapi karena orang itu mau membenarkan dirinya, lalu dia berkata kepada Yesus,
“Siapakah sesama saya itu?”

30Lalu Yesus menjawab dia dengan perumpamaan ini: “Adalah seorang laki-laki turun
dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan dia diserang oleh beberapa perampok yang
merampas semuamiliknya—bahkanpakaiannya. Merekamemukuli dia sampai setengah
mati. 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 mele-
watinya dari seberang jalan. 32Begitu juga dengan seorang dari sukuLewi— yaitu pelayan
Rumah Allah. Dia lewat di situ dan melihat orang itu, lalu dia pun menghindar dan
melewatinya dari seberang jalan.

33“Kemudian seorangSamariayang sedangdalamperjalananmelewati jalan itu. Ketika
diamelihatorang itu, diamerasakasihankepadanya. 34Diamendekati orang itu, lalu luka-
lukanya dia bersihkan denganmenyiramnya dengan air anggur, lalu dituangkanminyak
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 yangmerupakan 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
terus mendengarkan ajaran-Nya. 40 Sedangkan Marta terus sibuk karena banyak yang
dia kerjakan untuk melayani. Jadi dia datang kepada Yesus dan berkata, “Tuhan, tidak
pedulikah Engkau kalau perempuan ini membiarkan saya bekerja sendirian?! Tolong
suruh dia membantu saya.”

41 JawabTuhankepadanya, “Marta,Marta, kamukuatir danmembuat susahdiri sendiri
dengan banyak hal! 42 Padahal hanya satu yang penting. Maria sudah memilih hal yang
penting dan yang terbaik. Itu merupakan berkat yang tidak bisa diambil oleh siapa pun
daripadanya.”

11
Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡

1 Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Sesudah Dia selesai berdoa, salah satu
murid-Nya berkata, “Tuhan, ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes juga mengajar murid-
muridnya.”

2Yesus berkata kepadamereka, “Hendaklah kalian berdoa seperti ini:
‘Bapakami* yangdi surga, biarlah semuaorangmenghormati Engkau† sebagaiAllah yang

kudus.
Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja.
Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,

sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.
3Berikanlah kami setiap hari makanan yang kami butuhkan.
4Dan ampunilah kamimasing-masing dari dosa-dosa kami,

karena kami jugamemaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,

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

* 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 pastilahmenerima dengan senang hati kalau kita
berdoa dengan mengikuti contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa
saya yang di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya ...” dan seterusnya. † 11:2 Engkau Secara
harfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaanorangYahudi pada zamanYesus, ‘nama-Mu’artinya seluruhkepribadianAllah.
✡ 11:4 Mat. 7:7-11
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5Lalu Yesus memberi contoh ini kepada mereka, “Misalkan kamumempunyai seorang
sahabat, dan pada tengah malam kamu mendatangi rumahnya dan berkata kepadanya,
‘Sobat, berikanlah saya tiga roti. Nanti saya ganti. 6 Karena seorang sahabat saya
yang sedang mengadakan perjalanan sudah mampir di rumah saya. Tetapi saya tidak
mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.’ 7 Dan seandainya sahabatmu itu
menjawabdari dalam rumahnya, ‘Tolong jangan ganggu saya! Pintu sudah terkunci. Saya
dan anak-anak saya sudah di tempat tidur. Saya tidak bisa bangun untuk memberikan
sesuatu kepadamu!’ 8Aku 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 dan memberikan
apa saja yang kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan
menerimanya. Carilah terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka
pintu itu akan dibukakan bagimu. 10 Karena setiap orang yang meminta dengan tekun
akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan
mendapat apa yang dia cari. Dan setiap orang yangmengetuk pintu, maka pintu itu akan
dibukakan baginya.

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

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
14Pada suatu hari Yesusmengusir setan yangmembuat seseorangmenjadi bisu. Ketika

setan itu keluar, orang itu bisa berbicara. Lalu orang banyak yang melihat kejadian itu
menjadi heran. 15 Tetapi beberapa orang di antara mereka 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-Nyamelakukan keajaiban untukmembuktikan bahwa Allah sudahmengutus
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 tidakmasuk akal kalau kalian berkata Akumengusir setan-
setan dengan kuasa Beelzebul. 19 Tetapi 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. 20 Tetapi kalau Aku mengusir
setan-setan dengan kuasa Allah, itu artinya Allah sudah mulai mendirikan kerajaan-Nya
dengan penuh kuasa di antara kalian.

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

23 “Siapa saja yang tidak berpihak kepada-Ku, berarti diamemusuhi-Ku. Dan siapa yang
tidakmembantumenggembalakan 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.’ 25Ketika dia kembali,
✡ 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.” Dalamkebudayaan Yahudi, ‘surga’ dipakai untukmenghindari ucapan ‘Allah’ secara langsung. ✡ 11:23 Mat.
12:43-45
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ditemukannya orang itu sudah menjadi seperti rumah yang sudah disapu bersih dan
teratur rapi. 26Kemudian dia pergi dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari dia
untukbergabungdengannya. Ketika roh-roh itumasukdanmenguasai orang itu, keadaan
orang itu menjadi lebih parah dari keadaan sebelumnya.”*

Orang-orang yang benar-benar diberkati
27 Ketika Yesus sedang berbicara tentang hal-hal itu, seorang perempuan dari antara

orang banyak itu berseru kepada-Nya, “Ibumu 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✡
29 Ketika semakin banyak orang berkumpul, Yesus berkata, “Kalian orang yang hidup

pada zaman ini begitu jahat! Biarpun kalian melihat semua yang Aku lakukan, kalian
tetap berkata bahwa keajaiban perlu ditambah lagi supaya kalian percaya kepada-Ku.
Tetapi keajaiban apa pun tidak akan ditambahkan bagi kalian kecuali yang ini— yaitu
suatu keajaiban seperti yang terjadi pada Nabi Yunus:‡ 30Karena sama seperti apa yang
terjadi kepada Yunus menjadi keajaiban bagi penduduk Niniwe, begitu jugalah apa yang
terjadi pada Anak Manusia— yaitu Aku, akan menjadi keajaiban bagi setiap kalian yang
hidup pada zaman sekarang.§

31 “Dan pada Hari Pengadilan, ratu dari 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 lebihbesardaripadaSalomo, adadi sini di hadapankalian! Tetapi kebanyakan
kalian tidakmaumendengarkan Aku.

32 “Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan berdiri untuk bersaksi melawan
sebagian besar dari kalian yang hidup pada zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus
memberitakan pesan Allah kepada mereka, mereka bertobat. Padahal Aku— yang lebih
besar dari Yunus, ada di sini, tetapi kalian tetap tidakmau bertobat!”

Jagalah supayamata rohanimu tetap terbuka kepada terang✡
33 “Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menyembunyikannya, atau menu-

tupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat yang tinggi, untuk
menerangi semua orang yang masuk ke dalam rumah itu. 34 Matamu adalah seperti
jendela yangmelaluinya terangmasuk ke dalam rumah— yaitu tubuhmu. Kalaumatamu
berfungsi dengan baik,maka setiap bagian hidupmupun akan diteranginya. Tetapi kalau
matamu rusak,† maka setiap bagian dalam hidupmu tidak akan diteranginya dan akan
menjadi sangat gelap. 35Oleh karena itu, waspadalah! Jangan sampai terang yang ada di
dalam dirimumenjadi gelap. 36 Jadi, kalaumata hatimu tidak buta, seluruh hidupmu pun
akanmenjadi sangat terang dan tidak ada lagi kegelapan. Berarti hidupmu terang seperti
cahaya lampu yang sangat terang.”

Yesusmengajarkan agar janganmeniru perbuatan ahli-ahli Taurat✡
37 Sesudah Dia menyampaikan ajaran-Nya, seorang Farisi mengundang Yesus makan

di rumahnya. Lalu Yesus masuk ke rumah orang itu dan makan bersama dia dan juga

* 11:26 Ayat 24-26 Mat. 12:45 menambah kalimat yang menunjukkan arti pelajaran ini kepada orang-orang yang
memusuhi Yesus: “Hal yang seperti itu juga akan terjadi kepada kalian yang hidup pada zaman yang jahat ini.” Tafsiran
ayat-ayat ini juga berarti bahwa ketika setan diusir dari seseorang, orang itu tidak boleh membiarkan dirinya kosong
seperti rumah kosong yang tak berpenghuni. Maksudnya, kalau dia tidak mengundang Roh Allah tinggal di dalam
dirinya, maka roh-roh jahat tentu akan memasukinya lagi. † 11:27 ibumu Secara harfiah, “Kandungan yang
mengandung kamu dan buah dada yang menyusuimu.” ✡ 11:28 Mat. 12:38-42; Mrk. 8:12 ‡ 11:29 Nabi Yunus

Cerita tentangNabi Yunus terdapat dalamkitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus diutus Allah ke kotaNiniwe. § 11:30

Ayat 30 Arti ayat ini dijelaskan di Mat. 12:40. * 11:31 ratu dari selatan Yaitu ratu negara Syeba, yang menempuh
jarak kira-kira 1.500 kilometer untuk mengetahui hikmat yang sudah Allah berikan kepada Salomo. Kisahnya dalam
1Raj. 10:1-13. ✡ 11:32 Mat. 5:15; 6:22-23 † 11:34 matamu rusak Secara harfiah, “matamu jahat/berpenyakit.”
Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin Yahudi— termasuk para anggota Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam
konteks pasal ini, kita melihat bahwamereka sudahmelihat banyak keajaiban yangmembuktikan bahwa Yesus diutus
Allah, tetapimereka sepertimenjadi buta terhadap semua keajaiban itu (11:29-30)— bahkanmereka berkata bahwaDia
bekerja dengan kekuatan dari iblis. Mata yang rusak juga sering ditafsirkan sebagai mata duitan— sesuai Mat. 6:19-24.
Lihat juga Luk. 16:14. ✡ 11:36 Mat. 15:1-3; 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 20:45-47
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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. 40Hai kalian, orang-orang bodoh! Yang menciptakan bagian luar
manusia juga tahu apa yang ada di dalam hatimu! 41 Jadi hartamu itu— yang sudah
menguasai dirimu, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, barulah kamu akan
menjadi seperti mangkuk yang bersih di mata Allah— baik bagian luar maupun bagian
dalam.

42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi! Kalian hanya mengikuti semua peraturan
Hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling
penting. Misalnya kalianmasing-masingmemberikan persepuluhan keRumahAllah dari
rempah-rempah hasil kebunmu— seperti selasih, inggu, dan jenis-jenis hasil tanaman
bumbuyang lain.* Tetapikalian lupamengikutiperintahAllahyangpalingpenting—yaitu
melakukan yang adil kepada sesama danmengasihi Allah. Seharusnya kalianmelakukan
hal-hal yang paling penting itu, dan juga janganmelupakan hal-hal yang enteng.

43 “Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi! Kalian suka duduk di deretan kursi paling
depan di rumah-rumah pertemuan, dan suka menerima hormat dari orang-orang saat
berjalandi pasar. 44Celakalahkalian! Karenakalianmasing-masing seperti kuburanyang
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!”†

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

46Dia berkata, “Celaka jugalah kalian, hai ahli-ahli Taurat! Kalian membebani orang-
orang lain dengan aturan-aturan agama yang begitu sulit diikuti. Tetapi kalian sendiri
hanyaberpura-pura sebagai orangbaikdan samasekali tidakberusahamengikuti aturan-
aturan itu. 47 Celakalah kalian! Karena kalian kembali membangun dan menghiasi
kuburan-kuburan para nabi, padahal nenek moyang kalianlah yang sudah membunuh
mereka! 48Dengan cara seperti itu kalianmenunjukkan bahwa sebenarnya 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 akanmengutus nabi dan rasul kepada bangsa Yahudi. Dan bangsa yang keras kepala
itu akanmembunuh sebagiandarimerekadanmenyiksa sebagianyang lain.’ 50-51Sebagai
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.)

‡ 11:37 diadanorang-orangFarisi…Secaraharfiah, ayat ini tidakmenyebut “orang-orangFarisi yang laindanbeberapa
ahli Taurat.” Sesuai yang wajar dalam bahasa Indonesia, orang-orang lain yang hadir ditulis pada permulaan kisah
ini— sesuai dengan informasi yang terdapat di ayat 45 dan 53. § 11:38 membasuh tangan … adat orang-orang Farisi
Secara harfiah, “membaptis (tangan).” Adat ini tidak tertulis dalam Perjanjian Lama, dan ternyata hanya dilakukan
orang-orang Farisi saja. Mereka mencelupkan tangan ke dalam air, atau seorang hamba menyiram air ke atas tangan
mereka. Jadi tidak seperti yangbiasadilakukanorangpadazamansekarang—yaitumencuci tanganpakai sabun. Hal ini
dilakukan sebagai syarat agama. Lihat Mrk. 7:3-4. * 11:42 persepuluhan … Hukum Taurat mengatakan agar orang
Israel memberikan persepuluhan dari bahan makanan hasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak
termasuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalamayat ini. Berarti orang-orang Farisi sudahmemberikan lebih
daripada tuntutanTaurat untukmenunjukkanbetapahebatnyamerekamelaksanakanTaurat. † 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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52 “Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat! Kalian sudah diberikan pengetahuan
bagaimana caranya orang berkenan kepada Allah— yaitu ajaran yang bisa digambarkan
seperti kunci. Tetapi kalian sendiri tidak menggunakan ajaran itu! Bahkan kalian
merahasiakannya dan menghalang-halangi semua orang yang ingin mengetahui ajaran
itu!”

53 Sejak Yesus meninggalkan tempat itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sangat
dendam kepada-Nya, lalu mereka sering mendesak Dia dengan berbagai pertanyaan.
54 Mereka berpura-pura mendengarkan ajaran-Nya, tetapi sebenarnya mereka ingin
menjebak-Nya. Kalau Yesus mengajarkan sesuatu yang salah, mereka berencana mem-
persalahkan 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 Yesusmulaimengajar terutamakepada paramurid-
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 kepada manusia.
Karenamereka hanya bisamembunuh tubuhmu saja. Sesudah itu tidak ada hal jahat apa
pun yang bisa lagi mereka perbuat kepadamu. 5Tetapi sekarang Ku-beritahukan kepada
kalian siapa yang seharusnya kalian takuti: Takut dan hormatlah kepada Allah. Dia yang
mempunyai kuasa bukan hanya untuk membunuh tubuhmu saja tetapi berkuasa juga
untukmelemparkan kamuke dalamneraka. Ya, Dialah yang 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
malaikatdi surga. 9Tetapi siapayangmenyangkaldirinyasebagaipengikut-Kudihadapan
orang-orang lain, Aku juga tidak akanmengakui dia sebagai pengikut-Ku di hadapan para
malaikat di surga. 10 Setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang menentang
AnakManusia—yaituAku,masihbisadiampuni. Tetapi orangyangmenghinaRohKudus*
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 kamumembela dirimudi hadapanmereka, atau bagaimana kamumenjawab
semuapertanyaanmereka. 12Karenapada saat itu jugaRohKudusakanmemberitahukan
kepadamu apa yang seharusnya kamu katakan.”

Perumpamaan tentang seorang yang kaya
13Lalu seseorang di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, “Guru, tolong suruh

saudara saya untukmembagi 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 untukmenyelesaikan perkara kalian berdua.” 15Lalu

✡ 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 Yesus
menasihati mereka tentang dosa menghina Roh Kudus karena orang-orang Farisi yang sudah berkata, “Yesus bekerja
dengan kekuatan iblis.” (Luk. 11:15) Hati mereka begitu tertutup kepada Yesus sampai hal-hal baik yang diperbuat-Nya
melalui kekuatan Roh Allah mereka anggap sebagai kejahatan. Jadi, orang-orang yang berpikiran seperti itu tidak
mungkin bisa bertobat. Berarti mereka seolah-olah menghina Roh Allah karena kekerasan hati mereka. Keadaan
merekabisadibandingkandengan1Yoh. 5:16—dimanaYohanesmenulis tentang “dosayangmendatangkankematian,”
yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita orang Kristen sekarang, kita tidak perlu takut dengan berpikir, “Apakah
saya pernahmenghina RohAllah danAllah tidak akanmengampuni saya lagi?” Kalau hati kitamasih 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 Allahmasih bekerja di dalam hati kita. Itu berarti kita belummelakukan dosa yang
menghina Roh Allah.
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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 Yesusmenceritakan perumpamaan ini, “Ada seorang kaya yangmempun-
yai beberapa ladang gandum yang memberikan hasil yang sangat banyak. 17 Lalu dia
berpikir, ‘Sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku yang banyak ini.
Sebaiknya apa yang harus kulakukan?’

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

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

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

Utamakanlah kerajaan Allah✡
22 Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Oleh karena itu Aku berkata

kepadamu: Janganlah kuatir tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari— seperti makanan
atau pakaian. 23Karena tujuan hidupmu yang sebenarnya† jauh lebih penting daripada
soal makanan dan pakaian. 24 Perhatikanlah cara hidup burung-burung gagak. Mereka
tidak perlu menabur atau menuai dan tidak perlu membangun gudang atau lumbung.
Tetapi Allahmenyediakanmakanan untuk burung-burung itu. Maka ketahuilah: Dimata
Allah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu! 25Untuk apa kamu selalu
kuatir?! Karena orang yang kuatir sama sekali tidak sanggupmenambah sesaat saja 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 bek-
erja dan tanpa membuat pakaiannya sendiri. Tetapi Aku sungguh-sungguh berkata
kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia yang terkaya dari segala raja yang pernah
hidup, tidak memakai pakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. 28 Kalau Allah
memberi keindahanyang seperti itukepada tumbuhan liar—padahal tumbuhan ituhidup
hanya sebentar saja kemudian layu dan dibuang ke dalam api, jadi pastilah Allah lebih
memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan memberikan pakaian
kepadamu— hai kamu yang kurang percaya!

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

Bagaimana seharusnya kita hidup sambil menantikan kerajaan Allah✡
32 “Hai kalian semua pengikut-Ku, janganlah kuatir!— walaupun dalam pandangan-

Ku kalian bagaikan kawanan kecil domba-Ku. Janganlah kuatir, karena Bapa kita yang
di surga dengan senang hati 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.
34Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada.

35-36 “Hendaklah kalian selalu siap sediamelayani Allah! Hendaklah kalian seperti para
hamba yangmenanti-nantikan tuannya pulang dari pesta pernikahan. Siang danmalam,
mereka selalu siap sedia menyambut dia dengan lampu-lampu yang tetap menyala.
Dengan begitu, ketika tuan itu pulang dan mengetuk pintu, mereka siap dan segera
membukakan pintu baginya. 37 Sungguh diberkati para hambanya yang ditemukan
tuannya masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali! Yang Ku-katakan ini benar: Tuan
itu akan mempersilakan mereka duduk makan. Lalu dia sendiri akan memakai pakaian
sederhana seperti seorang hamba dan akan melayani mereka. 38 Para hamba itu akan
✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34 † 12:23 tujuan hidupmu … Yang Yesus maksudkan dinyatakan di ayat 31. ✡ 12:31
Mat. 6:20-21; 24:45-51
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lebih diberkati lagi kalau tuan itu kembali pada tengah malam atau pagi-pagi buta dan
masihmenemukanmereka tetap berjaga-jaga!

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

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia✡
41 Lalu Petrus bertanya, “Tuhan, dalam perumpamaan tadi, apakah Bapak bermaksud

bahwa hamba-hamba yang harus tetap berjaga-jaga itu kami murid-murid-Mu saja atau
semua pengikut-Mu?”

42 Tuhan menjawab, “Jadilah hamba-hamba yang setia dan bijak! Karena hamba yang
seperti itu, sebelumTuannyabepergian, Tuannyaakanmengangkat danmempercayakan
dia tugas khusus— yaitu memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada
waktunya.‡ 43KalauTuannyadatangdengan tiba-tibadanmendapatidia tetapmelakukan
tugasnya, Tuannya akan sangat senang kepada hamba-Nya itu dan memberkatinya.
44YangKu-katakan ini benar: Tuannya itu akanmempercayakan seluruh harta bendanya
kepada hamba yang bijak dan setia itu.

45 “Sedangkan kalau hamba itu berkata dalam hatinya, ‘Tuan saya masih lama baru
pulang,’ kemudian dia mulai memukuli hamba-hamba yang lain— baik laki-laki maupun
perempuan. Dan dia juga tidak bekerja lagi, hanya makan dan minum 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 membi-
nasakan dia danmembuat dia senasib dengan orang-orang yang menolak untuk percaya
kepada-Nya.

47 “Setiap hamba yang tahu kehendak Tuannya dan tidak mempersiapkan dirinya
maupun tidak melakukan kehendak Tuannya, dia akan dipukuli banyak kali. 48 Tetapi
setiap hamba yang tidak tahu kehendak Tuannya danmelakukan sesuatu yang salah, dia
akan dipukuli beberapa kali saja. Setiap hamba yang dipercayakan oleh Tuannya untuk
mengusahakan banyak hal akan diperiksa tentang seluruh tanggung jawabnya itu. Dan
setiap hamba yang diberi tanggung jawab yang besar akan dituntut juga tanggung jawab
yang besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡
49“Kedatangan-Kukedunia ini bisadigambarkanseperti api—yaituapi yangakanmem-

bakar dunia ini.§ Betapa baiknya kalau api itu sudah mulai menjalar! 50 Tetapi sebelum
hal itu terjadi, Aku sudah ditetapkan untuk memikul kesusahan yang besar.* Dan betapa
susahnya hati-Ku sampai tiba saatnya nanti Akumengalaminya! 51 Janganlah kalian pikir
bahwa Aku datang ke dunia ini untuk membawa damai. Aku sungguh-sungguh berkata
kepada kalian: Bukan damai yang Ku-bawa! Tetapi kedatangan-Ku justru membawa
banyak pertentangan. 52Karena mulai sekarang akan 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 akanmenentang 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✡
54 Pada hari lain Yesus juga menggunakan contoh ini waktu mengajar orang banyak,

“Ketika kalian melihat awan gelap muncul di sebelah barat, kalian berkata, ‘Oh, hujan
segera akan turun,’ dan hal itu memang terjadi. 55Dan ketika angin bertiup dari selatan,
kalian berkata, ‘Hari akan panas,’ dan hal itu memang terjadi. 56Hei kalian yang hanya
berpura-pura baik! Kalian bisa meramalkan cuaca hanya denganmelihat keadaan langit
✡ 12:40 Mat. 24:45-51; 25:29 ‡ 12:42 Tuannya … Sesudah penjelasan Yesus di ayat 40 dan pertanyaan Petrus di
41, Yesus masih menggunakan bahasa kiasan seperti ayat 35-39, tetapi mulai ayat ini sudah jelas bahwa Dialah ‘Tuan’

yang dimaksudkan. ✡ 12:48 Mat. 10:34-36 § 12:49 api … Gambaran api di ayat ini sering ditafsirkan dengan
tiga cara, dan maksud Yesus bisa menyangkut ketiga-tiganya. 1) Api menggambarkan perlawanan yang akan terjadi di
dunia karena Yesus, seperti terlihat dalamayat 51. 2) Apimenggambarkan caranyaAllah akanmenguduskan umat-Nya
melaluiYesus. 3)Api jugamenggambarkanhukumanAllahatasorang-orangyangmenolakuntukpercayakepadaYesus.
* 12:50 memikul kesusahan yang besar Secara harfiah, “Aku harus dibaptis dengan baptisan.” ✡ 12:53 Mik. 7:6
✡ 12:53 Mat. 16:2-3
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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 pengadilan,
maka selagi kamu berdua masih dalam perjalanan ke tempat pengadilan, berusaha
keraslah menyelesaikan masalahmu dengan dia. Kalau tidak, dia akan menyeretmu ke
pengadilan, lalu hakim akan menyerahkan kamu kepada petugas penjara supaya kamu
dipenjarakan. 59 Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu: Kamu tidak bisa keluar dari
penjara itu sampai kamu melunasi semua utangmu dan membayar denda yang sudah
ditetapkan oleh hakim!”

13
Bertobatlah

1 Pada waktu Yesus mengajar hal-hal itu, ada orang-orang yang hadir yang memberi-
tahukan kepada Yesus tentang beberapa orang dari provinsi Galilea yang dibunuh oleh
Pilatus. Mereka dibunuh ketika sedangmempersembahkan hewan kurban kepada Allah,
lalu darah mereka sendiri tercampur dengan darah hewan-hewan kurban yang mereka
persembahkan. 2 Mendengar berita itu, Yesus berkata kepada mereka, “Lalu karena
mereka dibunuh dengan cara seperti itu, apakah kalian pikir dosa mereka lebih banyak
daripada dosa semua orang Galilea yang lain? 3 Tidak! Aku sungguh-sungguh berkata
kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan saja kena bencana seperti
mereka tetapi masuk neraka! 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. 5Sama sekali tidak! Sekali lagi Aku
sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan
saja kena bencana seperti mereka tetapi masuk neraka!”

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat berbuah
6 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Adalah seorang yang mempunyai 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 datangmencari buah pohon ara ini tetapi belumpernah ada.
Karena itu tebanglah pohon ini. Tidak ada gunanya pohon ini tumbuh di tanah ini.’

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

PadaHari SabatYesusmenyembuhkanseorangperempuanyangpunggungnyabungkuk
10Suatu kali padaHari Sabat, Yesus sedangmengajar di dalam suatu rumahpertemuan.

11Di situ ada seorang perempuan yang sudah delapan belas 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 Dia meletakkan
tangan-Nya pada perempuan itu. Dia segera berdiri tegak, lalu memuji Allah.

14Tetapipemimpin rumahpertemuan itumenjadimarahkarenaYesusmenyembuhkan
orang sakit pada Hari Sabat. Lalu kata pemimpin itu kepada orang banyak, “Ada enam
hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan. Jangan
pada Hari Sabat!”

15 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Hei orang-orang yang hanya berpura-pura baik!
Setiap hari kalian masing-masing melepaskan tali sapi atau tali keledaimu dari kandang,
lalu membawanya pergi untuk memberinya minum— bahkan pada Hari Sabat. 16 Ibu ini
adalahketurunanAbrahamyangsudahdelapanbelas tahunmenderitakarenaperbuatan
setan— seperti terikat rantai besi. Pasti tidak salah membebaskan dia dari penderitaan-
nya— biarpun hari ini Hari Sabat!” 17Ketika Yesus berkata seperti itu, semua orang yang
sedangmelawanDiamenjadimalu. Sedangkan semua orang lain bersukacita karena hal-
hal ajaib yang dilakukan-Nya.

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡

✡ 12:56 Mat. 5:25-26 ✡ 13:17 Mat. 13:31-33; Mrk. 4:30-32
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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 sampai menjadi pohon. Lalu burung-burung di udara membuat sarang pada
cabang-cabangnya.”

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

Masuklahmelalui pintu yang sempit✡
22 Yesus melanjutkan perjalanan-Nya menuju Yerusalem melewati kota-kota dan desa-

desa. Di setiap tempat yang dilewati-Nya itu Dia 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-masingmasuk ke dalamkerajaanAllahmelalui pintu yang sempit. Sesungguhnya
Aku berkata seperti itu kepadamu: Karena banyak orang yang akan berusaha masuk ke
situ, tetapi tidak mampu melakukannya. 25 Pada suatu hari nanti Pemilik rumah— yaitu
Aku, akan menutup pintu rumah-Ku— yaitu kesempatan masuk kerajaan Allah. Kamu
semua yang masih berdiri di luar akan mulai mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata,
‘Pak, tolong bukakan pintu untuk saya.’ Tetapi Aku akan berkata kepadamu, ‘Aku tidak
pernah berkata bahwa kamu adalah sahabat-Ku.’ 26Lalu kamu akan berkata, ‘Tetapi saya
sudah makan dan minum bersama Bapa. Saya juga sudah mendengar ajaran Bapa di
jalan-jalan kota kami!’ 27 Dan Aku akan berkata kepadamu, ‘Aku tidak pernah berkata
bahwa kamu adalah sahabat-Ku. Hei kamu dan semua pelaku kejahatan, pergilah dari
hadapan-Ku!’

28 “Di luar sana, kamu akan menangis dan sangat menderita‡ ketika kamu melihat
Abraham, Isak, dan Yakub, serta semua nabi sedang menikmati hidup yang selama-
lamanyadi dalamkerajaanAllah, sedangkankamusendiri dilarangmasuk. 29Danbanyak
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 akanmendapat kedudukan yang rendah.”

Yesusmerasa kasihan kepada penduduk Yerusalem✡
31 Saat itu juga beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, “Pergilah dan

tinggalkanlah tempat ini, karena Raja Herodes maumembunuhmu.”
32 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Pergilah dan katakanlah kepada anjing hutan§

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 terus menjalankan tugas-Ku ini sampai Aku tiba di
Yerusalem. Sebab tidak mungkin Aku dibunuh di kota lain, karena nabi-nabi selalu
dibunuh di Yerusalem.

34 “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu membunuh para nabi dan utusan-
utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama Bapa-Ku! Ada yang kalian bunuh
dengan pedang, dan ada yang kalian lempari dengan batu sampaimati. Aku sudah sering
mengulurkan kedua tangan-Ku untukmemeluk danmelindungimu— seperti induk ayam
mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak
mauAkupeluk. 35 Ingatlah: Hampir tiba saatnyaAllah tidak lagiberdiamdidalamRumah-
Nya yang ada di situ. Percayalah bahwa mulai sekarang, kalian tidak akan melihat Aku
lagi sampai tiba saatnya Aku datang kembali dan kalian berkata, ‘Diberkatilah Raja kita
ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

* 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 tumbuh menjadi sangat besar. Kejadian itulah yang disamakan dengan kerajaan Allah. † 13:21 sangat
banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata sama dengan tiga belas liter. ✡ 13:21 Mat. 7:13-14, 21-23 ‡ 13:28

sangatmenderita Secaraharfiah, “kertak gigi.” ✡ 13:30 Mat. 23:37-39 § 13:32 anjinghutanHerodesdigambarkan
seperti rubah, karena menurut pemikiran orang Yahudi, orang yang licik disamakan seperti rubah. ✡ 13:35 Mzm.
118:26
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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 terusmengamati-amati Dia karenamereka
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 Yesusmenjamah danmenyembuhkan orang sakit itu, danmenyuruhnya 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?!” 6Siapapundiantaramereka tidakadayang sanggupmelawanpernyataanYesus
itu.

Janganlah tinggi hati
7 Yesus melihat bagaimana para undangan berusaha duduk di tempat-tempat yang

terhormat. Olehkarena ituDiamenyampaikanperumpamaan inikepadamerekamasing-
masing. 8 “Ketika seseorang mengundang kamu ke pesta pernikahan, janganlah kamu
duduk di tempat yang terhormat. Karena ada kemungkinan tuan rumah sudah mengun-
dang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. 9Kalau hal itu terjadi, tuan rumah itu
akan datang dan berkata, ‘Tolong berikan tempat ini kepada sobat saya ini.’ Dan dengan
rasamalu 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.
11Karena siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang
merendahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

12LaluYesusberkatakepadaorangFarisi yangmengundang-Nya itu, “Ketikakamumen-
gadakan pesta makan, janganlah kamu hanya mengundang teman-temanmu, saudara-
saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena pada
kesempatanyang lain,mereka akanmembalasnyadenganbalikmengundangmukepesta
mereka. 13 Tetapi ketika kamu mengadakan pesta, undanglah juga orang-orang yang
miskin, cacat, lumpuh, dan buta. 14Mereka itu tidak akan mampu membalasnya. Tetapi
Allah-lah yang akanmembalasnya danmemberkatimu. Dan balasannya juga akan kamu
terima ketika orang-orang benar dihidupkan kembali.”

Perumpamaan tentang pestamakan yang besar✡
15 Ketika salah satu tamu yang duduk makan di situ mendengar hal itu, dia berkata

kepada Yesus, “Sungguh diberkati Allah setiap orang yang nanti diundang ke pestamakan
yang diadakan di dalam kerajaan Allah.”

16LaluYesus berkata kepadanya, “Pada suatuwaktu adalah seorangkaya yangmengun-
dang banyak orang kepada suatu pestamakan yang sangat besar. 17Ketika pesta itu sudah
siapdimulai, diamenyuruhbudaknyapergi kepadaparaundangandenganberkata, ‘Mari
datanglah karena semuanya sudah siap.’ 18 Tetapi setiap mereka 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 sudah
membeli sepuluh sapi jantan.* Sekarang saya mau berangkat untuk mencobanya. Maaf!’
20Dan yang lain lagi berkata, ‘Saya baru saja menikah. Karena itu saya tidak bisa datang.
Maaf!’

21 “Budak itu kembali 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.’ 23 Kemudian
tuan itu berkata kepadanya, ‘Pergilah ke jalan-jalan raya dan jalan-jalan kecil di luar
kota. Desaklah siapa saja untuk datang ke sini supaya rumah saya penuh. 24 Dan saya

✡ 14:14 Mat. 22:1-10 * 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam bahasa Yunanimenunjukkan sapi jantan yang sudah
dikebiri. Sapi yang sudah dikebiri menjadi lebih gampang dikendalikan untuk menarik bajak. Biasanya satu bajak
ditarik oleh dua sapi jantan. Kemungkinan besar orang ini adalah orang kaya, karena dia sanggup membeli sepuluh
ekor.
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bersumpahbahwamereka yang sudahmenolak undangan saya itu tidak akandatang dan
tidak akanmakan sedikit pun dari makanan yang disediakan untuk pesta saya ini!’ ”

Tekad orang-orang yangmaumenjadi pengikut Yesus✡
25 Sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan bersama Yesus. Dia berbalik melihat

kepada mereka dan berkata, 26 “Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mau menjadi
pengikut-Ku, dia harus mengasihi-Ku lebih daripada† ibu-bapaknya, anak-anak dan
istrinya, semua saudara dan saudarinya—bahkandirinya sendiri. 27Kamu tidakmungkin
menjadi pengikut-Ku kalau tidak mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai
mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akanmundur.’

28 “Keputusanmu untuk mengikut Aku dapat digambarkan seperti contoh berikut ini:
Seandainya ada orang yang berencana membangun satu menara, pastilah dia lebih
dulu menghitung biayanya, supaya dia tahu kalau dananya cukup untuk menyelesaikan
pekerjaan itu. 29 Jangan sampai dia hanya bisamembangun fondasinya dan tidakmampu
menyelesaikannya. Karena setiap orang yang melihatnya nanti akan mengejek dia,
30 ‘Orang ini mulai membangun, tetapi tidak sanggupmenyelesaikannya!’

31 “Atau contoh lain, kalau seorang raja mempunyai sepuluh ribu tentara, tetapi raja
lain yang mempunyai dua puluh ribu tentara sedang berencana 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 tentaramusuhnya itu,maka selagimusuhnya itumasih jauh, diaakanmengutus
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. Garam memang dipakai
untuk membuat makanan menjadi lebih enak. Tetapi kalau rasa asinnya sudah hilang,
garam itu tidak berguna sama sekali— 35 baik untuk ladang maupun untuk pupuk.
Akhirnya garam itu dibuang saja.

“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

1 Pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga dikenal seba-
gai 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!”

3Karena itu Yesusmenyampaikan perumpamaan ini kepadamereka: 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 sudah saya temukan!’
7 Aku berkata kepadamu, begitu juga Allah dan seluruh 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 akanmenyalakanpelita danmenyapu rumahnya, supayadia
bisa mencarinya dengan teliti sampai menemukannya. 9 Sesudah dia menemukannya,
dia akan memanggil teman-teman dan para tetangganya dan berkata, ‘Bersukacitalah
dengan saya, karena saya sudah menemukan uang saya yang hilang itu!’ 10Aku berkata
kepadamu, begitu juga para malaikat di hadapan Allah Bapa selalu bersukacita saat
menyaksikan seorang berdosa yang bertobat!”

✡ 14:24 Mat. 5:13; 10:37-39; Mrk. 8:34-38; 9:50; Luk. 9:23 † 14:26 mengasihi-Ku lebih daripada Secara harfiah,
“benci kepada.” ‡ 14:27 sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
§ 14:33 Ayat 33 Secara lebih harfiah, Yesus mengatakan, “Untuk menjadi pengikut-Ku, kamu harus meninggalkan
semuamilikmu.” ✡ 15: Mat. 18:12-14
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Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan seorang bapak yang sangat berbe-
las kasihan

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

13“Beberapahari kemudian, si bungsu itumenjual semuahartanya itu laluberangkat ke
negeri yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan uangnya dengan segala macam
kesenangan duniawi. 14 Akhirnya habislah semua uangnya itu. Dan terjadilah bencana
kelaparan yang luar biasa di seluruh negeri itu. Dan dia punmulaimiskin dan kelaparan.
15 Lalu 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. 16Dan si bungsu itu begitu lapar
sampai diamaumakanmakananbabi itu—yaitu tumbuh-tumbuhankeras yangdiberikan
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.
Saya mohon kepada Bapak supaya menerima saya sebagai pelayan Bapak saja.” ’ 20 Lalu
dia bangkit dan kembali kepada bapaknya.

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

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

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

28“Laluanak sulung itu sangatmarahdan tidakmaumasukkedalamrumah. Kemudian
bapaknya keluar dan membujuk dia supaya masuk. 29 Tetapi anak itu menjawab ba-
paknya, ‘Tidak mau! Bertahun-tahun lamanya saya bekerja untukmu dan selalu menaati
perintahmu. Tetapi seekor anak kambing pun belum pernah kamu berikan kepada
saya supaya saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman saya! 30 Tetapi baru saja
kembali anak bungsumu itu— yang sudah menghabiskan hartamu dengan para pelacur,
lalu kamu langsungmemotong anak sapi yang terbaik baginya!’

31“Lalubapak ituberkata, ‘Benar,Nak, kamuselalubersamasaya, dansemuamilik saya,
milikmu juga. 32 Tetapi 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

1 Yesus berkata lagi kepada murid-murid-Nya, “Adalah seorang kaya yang mempunyai
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 akan memecat kamu sebagai bendahara saya.
Tetapi sebelumnya berikanlah dulu laporan tentang semua harta saya yang sudah kamu
urus itu.’
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3 “Lalu bendahara itu berkata dalam hatinya, ‘Apakah yang harus saya lakukan
sekarang?! Karena tuan saya pasti akan memecat saya! Saya tidak bisa menjadi tukang
kebun, karena saya tidak kuat. Kalau saya menjadi pengemis saya malu! 4 Baiklah,
sekarang saya tahu apa yang akan saya lakukan! Saya harus bertindak dengan cerdik
kepada beberapa orang supayamereka bersediamenerima saya di rumahnya ketika saya
dipecat sebagai bendahara.’

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

“Lalubendahara ituberkata, ‘Sobat, inilah suratutangmu. Duduklahdan segeralah tulis
di situ menjadi lima puluh tempayan saja!’

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

delapan ratus saja!’
8 “Lalu, ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya yang tidak jujur itu,

dia berkata, ‘Wah, cerdik juga dia— ya?!’ ”
Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya, “Memang biasanya orang-orang

yang hidupnya hanya memikirkan dunia ini lebih cerdik mengurus masalah duniawi
daripada orang-orang yang sudah menjadi warga negara Kerajaan Terang— yaitu kera-
jaan Allah. 9Karena itu Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian: Gunakanlah
kekayaan dunia ini untuk mencari sahabat— yaitu sahabat duniawi dan surgawi, supaya
pada waktu kekayaanmu itu habis, kamu akan diterima di dalam berbagai rumah yang
selama-lamanya.

10 “Setiap orang yang bisa dipercaya dalamhal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam
hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur
dalam hal-hal besar. 11 Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus
harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi
kepadamu. 12 Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta
yang sebenarnya bukan milikmu— tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan diizinkan
memiliki 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 men-
gasihi dan setia kepadamajikanyang satu, tetapi benci danmasabodoh terhadapmajikan
yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi
hamba uang.”

Yesusmenunjukkan berbagai kesalahan orang-orang Farisi✡
14Ketika orang-orang Farisimendengar ajaran-Nya itu,merekamengejek Yesus, karena

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

16 “Hukum Taurat dan tulisan para nabi sudah berlaku untuk mengajarkan kehendak
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 bisa masuk ke dalam
kerajaan Allah itu. 17 Tetapi langit dan bumi lebih gampang hilang lenyap daripada satu
titik dari Hukum Taurat batal.

18 “Setiap suami yang menceraikan istrinya lalu kawin atau nikah lagi dengan perem-
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 selalu memakai jubah yang indah dan dibuat dari kain halus. Setiap
hari dia memuaskan keinginannya dengan hidup serba mewah. 20 Adalah juga seorang
pengemis bernama Lazarus.‡ Setiap hari dia terbaring di pintu gerbang rumah orang
kaya itu. Badan Lazarus penuh dengan luka bernanah dan busuk. 21Lazarus sangat lapar

* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter. † 16:7 seribu keranjang Secara harfiah, ukuran
“seratus kor.” Setiap kor berisi sepuluh atau sebanyak dua belas keranjang besar. ✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13
‡ 16:20 Lazarus Orang miskin Lazarus dalam perumpamaan ini berbeda dengan Lazarus— sahabat Yesus yang
dihidupkan oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11).



Lukas 16:22 280 Lukas 17:7

dan hanya berharap bisamakan sisa-sisamakanan yang jatuh terbuang darimejamakan
orangkaya itu. Tetapi hal yang lebihmenjijikkan lagi, anjing-anjingbiasadatangmenjilati
luka-lukanya itu.

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

25 “Tetapi jawab Abraham, ‘Anakku, ingatlah! Kamu sudah puas menerima hal-hal
yang baik ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan Lazarus hanyamenerima hal-hal yang
buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia terhibur di sini sedangkan kamu tersiksa di situ.
26 Selain itu, di antara kami dan kamu dibuat jurang yang sangat dalam, sehingga tidak
ada orang yang bisa menyeberang dari sini ke situ dan dari situ ke sini.’

27 “Kata orang kaya itu, ‘Kalau begitu, saya mohon kepada Bapak untuk menyuruh
Lazarus ke rumah orang tua saya. 28 Karena lima saudara saya ada di sana. Suruhlah
Lazarus pergi memperingatkan mereka, supaya mereka jangan sampai ikut masuk ke
tempat yang penuh penderitaan ini!’

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

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

31“TetapiAbrahammenjawabnya, ‘Kalaumereka tidakmenaati apa yang tertulis dalam
buku-bukuTauratMusadan tulisanparanabi,mereka tetap tidak akanpercaya sekalipun
ada orang yangmati hidup kembali dan datangmemperingatkanmereka.’ ”

17
BeberapaNasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di dalam dunia ini, pasti akan selalu ada
godaan-godaan sehingga orang-orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi celakalah orang yang
menyebabkanhal-hal itu terjadi. 2Kalau ada orang yangmenyebabkan orang yang belum
dewasa secara rohani— seperti anak-anak ini, untuk berdosa, orang itu akan mendapat
hukuman yang berat sekali dari Allah. Daripada diamelakukan 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 kalian melakukan hal yang seperti
itu!

“Kalau saudaramu seiman melakukan kesalahan kepadamu, tegurlah dia. Kalau dia
menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. 4Bahkan 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 kamu
memaafkan dia.”

Keyakinan yang bisamemindahkan pohon
5Lalu kedua belas rasul itu berkata kepada Tuhan, “Tolonglah kami supaya kami lebih

percaya lagi kepada Allah.”
6Lalu Tuhan berkata, “Kalau keyakinanmu sebesar biji sawi, kamubisa 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 mem-

bajak di ladang atau menggembalakan domba-dombamu, ketika budak itu pulang
dari ladang pastilah kamu tidak akan berkata kepadanya, ‘Mari masuk dan makan.’

§ 16:23 neraka Secara harfiah, “Hades.” Hades mempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’ dalam bahasa Ibrani—
yaitu tempat pemberhentian orangmati sementaramenunggu penghakiman. Tetapi dalam konteks cerita ini, ternyata
Lazarus dan si orang kaya sudah dihakimi. ✡ 17: Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42 * 17:2 batu besar Secara harfiah,
“batugilingan.” Maksudnyabatubesar yangdiputardengan tenagamanusia ataukeledaiuntukmenggilingbiji gandum
untuk mengolahnya menjadi tepung terigu. † 17:6 pohon Secara harfiah, “pohon murbei.” Buahnya kecil, manis,
dan agak hitam.
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8 Melainkan 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 kamumasing-masing juga seperti itu. Ketika kamu
sudahmelakukan semua yang diperintahkan Allah kepadamu, hendaklah kamu berkata,
‘Saya hanyalah seorang budak yang biasa saja. Saya hanya melakukan apa yang sudah
menjadi tugas saya.’ ”

Sepuluh orang disembuhkan, tetapi hanya satu orang yang berterima kasih
11 Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia berjalan melewati daerah per-

batasanSamariadanGalilea. 12WaktuDiamemasuki sebuahdesa, sepuluhorang laki-laki
yang sakit kulit yangmenular datang kepada-Nya, tetapimerekaberdiri agak jauh. 13Lalu
mereka berseru kepada-Nya, “Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”

14 Sambil melihat mereka Yesus berkata, “Pergilah dan perlihatkanlah diri kalian
masing-masing kepada imam.”
Lalumereka pun pergi dan ketikamereka dalam perjalanan, mereka sembuh. 15Tetapi

ketika salah satudarimerekamelihat bahwadia sudah sembuh, dia kembali kepadaYesus
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.‡ 17Lalu
Yesus berkata, “Ada sepuluh orang yang sudah Ku-sembuhkan— bukan?! Jadi kenapa
yang sembilan orang lagi tidak kembali? 18 Kasihan! Hanya orang yang bukan Yahudi
ini saja kembali untuk bersyukur kepada Allah.” 19Kemudian Yesus berkata kepadanya,
“Berdirilah dan pergilah. Karena kamu percaya kepada-Ku, kamumenjadi sembuh.”

Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20BeberapaorangFarisi bertanyakepadaYesus, “KapanAllahdatanguntukmendirikan

kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akanmulai didirikan dengan tanda-tanda yang bisa

dilihat. 21Orang-orang tidak akan berkata, ‘Ibukota kerajaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah
sudah mendirikan kerajaan-Nya di sana.’ Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah
kita sudah berjalan.”§

22 Kemudian Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Akan datang waktunya nanti,
kalian akan sangatmerindukan-Ku seperti ini, ‘Oh, alangkahbaiknyakalauYesus kembali
hari ini dan memerintah sebagai Anak Manusia!’* Tetapi itu tidak akan terjadi. 23Orang-
orang akan berkata kepada kalian, ‘Lihat, sekarang Yesus ada di sini!’ atau ‘Dia ada
di sana!’ Tetapi janganlah kalian percaya atau jangan pergi ke tempat yang mereka
sebutkan.” 24 Karena seperti kilat memancar di langit dan menerangi langit dari ujung
yang satu ke ujung yang lain, begitu jugalah nanti 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 pada hari kedatangan-Ku. 27 Karena mereka itu tidak berpikir bahwa
bencana akan menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan minum, laki-laki menikahi
perempuan, dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti biasanya
sampai tibawaktunyaNuhmasuk ke dalamperahu 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 sedangmembangun
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 untuk mengambil sesuatu dari harta bendanya. Begitu juga orang yang sedang
‡ 17:16 orang Samaria Orang Samaria ini tidak mungkin menunjukkan dirinya kepada imam Yahudi, karena semua
orang Samaria ditolak dandianggapnajis oleh orangYahudi. Lihat catatandi Luk. 9:53. ✡ 17:19 Mat. 16:25; 24:23-28,

37-41 § 17:21 Ayat 21bKalimat terakhir jugadapat diterjemahkan, “KarenaAllahmemerintah sebagai Raja di dalam

diri kalian masing-masing.” * 17:22 Anak Manusia Lihat catatan di Luk. 5:24. † 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.
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berada di ladang, janganlah dia pulang ke rumahnya. 32 Ingatlah apa yang terjadi kepada
istri Lot!✡

33 “Setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya di dunia ini akan
tetap kehilangan nyawanya. Tetapi setiap orang yang siap mengurbankan nyawanya
karenamengikut Aku, dia akanmemperoleh hidup yang selama-lamanya.

34 “Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian: Pada waktu kedatangan-Ku, hal-hal
seperti ini akan terjadi: Pada malam itu, dua orang sedang tidur di tempat tidur yang
sama. Yang satu akan dibawa malaikat, dan yang satu lagi akan ditinggalkan. 35-36 Dan
di tempat lain, dua orang perempuan sedang menggiling gandum dengan batu gilingan.
Yang satu akan dibawa, dan yang satu lagi akan ditinggalkan.”‡

37Lalumurid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Dimanahal 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 menggam-
barkan bahwa betapa pentingnyamereka tetap saja berdoa dan jangan putus asa. 2Kata-
Nya, “Adalah seorang hakim di suatu kota. Hakim itu tidak menghormati Allah dan tidak
peduli kepada siapa pun. 3 Di kota itu juga ada seorang janda yang sering mendatangi
hakim itu dan berkata, ‘Belalah perkara saya terhadap orang yang mau merugikan saya
itu.’ 4 Cukup lama juga hakim itu menolak untuk menolong janda itu. Tetapi kemudian
dia berkata dalam hatinya, ‘Biarpun saya tidak menghormati Allah atau tidak peduli
kepada siapa pun, 5 tetapi karena janda ini terus saja datangmengganggu saya, sebaiknya
saya memutuskan perkaranya dengan adil. Dengan begitu, dia tidak akan datang lagi
menyusahkan saya.’ ”

6LaluTuhanberkata, “Perhatikanlahapayangdikatakanolehhakimyang tidakadil itu!
7Kalau hakim itu bisa menolong perkara janda itu, pastilah Allah akan menolong umat-
NyayangDia sendiri sudahpilih—yang terusmemohonkepada-Nya siangdanmalam. Dia
akan menjawab doa mereka tanpa menunda-nunda waktunya! 8Aku sungguh-sungguh
berkata kepada kalian: Allah akan segera memutuskan semua perkara mereka dengan
adil. Biarpun begitu, ketika Anak Manusia— yaitu Aku, datang kembali, belum tentu Aku
menemukan 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 denganmembanggakan dirinya sendiri, ‘Ya TUHAN,
sayaberterimakasih kepada-Mukarena saya tidakberdosa seperti orang-orang lain—dan
khususnya seperti penagih pajak yang di sana. Karena saya tidakmencuri, tidakmenipu,
dan tidakberzina. 12Sayaberpuasaduakali seminggu, dan sayamemberikanperpuluhan
dari seluruh penghasilan saya.’

13 “Tetapi penagih pajak itu berdiri agak jauh dari orang-orang lain. Dia tidak berani
melihat ke surga seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa,* tetapi dengan hati yang
sangat sedih dan menyesal† dia berdoa, ‘Ya Allah, 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

✡ 17:32 Kej. 19:15-17, 26 ‡ 17:35-36 Ayat 36 Beberapa salinan bahasa Yunani yang kuno menambah kata-kata
yang dari Mat. 24:40: Dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang. Yang satu akan dibawamalaikat, dan satu lagi akan
ditinggalkan. § 17:37 Kutipan peribahasa Ada beberapa tafsiran arti dari peribahasa kepada murid-murid Yesus.
Di antara lain, 1) KedatanganKristus nanti akan jelas terlihat. 2) HukumanAllah pasti akanmenimpa orang-orang yang
mati secara rohani. * 18:13 seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa Kata-kata ini ditambah supaya pembaca
zaman sekarang mengerti maksud Lukas dalam ayat ini. Kebiasaan berdoa pada zaman sekarang menundukkan
kepala— lebih seperti penagih pajak dalam cerita ini, sedangkan kebiasaan berdoa orang Yahudi pada zaman Yesus
memanjatkan doa-doanya ke surga dengan melihat ke atas. Tentu 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.
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Farisi itu. Karena siapayangmeninggikandirinyaakandirendahkanolehAllah, dan siapa
yangmerendahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

Yesusmenyambut anak-anak✡
15Orang-orangmembawaanak-anakmereka yangmasih kecil kepada Yesus supayaDia

menjamah anak-anak itu danmemberkatimereka. Tetapi ketika paramurid-Nyamelihat
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 janganmelarang
mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang menjadi warga kerajaan Allah.
17YangKu-katakan ini benar: Kamuharusmenerima kerajaanAllah seperti seorang anak
menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan masuk 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?”
19 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamu mengatakan Aku baik?

Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 20Kamu tentu sudah tahu perintah ini:
‘Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu,
hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

21 Lalu pemimpin Yahudi itu berkata, “Semua perintah itu sudah saya taati sejak masa
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-orangmiskin. Dengan begitu kamu akanmemperoleh
hartadi surga. Kemudiandatanglahkepada-Kudan ikutlahAku.” 23Ketikadiamendengar
apa yang dikatakan Yesus itu, dia menjadi sangat sedih, karena dia sangat kaya dan tidak
maumenjual hartanya.

24 Ketika Yesus melihat bagaimana orang kaya itu menanggapi perkataan-Nya Dia
berkata, “Betapa sulitnya orang kaya menjadi warga kerajaan Allah! 25 Lebih gampang
seekor untamasukmelewati lubang jarum‡ daripada seorang yang kayamasuk 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.”

28 Lalu 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 orang
yang meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudarinya, orang tuanya, atau anak-
anaknya demi kerajaanAllah, 30maka dalamhidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan
menerima kembali hal-hal tersebut secara berlipat ganda. Dan pada zaman yang akan
datang, Allah akanmemberikan hidup yang selama-lamanya kepadanya.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
31 Yesus mengumpulkan kedua belas murid-Nya secara tersendiri dan berkata kepada

mereka, “Sekarang kita menuju Yerusalem. Di sanalah akan terjadi segala sesuatu yang
dahulu ditulis oleh para nabi tentang Anak Manusia— yaitu Aku. 32 Jadi sesuai dengan
yang sudah dinubuatkan, Aku akan diserahkan kepada para pembesar yang bukan
orang Yahudi. Dan mereka akan menghina, menyiksa, dan meludahi Aku. 33 Sesudah
mereka mencambuki Aku, mereka akan membunuh Aku. Tetapi pada hari yang ketiga
sesudahAkumati, Akuakanhidupkembali.” 34Tetapimurid-murid-Nya sama sekali tidak
mengerti apa yang dikatakan Yesus itu. Arti perkataan-Nya itu tersembunyi bagi mereka.

Yesusmembuat si buta bisamelihat✡
35Ketika Yesus dan paramurid-Nya hampir tiba di kota Yeriko, ada seorang buta sedang

dudukmengemis di pinggir jalan. 36Karena diamendengar suara orang banyakmelewati
jalan itu, lalu dia bertanya kepada orang-orang di situ, “Apa yang sedang terjadi?”

37Merekamemberitahu dia, “Yesus orang Nazaret sedang lewat.”

✡ 18:14 Mat. 19:13-15; Mrk. 10:13-16 ✡ 18:17 Mat. 19:16-30; Mrk. 10:17-31 ✡ 18:20 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20
‡ 18:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24. ✡ 18:30 Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34 ✡ 18:34 Mat. 20:29-34;
Mrk. 10:46-52
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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!”
40Kemudian Yesus berhenti danmenyuruh orang buta itu dituntun kepada-Nya. Ketika

orang buta itu mendekat, Yesus bertanya, 41 “Apa yang kamumau Aku perbuat bagimu?”
Kata orang itu, “Tuhan, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali.”
42 Yesus berkata kepadanya, “Kalau begitu melihatlah! Karena kamu percaya kepada-

Ku, maka sekarang kamu bisa melihat.”
43 Saat itu juga orang itu bisa melihat lagi, lalu mengikut Yesus sambil memuji-muji

Allah. Dan orang banyak yangmelihat kejadian itu jugamemuji-muji Allah.

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya memasuki kota Yeriko dan meneruskan per-
jalananmerekamelalui kota itu. 2Di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya,
namanya Zakeus. 3Dia inginmelihat wajah Yesus, tetapi tidak bisa karena terlalu banyak
orang berkerumun di sekeliling-Nya, lagi pula badannya pendek. 4 Karena itu dia lari
mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara, supaya dia bisa melihat Yesus—
yang akan melewati jalan di bawah pohon itu. 5 Ketika Yesus sampai di tempat itu, Dia
melihat ke atas dan berkata kepadanya, “Zakeus, segeralah turun! Karena hari ini Allah
mau supaya Akumenginap di rumahmu.”

6Dia segera turundari pohon itudandengan sukacita diamenerimaYesusdi rumahnya.
7Ketika melihat kejadian itu, semua orang bersungut-sungut lalu berkata, “Ih! Dia akan
menginap di rumah orang berdosa.”*

8 Tetapi berdirilah Zakeus dan berkata kepada Yesus, “Ya Tuhan, separuh dari harta
saya, akan saya berikan kepada orang-orang miskin. Siapa saja yang saya tipu pajaknya,
akan saya 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 untukmencari danmenyelamatkan orang-orang yang tersesat.”

Perumpamaan tentang budak yang setia dan yang kurang setia✡
11 Di Yeriko, rombongan Yesus sudah dekat dengan kota tujuan mereka, karena

Yerusalem dekat dengan Yeriko. Tetapi banyak orang menyangka 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 bangsawanpergi jauh ke ibukota kerajaanuntuk diangkat sebagai raja
di wilayahnya. Sesudah itu dia akan kembali memerintah di sana. 13 Sebelum dia be-
rangkat, diamemanggil sepuluh orang budaknya danmemberikan satu uang logamemas
besar† kepada mereka masing-masing. Katanya kepada mereka, ‘Sementara aku 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 berencanamengangkat dia sebagai rajawilayah itu untuk
menyampaikan, ‘Kami tidakmau orang ini menjadi raja atas kami.’

15 “Biarpun begitu, bangsawan itu tetap diangkat menjadi raja. Ketika dia kembali ke
wilayah itu, dia menyuruh orang memanggil budak-budaknya yang menerima uang itu,
supaya dia mendengar laporanmerekamasing-masing tentang berapa keuntungan yang
mereka dapat dari usaha dagang mereka. 16 Budak yang pertama datang dan berkata,
‘Ya raja, saya memulai usaha dengan satu uang logam emas yang Tuan berikan 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.’

§ 18:38 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu orang buta itu memanggil Yesus ‘Keturunan Daud’,
artinya bukan saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum Yesus datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa
Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat
sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga 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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18 “Kemudian budak yang kedua datang dan berkata, ‘Ya Raja, saya memulai usaha
dengan satuuang logamemasyangTuanberikan itu. Saya sudahmenghasilkan limauang
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
yang Tuan berikan itu. Saya menyimpannya dalam sepotong kain. 21 Saya takut kepada
Tuan Raja, karena Tuan adalah orang yang kejam yang mengambil banyak dari usaha
orang lain. Contohnya, Tuan menuai di tempat yang Tuan tidak pernah menanam, dan
mengambil hasil di tempat yang Tuan tidak pernahmenabur.’

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang tidak berguna! Saya akan mengadili
kamu sesuai dengan apa yang kamu sendiri katakan. Kamu sudah tahu bahwa saya
adalah orang yang “kejam” yangmengambil banyakdari usaha orang lain. 23Kalaubegitu
seharusnya kamu menabung uang saya itu di bank, supaya waktu saya kembali, saya
mendapat uang itu ditambah dengan bunganya.’ 24 Lalu raja itu berkata kepada orang-
orangyangberdiri didekatnya, ‘Ambiluang itudaridiadanberikankepadabudakkuyang
menghasilkan sepuluh uang logam emas itu.’

25“Tetapiorang-orang ituberkatakepadaraja itu, ‘Wah, TuanRaja, janganbegitu! Orang
itu sudahmempunyai sepuluh uang logam emas!’

26 “Jawab raja itu, ‘Saya sungguh-sungguh berkata kepada kalian: Setiap orang
yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberi lagi
kepadanya. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia mengusahakan apa yang
diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan diambil. 27 Tetapi sekarang
tentang orang-orang yang benci kepadaku dan yang tidak menginginkan saya menjadi
raja: 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-Nya dengan berkata, 30 “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk,
kalian akanmenemukan seekor keledaimuda yang belumpernah ditunggangi orang dan
yang sedang terikat dekat rumah seseorang. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah ke sini.
31Kalauseseorangbertanya, ‘Kenapakalianmelepaskan ikatannya?’ jawablahdia, ‘Tuhan
membutuhkannya.’ ”

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

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

37 Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di jalan menurun pada Bukit Zaitun, para
murid-Nya dan semua orang banyak yang mengikut-Nya bersukacita memuji Allah den-
gan 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
41Ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, Dia memandang kota itu lalu merat-

apinya, 42 “Kasihan sekali, hai kalian penduduk Yerusalem! Alangkah baiknya kalau hari
ini kalian tahu caranya berdamai dengan Allah, tetapi tidak mungkin kalian mengerti

✡ 19:27 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19 ✡ 19:38 Mzm. 118:25-26
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sekarang! 43 Karena akan datang masanya ketika para musuh kalian mengepung kota
ini, menimbun tanah untuk memasuki temboknya, dan akan terus menyerang kalian
dari segala arah. 44 Mereka akan membunuh seluruh penduduk kota kalian ini dan
menghancurkansemua tembokmusampai ratadengan tanah, sampai tidakakanadabatu
yang tinggal tersusun. Hal itu akan terjadi karena kalian tidak menyadari artinya hari-
hari yang sedang terjadi sekarang ini— yaituwaktu Aku sebagaiwakil Allahmengunjungi
kalian.”

Yesus di teras Rumah Allah✡
45 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir 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 sudahmengubahnyamenjadi ‘tempat persembunyianbagi para pencuri!’ ”✡

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. 48Tetapi mereka tidak menemukan cara apa yang bisa mereka lakukan,
karena di sekeliling-Nya selalu banyak orang sangat tertarik untukmendengarkan setiap
kata dari ajaran-Nya.

20
Yesus ditanya tentang hak-Nya untukmengubahkan kebiasaan orang Yahudi✡

1 Ketika Yesus sedang menyampaikan ajaran-Nya dan memberitakan Kabar Baik ten-
tang 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 untukmembaptis? Apakah Allah yangmemberikannya,* atau dia bekerja atas
kemauannya sendiri?”†

5Lalumerekamembicarakan hal itu di antaramereka sendiri, “Kalau kitamengatakan,
‘Dari Allah,’ maka dia akan berkata, ‘Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada
Yohanes?’ 6 Tetapi kalau kita berkata, ‘Dia bekerja atas kemauannya sendiri,’ maka
semua orang ini akanmelempari kita dengan batu! Karenamereka yakin Yohanes adalah
seorang nabi.” 7 Jadi akhirnyamerekamenjawab, “Kami tidak tahu.”

8 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku juga tidak akan mengatakan
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 suatu
hari seorang pemilik tanah menyuruh hamba-hambanya menanam pohon anggur di
dalam kebun anggurnya yang besar. Kemudian dia menyewakan kebunnya itu kepada
beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya pergi ke negeri lain untuk
waktu yang cukup lama. 10 Ketika musim panen anggur sudah 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. 11Kemudian pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang lain. Tetapi sekali lagi
mereka mencaci maki dan memukulinya, mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan
kosong. 12 Lagi-lagi pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang ketiga. Tetapi mereka
memukuli dia lagi— bahkan sampai melukainya. Lalu mereka menyeretnya keluar dari
kebun itu.

13 “Akhirnya pemilik kebun itu berpikir, ‘Sekarang, apa yang akan aku lakukan? Aku
akan mengutus anakku satu-satunya— yang sangat kukasihi. Mungkin mereka akan
menyegani dan menghormati anakku sendiri.’ 14 Tetapi ketika para petani itu melihat
anak pemilik kebun itu datang, mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang datang ini

✡ 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 * 20:4 Allah Di sini dan ayat 5, secara harfiah, “dari surga.” † 20:4 atas kemauannya sendiri Di
sini dan ayat 6, secara harfiah, “dari manusia.” ✡ 20:8 Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-12
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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 coba pikir: Kalau sudah begitu, apa lagi yang akan diperbuat oleh pemilik kebun
itu kepadamereka? 16Tentu dia sendiri yang akandatang danmembunuhpara petani itu.
Lalu dia akanmenyewakan kebunnya itu kepada petani-petani yang lain.”
Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata, “Wah! Jangan sampai

hal itu terjadi!” 17 Tetapi Yesus memandangi mereka dan berkata, “Kalau begitu, coba
kalian artikan ayat dari Kitab Suci ini,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan

sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.’✡
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. Tetapimereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak
yangmengagumi Yesus itu bisa marah dan langsung bertindak terhadapmereka.

Para pemimpin Yahudi berusaha membujuk Yesus supaya melawan pemerintahan
Roma✡

20 Karena itu para pemimpin Yahudi mengawasi Yesus dengan baik, karena mereka
berencana memikat Dia untuk berkata sesuatu yang melawan pemerintahan Roma.
Jadi mereka mengirim beberapa orang mata-mata yang menyamar sebagai orang baik
untuk mengajukan 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
kepada mereka, 24 “Coba tunjukkan satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk
membayar pajak.” Waktu mereka menunjukkannya kepada-Nya, Dia bertanya, “Ukiran
muka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka, “Raja Roma.”
25 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, apa yang perlu kamu berikan kepada

raja, berikanlah! Dan apa yang perlu kamu berikan kepada Allah, berikanlah!”
26 Jadi mata-mata itu tidak berhasil menjebak-Nya melalui kata-kata-Nya di hadapan

orang banyak itu. Semua mereka begitu terheran-heran mendengar jawaban-Nya itu
sehinggamerekamenjadi diam saja.

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

27 Beberapa anggota kelompok Saduki‡ juga mendatangi Yesus. (Kelompok Saduki
percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali.) Lalu mereka
bertanya kepada-Nya, 28 “Guru, Musa menuliskan peraturan ini untuk kita, ‘Kalau se-
orang suami mati dan belum mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah kawin
dengan jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi saudaranya yang meninggal
itu.’✡ 29Adalah tujuh orang bersaudara. Laki-laki yang pertamamenikah dengan seorang
perempuan, lalu dia meninggal dan tidak mempunyai anak. 30 Kemudian saudara yang
kedua mengawini janda abangnya itu, dan dia mati juga. 31 Lalu saudara yang ketiga
mengawini dengan janda abangnya itu, dan hal yang sama terjadi juga kepadanya.
Begitu terus terjadi sampai kepada saudara yang ketujuh. Semua mereka mati dan tidak
mempunyai anak dari janda itu. 32Akhirnya janda itu juga mati. 33 Jadi, kalau memang
benar orang-orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali, lalu janda itu akan disebut
istri siapa? Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernahmenikahi perempuan itu.”

✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7 ✡ 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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34 Kata Yesus kepada mereka, “Orang-orang di zaman ini memang menikahi dan
dinikahi. 35Di dalam zaman yang akan datang tidaklah seperti itu. Karena orang-orang
yang dianggap layak untukmemperoleh hidup yang selama-lamanya tidak akanmenikah
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 sudah
membangkitkanmereka.

37 “Tetapi tentang kebangkitanmanusia 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
nenek moyang kita itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya.
Walaupun orang mati tidak lagi di dunia, di hadapan Allah mereka masih tetap hidup.
Karena di hadapan-Nya semua orang tetap hidup.”

39 Lalu beberapa ahli Taurat berkata, “Guru, jawabanmu tepat sekali!” 40Dan sesudah
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? 42Karena Daud sendiri berkata di dalam kitabMazmur,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

43 dan Aku akan mengalahkan semua musuh-Mu dan menjadikan mereka budak-
budak-Mu.” ’✡

44 Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia ‘Tuhan saya’.
Kalau begitu, kenapa selalu diajarkan bahwa Raja Penyelamat hanya berasal dari ketu-
runan Daud?”

Yesusmengajarkan untuk janganlahmencontoh para ahli Taurat✡
45 Sementara orang banyak masih mendengarkan Yesus, Dia berkata kepada para

murid-Nya, 46 “Hati-hatilah! Janganlah kalian mencontoh para ahli Taurat. Mereka
senang berjalan-jalan dan pamer diri di tempat umum dengan memakai baju bagus.
Dan waktu berjalan di pasar, mereka senang waktu orang-orang memberi salam kepada
mereka dengan penuh hormat. Dan juga di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta
makan, mereka suka duduk di kursi-kursi yang paling depan. 47 Tetapi mereka juga
biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya akan membantumu
mengurus harta suamimu yang sudahmati.’ Tetapi sebenarnyamereka hanya pura-pura
membantu karena mau mencuri banyak dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan
mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang di rumah pertemuan supaya orang berpikir
bahwa mereka orang baik. Akibat dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan memberi
hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

21
Seorang jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡

1 Ketika Yesus berada di teras Rumah Allah, Dia memperhatikan orang-orang kaya
yang memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persembahan. 2 Dia juga mem-
perhatikan seorang janda miskin memasukkan dua keping uang logam yang nilainya
paling rendah. 3 Lalu Yesus berkata, “Aku berkata sungguh-sungguh kepada kalian:
Persembahan jandamiskin ini nilainya lebih besar dari persembahan semua orang yang
lain ini! 4 Karena semua orang ini memberi sebagian kecil dari harta mereka yang
berlebihan, sedangkan janda yang sangatmiskin inimemberi semuamiliknya. Tidak ada
lagi sesuatu padanya yang bisa dipakai untukmembeli makanan.”

Yesusmengajar tentang akhir zaman✡
5Padawaktu itu ada beberapa orang berbicara tentang kompleks RumahAllah. Mereka

kagummelihat batu-batu bangunan yang besar dan bagus, dan barang-barang persemba-
han yangmenghiasi bangunan itu. 6Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Waktunya akan
datang dimana semua yang kalian lihat ini akan dirobohkan— sampai tidak ada satu batu
pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

7 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Guru, kapan hal-hal itu akan terjadi? Dan apa
tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

✡ 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 ✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13
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8LaluYesusmenjawab, “Hati-hatilah, jangan sampai kalian ikut tertipu! Karenabanyak
orang akan muncul dan berkata, ‘Akulah Kristus, dan akhir zaman akan segera terjadi!’
Janganlah kalian menjadi pengikut mereka. 9 Dan janganlah kalian takut kalau kalian
mendengar berbagai berita peperangan dan kerusuhan. Karena semua itu harus terjadi
terlebih dahulu, tetapi bukan hal itu saja yangmenunjukkan bahwa sudahmasuk zaman
akhir dunia.”

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

12“Tetapi sebelumsemuanya itu terjadi, orang-orangakanmenangkapdanmenganiaya
kalian. Dan ada dari antara kalian yang akan diadili di rumah-rumah pertemuan orang
Yahudi, dan ada yang akan dipenjarakan. Dan oleh karena kalian percaya kepada-
Ku, ada dari antara kalian yang akan diseret dan diperhadapkan kepada raja-raja dan
para penguasa. 13Kejadian-kejadian itu merupakan kesempatan yang diberikan TUHAN
bagimu supaya kamu bersaksi tentang Aku kepada mereka. 14Oleh karena itu, sebelum
kamu diadili di dalam ruang pengadilan, janganlah kamu kuatir dengan berkata, ‘Apa
yang harus saya katakan untuk membela diri?’ 15 Karena Aku sendiri yang akan
memampukan kamu untuk berbicara dengan kata-kata yang bijak, sehingga para orang-
orang yang memusuhi kalian tidak bisa menentang dan membantah apa yang kamu
katakan. 16 Bahkan orang tua, saudara-saudari, keluarga dan sahabat-sahabatmu akan
mengkhianati kamu. Dan dari antara kalian akan ada banyak yangmereka 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! 19Dengan tetap bertahan dalam kesusahan itu, maka kalian akan
memperoleh hidup yang selama-lamanya.”

Kota Yerusalem akan hancur✡
20 “Waktu kalian melihat Yerusalem dikepung oleh para tentara, ketahuilah bahwa

sudah tiba waktunya untuk kota itu dihancurkan. 21 Pada waktu itu, kalian yang masih
di provinsi Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan kalian yang ada di dalam
kota Yerusalem harus segera keluar dari kota itu. Dan kalian yang ada di luar kota,
janganlah masuk kembali. 22 Karena itulah waktunya Allah 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 yang menyusui!
Mereka akan sangat menderita karena sulit melarikan diri. Kesusahan besar akan
menimpa seluruh penduduk negeri ini, karena TUHAN akan menunjukkan kemarahan-
Nya terhadap bangsa ini. 24Banyak yang akan dibunuh dengan pedang, dan banyak juga
yang dibawa sebagai tawanan ke segala negeri orang bukan Yahudi. Lalu bangsa-bangsa
itu akan menguasai Yerusalem sampai waktu yang sudah ditentukan oleh TUHAN bagi
mereka berakhir.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡
25 “Akan ada berbagai keajaiban pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan

seluruh bangsa di dunia ini akan takut dan bingung menghadapi gelora ombak laut
yang akan berbunyi besar seperti guntur. 26Orang-orang akan sangat ketakutan karena
kuatir terhadap semua yang terjadi di atas bumi ini, karena para penguasa rohani yang
mengatur benda-benda di langit akan menjadi kacau-balau. 27 Kemudian manusia di
dunia akan melihat Aku— Anak Manusia, datang dalam awan dengan penuh kuasa dan
dengan sinar kemuliaan yang sangat bercahaya. 28 Dan pada waktu hal-hal itu mulai
terjadi, bangkitlah dan kuatkanlah hati kalian, karena Allah segera akanmenyelamatkan
kalian!”

29 Kemudian Yesus menceritakan 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. 31 Demikian 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

✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19 ✡ 21:24 Mat. 24:29-35; Mrk. 13:24-31
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34 “Berjaga-jagalah! Jangan sampai kamu terlalu asyik dengan pesta pora dan mabuk-
mabukan, dan jangan sampai kamu terus kuatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari,
supaya pada saat hari terakhir kamu tidak sampai terperangkap! 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 bisa menyambut kedatangan-Ku dengan
bersukacita dan tanpamalu.”

37 Setiap hari pada minggu itu Yesus menyampaikan ajaran-Nya di teras Rumah Allah,
dan malam harinya Dia pergi bermalam di Bukit Zaitun. 38 Lalu pagi-pagi sekali semua
orang banyak sudah bangun dan datang di teras Rumah Allah untuk mendengarkan
ajaran-Nya.

22
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1Ketika Perayaan Paskah* sudah dekat, 2 secara diam-diam para imam kepala dan ahli-
ahli Tauratmencari jalanuntukbisamembunuhYesus tanpadiketahuiolehorangbanyak.
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. 4Karena itu dia menemui imam-imam kepala dan para kepala
pengawal Rumah Allah untuk membicarakan tentang bagaimana caranya menyerahkan
Yesus kepada mereka. 5 Mereka senang sekali mendengarkan hal itu, lalu mereka
sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. 6 Yudas pun setuju dan mencari
kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka— tanpa diketahui oleh
orang banyak.

Persiapan Paskah✡
7Lalu tibalah hari pertama dalam Perayaan Paskah—† yaitu hari dimana semua domba

Paskahdipotong. 8MakaYesusmenyuruhPetrusdanYohanes sertaberkata, “Pergilahdan
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 yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia sampai ke rumah
yang dia masuki. 11 Lalu katakanlah kepada pemilik rumah itu, ‘Bapak, Guru kami
menanyakan kepada Bapak: Di manakah tempatnya Aku dan murid-murid-Ku makan
makanan Paskah?’ 12Lalu orang itu akanmenunjukkan satu ruangan besar di lantai atas
yang sudah lengkap dengan meja dan perabot lain. Di situlah kalian siapkan makanan
untuk perjamuan Paskah bagi kita.”

13Maka Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem, dan mereka mendapati tepat seperti
yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkanmakanan Paskah
di situ.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
14Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-Nya— yang juga disebut para rasul-Nya,

duduk bersama untuk merayakan perjamuan Paskah. 15Kata-Nya kepada mereka, “Aku
sudah rindu sekali kita bisa sama-sama merayakan perjamuan Paskah ini sebelum tiba
waktunya Aku hadapi penderitaan-Ku. 16Oleh karena itu, Aku sungguh-sungguh berkata

✡ 22: Mat. 26:1-5, 14-16; Mrk. 14:1-2, 10-11; Yoh. 11:45-53 * 22:1 Perayaan Paskah Secara harfiah, “Paskah dan
Perayaan Roti Tanpa Ragi,” di mana kata-kata itu menerjemahkan satu kata saja dalam bahasa Yunani. Perayaan Roti
Tanpa Ragi dimulai pada Hari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan hari— di mana ada dua kali Hari Sabat.
Kedua perayaan dirayakan secara bersama. Lihat Kel. 12 dan catatan di Luk. 22:16. ✡ 22:6 Mat. 26:17-25; Mrk.
14:12-21; Yoh. 13:21-30 † 22:7 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Luk. 22:1.
✡ 22:13 Mat. 26:21-30; Mrk. 14:18-26; Yoh. 13:21-26; 1Kor. 11:23-25
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kepada kalian bahwa Aku tidak akan makan perjamuan Paskah lagi sampai arti dari
perayaan ini menjadi nyata di dalam kerajaan Allah.”‡

17LaluDiamengambil cawanberisi anggurdanmengucapsyukurkepadaAllahatasnya.
Kemudian Dia berkata, “Ambillah dan bagikanlah ini di antara kalian. 18 Karena Aku
sungguh-sungguh berkata kepada kalian bahwa sesudah ini, Aku tidak akan minum air
anggur lagi sampai Allahmendirikan kerajaan-Nya dengan nyata di bumi.”

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

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

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

23 Kemudian para murid-Nya sangat marah dan mulai bertanya satu sama lain, “Sia-
pakah 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. 25Oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, “Di dunia ini setiap raja
dan setiap penguasa lainnya senang untuk menindas danmemperbudak rakyatnya. Dan
walaupun seorang raja menindas rakyatnya, tetapi rakyatnya harus selalu menyebut dia
‘penolong rakyat.’ 26Tetapi kalian tidak boleh seperti itu. Siapa yang inginmenjadi nomor
satu di antara kalian biarlah dia menjadi seperti orang yang paling hina. Dan siapa yang
inginmenjadi pemimpin di antara kalian hendaklah diamenjadi seperti seorang pelayan.
27 Coba pikirkan contoh ini: Di dalam suatu ruangan ada dua orang. Orang yang kesatu
sedang melayani makan orang yang kedua di meja. Dari antara mereka berdua, siapa
yang lebih penting? Yang duduk di meja— bukan?! Tetapi ingatlah teladan-Ku di antara
kalian: Aku berbuat segala sesuatu seperti pelayan.

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

Petrus akanmenyangkal Yesus✡
31 Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Simon, Simon, dengarlah baik-baik! Iblis su-

dah minta izin kepada Allah untuk mencobai kalian semua dengan cara seperti petani
memisahkan gandum dari kulitnya. 32 Tetapi Aku sudah mendoakanmu, Simon, supaya
kamu tetap yakin kepada-Ku. Dan sesudah ujian ini— ketika kamu sudah kembali percaya
kepada-Ku, hendaklah kamumenguatkan keyakinan saudara-saudarimu.”

‡ 22:16 Paskah … menjadi nyata di dalam kerajaan Allah Paskah dalam bahasa Yahudi berarti “lewat.” Pada perayaan
Paskah orang Yahudi mengingat waktumalaikat penghukummelewati rumah-rumah suku Israel danmasuk ke dalam
setiap rumah orang Mesir untuk membunuh setiap anak pertama mereka. Sesudah melihat keajaiban terakhir yang
mengerikan itu, maka raja Mesir menyuruh orang Israel keluar dari Mesir. (Kel. 2:1-51) Pada malam Perayaan Paskah
yang pertama di Mesir, orang-orang Israel sudah membuat tanda dengan mengolesi darah domba pada pintu rumah
mereka masing-masing. Yesus bagaikan domba Paskah untuk kita. Sebagaimana malaikat penghukum melewati
rumah-rumah orang Israel 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 Injil menuliskan bahwa tulang Yesus juga tidak dipatahkan ketika Dia masih di kayu salib. Jadi sekarang
Hari Raya Paskah menggambarkan 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 akan menjadi nyata.
§ 22:30 memerintah … kedua belas suku Israel Secara harfiah, “mengadili kedua belas suku Israel.” Kemungkinan
besar artinya ‘kedua belas suku Israel’ di sinimeliputi semua umat Allah yangmasuk 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 darimenyelesaikan perkara saja, tetapimemerintah bersamaKristus dalamkerajaanAllah. ✡ 22:30
Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Yoh. 13:36-38
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33 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Tetapi Tuhan, saya akan tetap ikut Engkau—
sekalipun sayamasuk penjara ataumati dibunuh bersama-Mu.”

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

Bersiaplahmenghadapi kesulitan
35Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Coba kalian ingat kembali waktu

Akumengutus kalianpergimemberitakanKabarBaik tanpamembawakantonguang, 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
tidakmempunyai pedang, hendaklahkamumembelinya— sekalipunkamuharusmenjual
jubahmu supaya bisa memilikinya. 37 Karena Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalian bahwa sekarang ini sedang ditepati nubuatan para nabi tentang Aku. Semua harus
terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan tentang Aku— termasuk nubuatan yang ini:
‘Orang itu akan diperlakukan sebagai seorang penjahat.’ ”✡

38Lalumereka berkata, “Ya Tuhan, lihatlah! Di sini ada dua pedang.”
Maka kata-Nya, “Cukuplah.”
Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡

39Lalu seperti kebiasaan Yesus, Dia dan para murid-Nya meninggalkan Yerusalem dan
pergi ke Bukit Zaitun. 40 Sesudah tiba di tempat itu, Dia menyuruh mereka seperti ini,
“Berdoalah supaya kalianmasing-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.” 43 Lalu malaikat dari surga menam-
pakkan dirinya kepada Yesus danmenguatkan-Nya. 44Dan karena beratnya penderitaan-
Nya, Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai keringat-Nya seperti gumpulan-
gumpulan darah besar yangmenetes 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 danberdoalah supaya kalianmasing-masing tidak berbuat dosa
ketika dicobai oleh iblis.”

Yesus ditangkap✡
47Waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak, dan Yudas— salah satu dari

kedua belasmurid-Nya, berjalan di depanmereka sebagai penunjuk jalan. Diamendekati
Yesus untukmemeluk-Nya.†

48 Tetapi kata Yesus kepadanya, “Yudas! Kenapa kamu mengkhianati Aku dengan
pelukanmu!” 49 Ketika para murid yang lain melihat apa yang sedang terjadi, mereka
berkata, “Tuhan, kami siap melawan mereka dengan pedang!” 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.

52 Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala, para kepala pengawal Rumah
Allah, danparapemimpinorangYahudi yangdatanguntukmenangkap-Nya, “Kalianpikir
Aku ini orang jahat— kah?!— sehingga kalian harus membawa pedang dan tongkat kayu
ke sini! 53 Padahal setiap hari Aku berada di antara kalian di teras Rumah Allah. Kenapa
kalian tidak berani menangkap Aku di situ?! Tetapi memang waktu yang gelap ini cocok
bagi kalian, karena kalianmenjalankan kemauan para penguasa kegelapan.”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
54 Sesudahmereka menangkap Yesus, lalu mereka mengantarkan-Nya ke rumah imam

agung. Sedangkan Petrusmengikutimereka dari jauh. 55Orang-orang sudahmenyalakan
api di tengah-tengah halaman rumah itu, dan mereka duduk menghangatkan badan di
sekelilingnya. Maka Petrus juga duduk di situ di antara mereka. 56 Seorang pembantu

✡ 22:37 Yes. 53:12 ✡ 22:38 Mat. 26:36-46; Mrk. 14:32-42 * 22:42 janganlah … menjalani penderitaan Secara
harfiah, “jauhkanlahcawan inidaripada-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 ✡ 22:53 Mat. 26:57-58, 69-75; Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18, 25-27



Lukas 22:57 293 Lukas 23:11

perempuanmelihat Petrusdudukdekat api. Diamemandangi Petrus, laluberkata, “Orang
ini juga pengikut Yesus.”

57TetapiPetrusmenyangkalnya, katanya, “Ibu, saya tidakkenalorang itu.” 58Tidak lama
kemudian seorang laki-laki melihat Petrus dan berkata, “Kamu juga pengikut orang itu.”
Tetapi Petrus berkata, “Bukan, Pak!”
59 Kira-kira satu jam kemudian, seorang yang lain berkata dengan yakin, “Sungguh,

orang ini adalah pengikut Yesus, karena dia juga orang Galilea.”
60Tetapi Petrus berkata, “Pak, saya tidakmengertimaksudBapak.” Saat itu juga— ketika

dia masih berbicara, ayam pun berkokok. 61 Lalu Tuhan Yesus berbalik memandang
Petrus. Maka teringatlah dia tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, “Pagi-pagi
sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal Aku tiga kali.” 62 Lalu Petrus keluar
dari halaman rumah itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allahmempermainkan Yesus✡
63Lalu para pengawal Rumah Allah yangmenahan Yesusmempermainkan Dia dengan

mengejek dan memukul Dia. 64Mereka menutup muka-Nya dengan kain lalu berulang-
ulang berkata, “Kalau kamubetul-betul nabi, katakanlah siapa yangmemukulmu.” 65Dan
masih banyak lagi kata-kata yangmereka ucapkan untukmencaci maki Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
66 Pada pagi harinya berkumpullah para anggota Mahkama Agama— termasuk para

pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat. Lalu Yesus dibawa meng-
hadapmereka.

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

percaya. 68Begitu juga kalau Aku bertanya sesuatu kepada kalian, kalian juga tidak akan
menjawabAku. 69Tetapi tidak lama lagi, AnakManusia— yaituAku, akandudukdi tempat
yang paling terhormat di samping Allah YangMahakuasa— 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 sudahmengakuinya barusan, dan kita sendiri langsungmenden-
garnya!”

23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

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

3Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, “Apakah benar kamu ini raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
4 Lalu Pilatus berkata kepada para imam kepala dan orang banyak itu, “Saya 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, Pilatus bertanya, “Apakah orang ini orang Galilea?” 7Ketika dia tahu
bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Raja Herodes, maka dia menyuruh orang
membawa Yesus kepada Herodes— yang pada waktu itu kebetulan dia sedang ada di
Yerusalem.

Raja Herodesmemeriksa Yesus
8 Herodes sudah lama ingin melihat Yesus, karena dia sudah mendengar banyak hal

tentang Yesus. Jadi, dia senang sekali melihat Yesus, dan berharap bisa melihat Yesus
melakukan suatu keajaiban. 9Herodes 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 melemparkan
tuduhan terhadap Yesus. 11Maka Herodes dan juga para tentaranya menghina-Nya dan

✡ 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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mempermainkan-Nya. Ketika Herodes mengejek Yesus sebagai seorang raja, dia menyu-
ruh mereka memakaikan jubah yang indah kepada Yesus. Jadi masih dalam keadaan
memakai jubah itu, Herodes menyuruh para tentaranya untuk mengantarkan Yesus
kembali kepada Pilatus. 12 Dan sejak saat itu, Herodes dan Pilatus menjadi bersahabat.
Karena sebelumnyamereka saling membenci.

Pilatusmenyerahkan Yesus supaya dihukummati✡
13 Lalu Pilatus mengumpulkan para imam kepala, para anggota sidang Mahkama

Agama, serta rakyat. 14Katanya kepada mereka, “Kalian mengantarkan orang ini kepada
saya dengan tuduhan bahwa dia menghasut rakyat untuk memberontak. Tetapi waktu
sayamemeriksadiadidepankalian, saya tidakmenemukankesalahanseperti yangkalian
tuduhkan kepadanya. 15DanHerodes pun tidakmenemukan 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 akanmenyuruh para tentara saya untukmencambuki dia. Sesudah itu saya
lepaskan.”*

18 Akan tetapi semua orang yang berkumpul di situ berteriak, “Bunuh dia! Bebaskan
Barabas untuk kami!” 19 (Barabas sedang dipenjarakan karena dia melakukan suatu
pemberontakan dan kekacauan di kota itu, dan karena dia terlibat dalam pembunuhan
satu orang dalam kekacauan itu.)

20 Pilatus ingin membebaskan Yesus, jadi dia berbicara lagi kepada orang banyak itu
dengan suara keras. 21 Tetapi semakin keras lagi mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia!
Salibkan dia!”†

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

23Tetapi mereka semakin keras berteriak untukmendesak danmenuntut supaya Yesus
disalibkan. Dan akhirnya mereka menang karena teriakan mereka yang keras itu.
24 Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus sesuai dengan tuntutan orang
banyak itu. 25Keputusannya itu memang sungguh tidak adil, karena hanya berdasarkan
tuntutan mereka dia membebaskan Barabas— yang dipenjarakan karena melakukan
pemberontakan serta terlibat dalam pembunuhan, sedangkan Yesus diserahkannya un-
tukmereka perlakukan sesuai dengan keinginan hati mereka.

Yesus disalibkan✡
26 Sesudah Yesus dicambuki,‡ lalu tentara-tentara Roma membawa Dia ke luar kota

Yerusalem. Yesus sendiri yang memikul kayu salib-Nya. Tetapi ketika tentara-tentara
itu melihat seseorang yang bernama Simon— yang berasal dari kota Kirene dan kebe-
tulan baru saja memasuki kota, mereka memaksa§ dia untuk memikul salib Yesus 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 bukan Lukas yang menuliskannya, tetapi ditambah sebagai penjelasan. Kata-kata itu diambil dari Mat.
27:15 danMrk. 15:6 oleh orang-orang yang menulis kembali salinan-salinan itu. † 23:21 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 setengahmati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib itu. Kedua
tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua kakinya juga dipakukan pada kayu
salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang
tersalib pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau berhari-hari lamanya, dan
sangat menderita. Orang yang dihukummati dengan cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat
dipermalukan juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam keadaan telanjang, dan
orang-orang yangmelewati tempat itu akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan tidak
berlaku untuk warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan
kerajaan Roma. ✡ 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 danMrk. 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 diperbolehkanmemerintahkanmasyarakat untuk memikul barang apa saja. Kejadian ini menunjukkan
bahwa Yesus sendiri tidakmampu lagi memikul salib-Nya.
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dengan berjalan di belakang Yesus. 27 Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus dari
belakang, antara lain para perempuan yang menangisi dan meratapi penderitaan-Nya.
28Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, “Hai ibu-ibu Yerusalem, janganlah
menangisi Aku. Tetapi tangisilah diri kalian sendiri dan anak-anak kalian. 29Karena akan
tibawaktunya Allahmenghukumkota ini. Dan padawaktu itu orang-orang akan berkata,
‘Berbahagialah ibumandul yang tidak pernah hamil, tidak pernahmelahirkan atau tidak
pernahmenyusui.’ 30Karenakesusahanyang terjadi padawaktu itu begitungeri sehingga
penduduk daerah ini akan berteriak, ‘Hai gunung-gunung danbukit-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!”*

32 Para tentara itu juga menggiring dua orang penjahat yang sudah dijatuhi hukuman
mati, supaya menyalibkan keduanya bersamaan dengan Yesus. 33 Sesudah tiba di tempat
yang bernama Tengkorak,† tentara-tentara itu pun menyalibkan Yesus dan juga kedua
penjahat itu— yang seorang disalibkan di sebelah kanan-Nya, dan yang seorang lagi di
sebelah kiri-Nya.

34 [ Kemudian Yesus berkata, “Bapa, ampunilah orang-orang ini. Karena mereka tidak
tahu apa yangmereka lakukan.” ]‡
Lalu tentara-tentara itumembagi-bagikan pakaian-Nya dengan caramembuang undi.§

35 Sambil berdiri orang banyak yang ada di sana menyaksikan semua kejadian itu. Para
pemimpin Yahudi terusmengejek 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 37 dengan berkata, “Kalau benar kamu ini raja
orang Yahudi, selamatkanlah dirimu!” 38 Juga pada bagian atas kayu salib itu— yaitu di
atas kepala-Nya, para tentara itu menempelkan tulisan, “Inilah raja orang Yahudi.”

39 Salah satu penjahat yang sama-sama disalibkan di sana juga mulai menghina Yesus
dengan berkata, “Kamu ini Kristus— bukan? Selamatkanlah dirimu dan juga kami!”

40Penjahat yang satu lagi menegur dia katanya, “Kenapa kamu berkata begitu?! Terny-
ata kamu tidak takut dan tidak hormat kepada Allah! Walaupun kita bertiga sama-sama
dihukum mati, 41 tetapi hanya kita berdua yang pantas dijatuhkan hukuman itu karena
kejahatan yang kita lakukan. Padahal Yesus ini sama sekali tidak bersalah!” 42 Lalu dia
berkatakepadaYesus, “YaYesus, tolong ingat sayaketikaEngkausudahmulaimemerintah
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 itumenjadi gelap sampai jam tiga sore. Keajaiban lain yang terjadi adalah
gorden yang selalu tergantung pada pintu Ruang Kudus* di dalam Rumah Allah robek
sendiri dari atas 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.”

✡ 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 sudah menjadi tua!” † 23:33 tempat …
TengkorakNamaGolgota— yangberarti ‘tempat tengkorak’dalambahasa Ibrani sehari-hari. DalambahasaLatin/Roma,
itu disebut ‘Kalvari’. Bukit itu adalah di sebelah utara dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena tengkorak
manusiaditinggalkandi situ. Kebetulandi bukit itu ada formasi batuyangmenonjol dankelihatannya seperti tengkorak
besar. ‡ 23:34 Ayat 34a Kata-kata dalam kurung tidak terdapat dalam beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani.
§ 23:34 membagi-bagikan … undi Kata-kata ini mirip Mzm. 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 Ruang
Kudus. Sebenarnya gorden yang dimaksud kurang jelas— apakah itu gorden yang ada pada pintu masuk Ruang Kudus,
atau gorden yangmemisahkan Ruang Kudus 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
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48Ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua orang banyak yang berkumpul menyak-
sikan kematian ketiga orang itu pulang dengan hati yang sangat sedih dan menyesal.†
49 Tetapi semua sahabat-Nya berdiri jauh-jauh sambil menyaksikan semua kejadian itu,
termasuk ibu-ibu yangmenyertai Dia dari Galilea.

Mayat Yesus dikuburkan✡
50-51 Ada seorang laki-laki bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea di provinsi

Yudea. Dia orang baik dan jujur, dan sedang menunggu saatnya Allah dengan nyata
mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini. Dia anggota 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-
guburkan mayat Yesus. 53Atas izin Pilatus, Yusuf dan beberapa orang lain menurunkan
mayat-Nya, lalu membungkus-Nya dengan kain kafan yang terbuat dari linen. Lalu
mereka meletakkan-Nya di dalam kuburan yang dibuat seperti gua di dalam bukit batu.
Kuburan itu masih baru dan belum pernah dipakai. 54 Hal-hal itu dilakukan pada hari
Jumat ketika hari Sabat hampir mulai.

55 Ibu-ibu yang menyertai Yesus dari Galilea itu mengikuti Yusuf dari jauh, melihat
kuburan Yesus, dan juga bagaimana Yusuf meletakkan mayat Yesus di situ. 56Kemudian
mereka kembali ke Yerusalem untuk menyiapkan rempah-rempah yang harum dan
minyakmuruntukmembungkusmayatYesusdenganbaik sesuaidengankebiasaanorang
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
dengan membawa rempah-rempah yang harum dan minyak wangi yang sudah mereka
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. 5 Dengan penuh rasa takut, ibu-ibu itu bersujud
menyembah dengan muka pada tanah. Lalu keduanya berkata kepada mereka, “Tidak
usah kalianmencari Orang yang hidup di tempat orang-orangmati! 6Yesus tidak ada lagi
di sini. Dia sudah hidup kembali. Ingatlah apa yang sudah dikatakan-Nya kepada kalian
ketika masih bersama-Nya di Galilea— 7yaitu, ‘Supaya nubuatan para nabi ditepati, Anak
Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, mati disalibkan,
dan akan hidup kembali pada hari yang ketiga.’ ”✡ 8Lalu mereka pun teringat akan kata-
kata Yesus itu.

9 Lalu mereka meninggalkan kuburan itu dan pergi memberitahukan semua kejadian
itu kepada kesebelas murid-Nya dan semua pengikut yang lain. 10 Ibu-ibu itu adalah
Maria dari desa Magdala, Yohana, Maria ibunya Yakobus, dan ibu-ibu lain. Mereka
itulah yang menyampaikan kejadian itu kepada rasul-rasul Yesus— yaitu murid-murid-
Nya.* 11Tetapi bagimurid-murid-Nya, berita itu seperti omong kosong saja. Mereka tidak
percayakepadaapayangdikatakan ibu-ibu itu. 12Walaupunbegitu, Petrusbangkitberdiri
dan berlari ke kuburan itu. Sambil membungkuk dia melihat ke dalam kuburan itu dan
hanyamelihat kainkafanbekaspembungkusmayat-Nya. Laludengan terheran-herandia
pulang dan bertanya-tanya dalam hati apa yang sudah terjadi.

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

13 Pada hari yang sama dua orang pengikut Yesus sedang dalam perjalanan ke suatu
desa yang bernama Emaus, yang berjarak kira-kira sebelas kilometer† dari Yerusalem.
14 Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang semua kejadian itu. 15 Dan ketika
mereka sedangbercakap-cakapdanbertukar pikiran tentang kejadian-kejadian itu, Yesus
sendiri datang mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. 16Memang keduanya

† 23:48 dengan hati yang sangat sedih dan menyesal Secara harfiah, “dengan (masing-masing) memukul-mukul
dadanya.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah tanda sangat sedih, meratap, dan menyesal. Lihat
juga Luk. 18:13. ✡ 23:49 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Yoh. 19:38-42 ✡ 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
† 24:13 sebelas kilometer Secara harfiah, “enam puluh stadion.”
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melihat Dia, tetapi seperti ada suatu penghalang yangmembuatmereka tidakmengenali-
Nya.

17 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Apa yang sedang kalian bicarakan satu sama
lain dalam perjalanan ini?”
Kemudian dengan muka yang sedih mereka pun berhenti berjalan. 18 Salah satu dari

mereka yang bernama Kleopas menjawab, “Mungkin hanya Bapak satu-satunya pen-
datang di Yerusalem yang belum tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi beberapa
hari terakhir ini.”

19Lalu Dia bertanya lagi, “Tentang apakah itu?”
Jawabmereka, “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
sudahmenyerahkandia kepada penguasa Romauntuk dihukummati, lalu dia disalibkan.
21Padahal sebelumnya kami berharap dialah yang akanmembebaskan kami orang Israel
dari penjajahankerajaanRoma. Ternyata dia bukanlahRaja Penyelamat yangkaminanti-
nantikan, karenahari ini adalahhari yangketiga sejakkejadian itu terjadi. 22Dan juga tadi
pagi ada beberapa orang ibu dari kelompok kami yang membuat kami terkejut. Karena
pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke kuburan, 23 tetapi mereka tidak menemukan
mayatnya lagi di sana. Lalu mereka kembali dan memberitahukan kepada kami bahwa
mereka melihat dua malaikat dalam suatu penglihatan. Dan kedua malaikat itu berkata
bahwa Yesus sudah hidup kembali. 24 Lalu beberapa orang sahabat kami pergi juga ke
kuburan itu dan ternyata mereka 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!
26 Seharusnya kamu tahu bahwa sebelum Kristus masuk ke dalam kemuliaan-Nya, Dia
sudah ditetapkan untuk menderita dulu.” 27Lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu yang
tertulis dalam Kitab Suci mengenai diri-Nya— mulai dari Kitab Musa sampai semua kitab
para nabi.

28Waktunya sudah sore ketika mereka bertiga mendekati desa Emaus. 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
sudahmau gelap.” Lalu Yesus ikutmemasuki desa itu seperti Diamaubermalambersama
mereka.

30 Ketika mereka duduk untuk makan bersama, Dia mengambil roti dan bersyukur
kepadaAllah 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. 32Lalu kedua orang itu bercakap-cakap tentang
apa yang terjadi dan berkata, “Oh, semangat kita begitumenyala-nyala dalam perjalanan
tadi ketika Dia berbicara danmenjelaskan isi Kitab Suci kepada kita!”

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

Yesusmemperlihatkan diri kepada pengikut-Nya✡
36Ketikakeduapengikut itumasihberbicara tentangkejadian itu, tiba-tibaYesusberdiri

di antara mereka dan memberi salam kepada mereka dengan berkata, “Biarlah kalian
merasa tenang di hati!”§

37Mereka semua kaget dan takut, karena mereka menyangka bahwa mereka sedang
melihat hantu. 38 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Tidak usah kaget dan bimbang!

‡ 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.”
Kemungkinanbesar Yesusmenggunakanbahasa Ibraniwaktumenyampaikan salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalambahasa
Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salamyang dipakai sehari-hari. Tetapimemang dalam situasi ini, kemungkinan besar Yesus
bermaksud jugamenyampaikan sesuai dengan arti dasar perkataan itu— yaitu ketenangan hati.
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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-heranmelihat Yesus. Karena itu Yesus berkata kepadamereka,
“Apakahkalianmempunyaimakanandi sini?” 42Lalumerekamemberikan sepotong ikan
bakar kepada-Nya. 43Dia punmengambil danmemakannya di hadapanmereka semua.

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

45 Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa memahami isi
Kitab Suci. 46 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Inilah yang sudah dinubuatkan dalam
Kitab Suci tentang Aku: ‘Sesuai dengan rencana Allah, Kristus akan menderita dan pada
hari yang ketiga akan hidup kembali dari kematian. 47 Lalu utusan-utusan Aku akan
mengabarkan berita keselamatan kepada seluruh bangsa— mulai dari Yerusalem, supaya
mereka bertobat dan dosa-dosa mereka diampuni.’ 48Kalianlah yangmenjadi saksi mata
yangakanKu-utusuntukmemberitakan tentang semuakejadian itu. 49Dankepadakalian
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✡
50 Kemudian Dia mengajak mereka ke luar kota Yerusalem, dan mereka semua pergi

ke dekat Betania. Lalu Dia mengangkat kedua tangan-Nya untuk memberkati mereka.
51 Ketika Dia sedang memberkati mereka, Dia terpisah dari mereka lalu terangkat ke
surga. 52Mereka semua sujudmenyembah-Nya, lalu kembali ke Yerusalemdengan penuh
sukacita. 53Mereka selalumemuji-mujiAllah, dankarena itumerekahampir tidakpernah
meninggalkan teras Rumah Allah.

✡ 24:49 Yoh. 14:26; 15:26; 16:7; Kis. 1:4 ✡ 24:49 Mrk. 16:19-20; Kis. 1:9-11
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Injil Yohanes
Kristus datang ke dunia ini

1Padamulanya, sebelum dunia ini diciptakan,
Dia yang disebut Firman* sudah bersama dengan Allah.
Dan Firman itu juga adalah Allah.†

2Dari permulaan, Dia sudah hidup bersama Allah.
3Allahmenciptakan segala sesuatumelalui Dia.

Dan tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah
tanpa Dia yang bernama Firman.

4Di dalam diri Firman itu ada kuasa
yangmemberi kehidupan kepada semuamakhluk.

Dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang,
yang bisa menerangi hati manusia.‡

5 Jadi Firman itu juga disebut Terang Dunia.
Dia bersinar di dalam kegelapan,

dan kegelapan tidak bisa menutupi cahaya-Nya.
6 Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus seorang yang bernama

Yohanes 7 untuk mengabarkan tentang Dia yang disebut Firman. Dan melalui pember-
itaan Yohanes ini, setiap orang mendapat kesempatan untuk percaya kepada Dia yang
menerangi hati manusia itu. 8 Yohanes sendiri bukanlah Terang Dunia itu, tetapi dia
diutus untuk memberitakan kabar tentang Terang itu. 9 Pada waktu itu Terang yang
sesungguhnya sedang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang benar-benar bisa
menerangi setiap hati manusia.

10Dari 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. 11 Dia datang kepada bangsa yang sudah dipilih-Nya,§ tetapi sebagian besar dari
mereka tidak mau percaya kepada-Nya. 12 Tetapi kepada setiap orang yang menerima-
Nya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan
‘mereka menerima Dia’ adalah bahwa mereka percaya kepada-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 menjadikan
mereka sebagai anak-anak-Nya.

14 Jadi, Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita.
Sebagian dari kita sudah menyaksikan kemuliaan-Nya— yaitu kemuliaan sebagai Anak
satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal semua kebaikan hati Allah kepada kita melalui
Firman itu, dan Dia sangat layak untuk dipercaya.† 15Waktu Yohanes memberi kesaksian
tentang Firman itu, dia berkata dengan suara keras, “Inilah Dia yang saya maksudkan
waktu saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena
jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada.’ ”

* 1:1 Firmanadalah terjemahandari kata “logos”dalambahasaYunani. Selain ‘firman’, ‘logos’ jugabisaditerjemahkan
sebagai ‘perkataan’. Yohanesmemakai kata tersebut sebagai gelar atau nama lain untukKristus sendiri, karenamelalui
Raja Penyelamat, Allah berkomunikasi kepadamanusia 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
“danFirman itu sepenuhnyaAllah.” ‘SepenuhnyaAllah’berarti bahwasemuasifat yangdimilikiAllah, dimiliki jugaoleh
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 supayamelaluimereka 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. † 1:14 sangat layak untuk dipercaya Secara harfiah,
“penuh kebenaran.” Artinya adalah Dia sangat layak untuk dipercaya dalam tugas-Nya untuk memperkenalkan Allah
kepadamanusia. (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.
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16 Benar sekali, Firman itu sangat layak untuk dipercaya, dan melalui Dia kita terus-
menerusmenerima bukti kebaikan hati Allah kepada kita. 17Memang Allahmemberikan
HukumTaurat kepadakitamelaluiNabiMusa, tetapi kita sudahmenerimabukti kebaikan
hati-Nya dan ajaran benar yang pantas kita percaya melalui Yesus, yang adalah Kristus.‡
18 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat 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

Yerusalem menyuruh beberapa imam dan pelayan-pelayan dari keturunan Lewi untuk
bertanya kepada dia, “Tugasmu sebagai apa?”

20Dengan terus terang Yohanes mengaku, “Saya bukanlah Kristus.”
21Lalumerekabertanyakepadanya, “Kalaubegitu, tugasmusebagai apa? Apakahkamu

pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu?”§
Dan Yohanes menjawab, “Bukan.”
Mereka bertanya lagi, “Apakah kamu nabi yang sudah dinubuatkan untuk menggan-

tikanMusa?”*
Dia menjawab, “Bukan.”
22Lalumereka bertanya lagi kepadadia, “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 JawabYohanes, “Saya ini adalahorangyang sudahdisebutkanolehNabiYesayawaktu
dia berkata,
‘Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan!’ ”†
24 Sebagian dari mereka yang disuruh datangmenemui Yohanes itu adalah dari kelom-

pok agama Yahudi yang disebut Farisi. 25 Lalu mereka berkata kepada Yohanes, “Kamu
sudah mengatakan bahwa kamu bukan Kristus, bukan pengganti Elia, dan juga bukan
nabi yang dinubuatkan itu. Jadi kenapa kamumembaptis orang?”

26Kemudiandiamenjawab, “Sayamembaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kalian
ada Seorang yang belum kalian kenal. 27 Dialah Orang yang datang sesudah saya. Saya
tidak pantas untukmelayani Dia, sekalipun hanya untukmembuka tali sandal-Nya.”

28Semua itu terjadi dekat desa Betania, di tempat dimanaYohanesmembaptis. (Tempat
itu di sebelah timur Sungai Yordan.)

Yesus adalah Anak Domba Allah
29 Pada hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes

berkata kepadaorang-orang yang adadi situ, “Lihat! Dia itulahAnakDombaAllah! Dialah
yang akan menghapuskan dosa orang-orang di dunia. 30 Dialah yang saya maksudkan
waktu saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena
Dia sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan.’ 31 Dulu saya sendiri juga tidak mengenal
Dia. Tetapi Allah mengutus saya untuk membaptis orang-orang Israel dengan air supaya
mereka bisa mengenal Dia— bahwa Dia adalah Kristus.”‡

‡ 1:17 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani,
istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman
Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah.
Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai
jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi
dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat
yang Allah janjikan, yang 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. ✡ 1:18 Mat.

3:1-12;Mrk. 1:2-8; Luk. 3:15-17 § 1:21 pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu DalamPerjanjian Lama, bernubuat
berartimengabarkanberitadariAllah tentangperistiwayangakandatang, ataumenyampaikansuatuajarandariAllah.
Nubuatan yang mereka maksudkan terdapat di Mal. 4:5-6. * 1:21 dinubuatkan untuk menggantikan Musa Musa
bernubuat bahwa di kemudian hari Allah akan mengangkat seorang nabi dari antara orang Israel, sebagaimana Allah
sudah mengangkat Musa sendiri, dan semua orang harus mendengarkan nabi itu (Ul. 18:15-19). † 1:23 Kutipan
ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3.
‡ 1:31 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17.
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32-34 Dan Yohanes berkata lagi, “Dulu, saya tidak mengenal siapa Kristus itu, tetapi
Allah— yang mengutus saya untuk membaptis orang-orang dengan air, sudah memberi-
tahukan kepada saya seperti ini, ‘Engkau akan melihat Roh-Ku turun ke atas Seseorang
dan tinggal di atas-Nya. Dialah yang akan membaptis dengan Roh-Ku.’ ” Lalu Yohanes
berkata lagi, “Dan saya sudah melihat hal itu! Saya melihat Roh Kudus turun dari langit
seperti burung merpati dan hinggap di atas Dia. Oleh karena itu, saya bersaksi kepada
kalian bahwa benar, Dia itulah Anak Allah.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya yang pertama
35 Pada hari berikutnya, Yohanes Pembaptis berdiri lagi di tempat itu bersama dengan

kami— dua orang dari murid-muridnya.§ 36Waktu dia melihat Yesus sedang lewat, dia
berkata, “Lihat, itulah Dia— Anak Domba Allah!”

37 Dan waktu kami mendengar dia berkata begitu, kami berdua langsung mengikuti
Yesus dari belakang. 38 Ketika Yesus berbalik dan melihat kami sedang mengikuti-Nya,
Dia bertanya, “Cari apa?”
Kami menjawab, “Rabi tinggal di mana?” (Panggilan ‘Rabi’ dari bahasa Ibrani, yang

artinya ‘Guru’.)
39 Lalu Dia menjawab, “Ikut saja, dan kalian sendiri akan lihat.” Lalu kami mengikuti

Dia dan melihat di mana Dia tinggal. Dan mulai hari itu, kira-kira jam empat sore, kami
tinggal bersama-sama dengan Dia.

40-42Nama teman saya tersebut yang mendengar perkataan Yohanes itu dan kemudian
juga mengikut Yesus adalah Andreas. Dia mempunyai saudara bernama Simon. Lalu
Andreas segera mencari saudaranya dan berkata kepadanya, “Kami sudah bertemu
dengan Mesias!” (Mesias artinya “Kristus.”)* Lalu Andreas membawa Simon kepada
Yesus. Waktu Yesus melihat Simon, Dia berkata kepadanya, “Namamu adalah Simon—
anakYohanes. Tetapi Akumemberikannamayang baru kepadamu— yaituKefas.” (‘Kefas’
dalambahasa Ibranimempunyai arti yang sama dengan kata “petrus”— yang berasal dari
bahasa Yunani. Arti kedua kata itu adalah ‘batu besar’.) Karena itu, Simon sering disebut
Petrus.

43 Hari 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. 45 Sesudah itu,
Filipus mencari Natanael dan berkata kepadanya, “Kami sudahmenemukan orang† yang
dinubuatkanolehMusadalamBukuHukumTaurat, dan juga yangdinubuatkanolehpara
nabi. Dia adalah Yesus— anak Yusuf,‡ dari kampung Nazaret.”

46Kata Natanael kepada Filipus, “Apakah mungkin seorang yang baik bisa berasal dari
kampung itu?”
Lalu Filipus menjawab, “Mari dan lihat sendiri!”
47Waktu Yesus melihat Natanael sedang datang, Dia berkata tentang Natanael kepada

kami, “Lihat, dia ini adalah orang Israel yang sejati, yang tidakmungkinmenipu.”
48Natanael bertanya, “Bagaimana Bapa bisa tahu tentang saya?”
Lalu jawab Yesus kepadanya, “Sebelum Filipus memberitahu tentang Aku kepadamu,

Aku sudahmelihat kamu sedang duduk di bawah pohon ara.”
49 Lalu Natanael berkata kepada Yesus, “Guru, Engkau adalah Anak Allah! Raja orang

Israel!”
50 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah kamu percaya hanya karena Aku berkata

kepadamu bahwa Aku sudah melihat kamu duduk di bawah pohon ara? Nanti kamu
akanmelihat hal-hal yang jauh lebih ajaib daripada itu.” 51Lalu Yesus berkata lagi kepada

§ 1:35 kami Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar penulis Injil ini termasuk dalam kedua
murid 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 buku Wahyu.) Dalam Injil ini,
sifat ini terlihat juga di 1:40; 13:23-25; 18:15; 19:26-27, 35; 20:2-9; dan 21:2, 7. Terakhir sekali, di 21:20-25, Yohanes
membuat jelas bahwapenulis Injil ini adalah “murid yangYesus sangat kasihi.” KenapaYohanes tidak langsungmenulis
namanya? Mungkin supaya tidakmembanggakan diri sebagai orang yang dipilih menjadi murid Yesus. Dalam TSI, tim
penerjemah merasa penting untuk membuat supaya jelas bahwa penulis buku ini adalah saksi mata, jadi kata ‘kami
murid-murid-Nya’ dan ‘saya’ dipakai— sesuai dengan yang wajar dalam bahasa Indonesia. * 1:40-42 Kristus Lihat
catatandi Yoh. 1:17. † 1:45 orangDi ayat ini, kata ganti untuknamaYesusmemakai huruf kecil, karenaFilipus belum
percayabahwaYesus adalahAnakAllah. ‡ 1:45 anakYusufKeajaiban-keajaibanyang terjadiwaktuYesusdilahirkan
tidak diketahui bahkan oleh orang-orang di Nazaret— di mana Dia dibesarkan. (Mat. 13:55; Luk. 4:22) Jadi orang-orang
Israelmenganggap bahwa Yesus adalah anak Yusuf. (Luk. 3:23)MemangMaria dan Yusuf tahu bahwa Yesus dilahirkan
melalui kuasa Roh Allah waktuMaria masih belum bersatu dengan Yusuf.
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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

1Duahari kemudian ada pesta pernikahan di kampungKana, di daerahGalilea, dan ibu
Yesus hadir dalam pesta itu. 2 Yesus dan kami— murid-murid-Nya, juga diundang hadir
ke pesta itu. 3 Waktu air anggur habis, ibu Yesus berkata kepada-Nya, “Mereka sudah
kehabisan anggur.”

4Lalu Yesusmenjawab, “Tolong janganmencampuri urusan-Ku!* Belum tibawaktunya
untukmenunjukkan kuasa-Ku.”

5WalaupunYesusmenjawab seperti itu, ibu-Nya berkata kepada para pelayan yang ada
di rumah itu, “Lakukanlah apa saja yang Dia katakan!”

6 Di rumah itu ada enam bak air yang besar, yang terbuat dari batu. Bak itu diisi air
supaya setiap tamubisamembasuh tangannya dengan air sesuai adat Yahudi.† Setiap bak
isinya kira-kira 100 liter.‡

7 Yesus berkata kepada para pelayan itu, “Isilah air ke dalam semua bak itu sampai
penuh.” Jadi semua bak itu mereka isi air sampai penuh.

8Kemudian Dia berkata kepadamereka, “Sekarang ambillah air yang ada di situ sedikit
dan berikanlah kepada pengurus pesta.”
Lalu mereka melakukan seperti yang dikatakan Yesus. 9 Waktu 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 lebihmurahuntukmenghemat. Tetapi baru sekarang Saudaramaumenghidangkan
yang terbaik.”

11 Demikianlah Yesus melakukan keajaiban yang pertama. Hal itu dilakukan di kam-
pungKanadi daerahGalilea. Denganmelakukankeajaiban yangpertama itu, Yesusmulai
menyatakan kemuliaan-Nya, dan kamimurid-murid-Nyamulai percaya kepada-Nya.

12Sesudah 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✡
13Olehkarenahari rayaagamaYahudiyangdisebutPaskahsudahdekat, jadiYesuspergi

ke Yerusalem. 14Di teras Rumah Allah, Yesus melihat ada banyak orang yangmenjadikan
tempat itu seperti pasar. Ada yang menjual sapi, domba, dan burung merpati. Ada juga
penukar uang. 15Karena itu, Yesus membuat alat pemukul dari beberapa potongan tali,

§ 1:51 naik turun Kata-kata “malaikat-malaikat naik turun” dikutip dari Kej. 28:12— di mana Yakub melihat tangga
ke surga. Maksud Yesus di sini adalah bahwa Dia, seperti tangga itu, adalah Penghubung antara Allah dan manusia.
* 1:51 melalui Anak Manusia … Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “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. * 2:4 Teguran Yesus terhadap ibu-Nya TSI sengaja tidak menerjemahkan kata dalam bahasa Yunani yang
berarti ‘Hai perempuan.’ Ternyatamemanggil ibu-Nya atau perempuan lain dengan kata itumasih sopan, karena Yesus
danpembicara lainmenggunakankata yang samadi beberapakonteks laindimanapasti 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
sapaanyang terlalumenunjukkankeakrabandalamsituasi ini. † 2:6 supayamembasuh… sesuai denganadat Yahudi
Secara harfiah, “untuk pembersihan orang Yahudi.” LihatMrk. 7:2-4 dan catatan di ayat 2. Air itu dipakai sebagai syarat
pembersihan diri sesuai adat mereka, dan bukan sekedar membersihkan— seperti mencuci dengan sabun. Kebiasaan
ini tidak tertulis dalam peraturan Hukum Taurat. ‡ 2:6 kira-kira 100 liter Secara harfiah, “dua atau tiga metretas.”
§ 2:12 Kapernaumadalah sebuah kota di daerahGalilea yang berada di pinggir DanauGalilea sebelah barat— dimana
Yesus seringmengajar. ✡ 2:12 Mat. 21:12-13; Mrk. 11:15-17; Luk. 19:45-46
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lalu Dia mengusir mereka semua dari teras Rumah Allah itu, termasuk semua ternak
mereka. DanDiamembalikkanmeja-meja yangdipakai olehparapenukaruang, sehingga
uang ituberhamburankemana-mana. 16Diaberkata kepadaparapenjualmerpati, “Bawa
keluar semua burung itu. Jangan kalian jadikan Rumah Bapa-Ku ini sebagai pasar!”

17Saat itu kamimurid-murid-Nya teringat bahwadalamFirmanTUHANadaorangyang
berkata kepada Allah,
“Justru oleh karena rasa sayang kepada Rumah-Mu,

saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan,
supaya Rumah-Mu dihormati.”✡

18 Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus dengan berkata kepada-Nya,
“Buktikan bahwa kamu* berhak mengubah kebiasaan-kebiasaan kita! Keajaiban apa
yang akan kamu tunjukkan kepada kami untukmembuktikannya?!”

19 Lalu Yesus menjawab mereka, “Ini yang akan menjadi buktinya: Silakan kalian
bongkar Rumah Allah ini, dan Aku akanmembangunnya kembali dalam tiga hari saja.”

20 Dan mereka berkata kepada-Nya, “Rumah ini dibangun selama empat puluh enam
tahun, dan kamu berkata akanmembangunnya kembali dalam tiga hari saja!”

21 Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan ‘Rumah Allah’ adalah tubuh-Nya
sendiri— bukan Rumah Allah yang ada di Yerusalem. 22 Di kemudian hari, ketika Yesus
hidup kembali dari kematian, kami murid-murid-Nya teringat akan perkataan-Nya itu.
Oleh karena itu, kami benar-benar percaya kepada Firman TUHAN dan semua perkataan
Yesus.

23 Selama Hari Raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada waktu itu banyak
orang yang percaya kepada-Nya, karena melihat keajaiban-keajaiban yang Dia lakukan.
24Walaupunbegitu, Yesus tetap jaga jarak kepadamereka, karenaDia tahu isi hatimereka
semua. 25 Dia juga tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahukan 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.”*

3 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini memang benar:
Tidakada seorangpunyangbisamenjadiwargakerajaanAllah†kalaudia tidakdilahirkan
kembali.”‡

4LaluNikodemusbertanya, “Bagaimanamungkin seseorangdapatdilahirkan lagi kalau
dia sudah dewasa? Tidak mungkin dia bisa masuk kembali ke dalam kandungan ibunya
dan dilahirkan lagi!”

5 Jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini memang benar: Setiap
orangyang inginmenjadi anggotakerajaanAllahharusdilahirkandari airdanRohKudus.
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 Janganlahmerasa heran karena 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 mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu

✡ 2:17 Mzm. 69:10 * 2:18 kamuDiayat ini, katagantiuntuknamaYesusmemakaihurufkecil, karenayangberbicara

bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai AnakAllah. * 3:1-2 BapakDalamayat ini dan ayat 10, ‘Bapak’huruf
besar digunakan karenawajar dalampercakapan Yesus danNikodemus. Huruf besar selalu dipakaiwaktu kata ‘Bapak’
digunakan dengan artinya ‘kamu’. Jadi dalam ayat ini, kata ‘Bapak’ ini tidakmenunjukkan bahwaNikodemusmengerti
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). Denganbegitu kitamembuktikanbahwakita sudahmenjadiwarga kerajaanAllah dan layak
untuk menerima semua yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali,
Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga. Lihat Dan. 7:13-14
danMat. 6:10. ‡ 3:3 dilahirkankembali Bisa diartikanuntuk “dilahirkankembalimelalui seorang ibu”— seperti yang
Nikodemusmengerti. Tetapi perkataan itu juga bisa berarti ‘lahir dari atas’. Maksud ‘dari atas’ adalah dari surga.
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dari mana angin itu datang, atau ke mana angin itu pergi. Begitu juga dengan pekerjaan
Roh Kudus dalam hati manusia.”

9Lalu Nikodemus bertanya lagi, “Bagaimanamungkin hal-hal itu bisa terjadi?”
10 Yesus menjawab, “Bagaimana Bapak bisa menjadi guru agama untuk orang Israel

kalau Bapak sendiri tidak mengerti hal-hal ini?! 11Apa 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 tidak mener-
ima 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? 13Tidak ada orang yang pernah naik ke surga dan turun lagi, supaya dia bisa
mengajar kalian tentang hal-hal surgawi. Hanya Anak Manusia— yaitu Aku, yang pantas
mengajar hal-hal itu, karena hanya Aku yang turun dari sana.

14 “Waktu nenek moyang kita sedang berada di padang gurun, sebuah ukiran ular
digantungkan oleh Musa di atas tiang kayu.§ Demikian juga Aku— Anak Manusia, harus
digantung di atas tiang kayu, 15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku menerima
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. 17Karena
Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia ini— bukan untuk memberi hukuman kepada
manusia, tetapi supaya melalui Dia manusia dapat diselamatkan. 18 Semua orang yang
percayakepadaAnakAllah tidakakandihukumolehAllah. Tetapi semuaorangyang tidak
percaya seperti itu sudah berada di bawah hukuman Allah, karenamereka 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-perbuatan mereka jahat. 20 Semua
orang yang berbuat jahat membenci terang. Mereka tidakmau datang kepada terang itu,
karena terang itu akanmembuat semua perbuatanmereka yang jahatmenjadi kelihatan.
21 Tetapi semua orang yang mengikuti jalan yang benar akan datang kepada terang
itu, supaya kelihatan bahwa mereka melakukan 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 sanaDia tinggal beberapawaktu lamanyabersamakamidanmembaptis banyakorang.
23-24 Pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Dia juga membaptis
orang-orang yang datang kepadanya di Ainon, yang letaknya dekat Salim, karena di sana
ada banyak air.

25Kemudian timbullahpertengkarandi antaraparapengikutYohanesdanorangYahudi
yang lain tentang syarat-syarat pembersihan diri sesuai adat Yahudi.† 26 Maka mereka
datangdanberkata kepadaYohanes, “Guru, apakahBapakmasih ingat orangyangpernah
datang kepada Bapak di seberang Sungai Yordan— yaitu orang yang 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. 28Kalian sendiri sudahmendengar waktu saya berkata, ‘Saya bukan
Kristus yang sudah dijanjikan itu, tetapi saya diutus Allah hanya untuk mempersiapkan
jalan bagi Dia.’ 29 Yesus dan saya mempunyai hubungan seperti pengantin laki-laki dan
sahabatnya. Waktu pernikahan, pengantin perempuan akan diantar ke rumah 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. 30 Dia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin
kecil.”

Dia yang datang dari surga

§ 3:14 ukiran ular … Ini terjadi pada waktu umat Israel sudah berdosa dan Allah menjatuhkan hukuman sehingga
mereka digigit ular-ular berbisa. LaluAllahmenyuruhMusauntukmenempelkanular 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 kutipan Kebanyakan penafsir berpikir bahwa kata-kata Yesus kepada Nikodemus berakhir di ayat
15, tetapi ada juga yang berpikir bahwa kutipan berlanjut sampai ayat 21. † 3:25 syarat-syarat pembersihan diri
sesuai adat Yahudi Lihat catatan di Yoh 2:6. ‡ 3:29 menyaksikan … kegembiraannya Secara harfiah, “bergembira
karena (mendengar) suara pengantin laki-laki.”
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31Kita yangberasal dari dunia ini hanya sanggupberpikir danberbicara tentanghal-hal
duniawi saja. Tetapi Dia yang datang dari surga tidak seperti itu, karena Dia yang datang
dari atas lebih besar dari semua orang. 32Dia memberi kesaksian mengenai hal-hal yang
sudah dilihat dan didengar-Nya di surga, tetapi hanya sedikit orang saja yang menerima
kesaksian-Nya itu. 33Tetapi semuayangmenerimakesaksian-Nyamengakui bahwakabar
yangDia sampaikan itu sangat layakdipercaya, karenaberasal dari Allah. 34Dankita 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. 35Allah mengasihi Anak-Nya dan sudah menyerahkan
segala sesuatu ke dalam tangan-Nya. 36Oleh karena 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. Melainkan
mereka akan terus-menerus mengalami kemarahan Allah.

4
Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria

1Orang Farisi sudahmendengar bahwaYesusmenjadikandanmembaptis lebih banyak
pengikutdaripadaYohanes. 2Tetapi sebenarnyabukanYesusyangmembaptis,melainkan
kami murid-murid-Nya. Yesus tahu bahwa orang Farisi sudah mendengar tentang diri-
Nya. 3 Jadi Dia bersama kami meninggalkan provinsi Yudea dan kembali lagi ke provinsi
Galilea. 4Dalam perjalanan ke sana Dia harus melewati daerah Samaria.

5Waktu di Samaria, Yesus dan kami sampai di sebuah kampung yang bernama Sikar—
yangdekat dengan tanahyangdulu diberikanYakubkepadaYusuf, anaknya. 6Dan sumur
Yakub ada di situ. Karena perjalanan jauh, Yesus merasa sangat lelah, jadi Dia duduk
di pinggir sumur itu. Waktu itu kira-kira tengah hari. 7 Kemudian seorang perempuan
Samaria datang ke sumur itu untukmenimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya, “Tolong
berikan air kepada-Ku, supaya Aku minum.” 8Waktu kejadian itu, kami sudah pergi ke
desa Sikar untukmembeli makanan.

9 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya heran! Bagaimana mungkin Bapak—
seorang Yahudi, minta air minum kepada saya— seorang Samaria!” Dia berkata begitu
karena orang Yahudi menganggap orang Samaria najis.*

10Lalu Yesusmenjawab, “Ibu tidak tahu hadiah apa yang Allahmau berikan kepadamu
dan tidakmengenal Aku yangminta air darimu. Kalau Ibu sudahmengenal Aku, pastilah
Ibu akan lebih duluminta air hidup dari Aku. Dan Aku siapmemberikannya kepadamu.”

11 Lalu perempuan itu berkata, “Bapak tidak punya timba, dan juga sumur ini sangat
dalam. Bagaimanamungkin Bapak bisamemberikan air hidup itu kepada saya? 12Yakub,
nenekmoyangkita yangmemberikan sumur ini kepadakami. Duludiadananak-anaknya
dan juga semua ternaknya minum dari air sumur ini. Pasti Bapak tidak merasa diri lebih
besar dari dia— bukan?!”

13 Lalu Yesus menjawab, “Setiap orang yang minum air dari sumur ini akan haus lagi.
14 Tetapi siapa saja yang minum air yang akan Ku-berikan tidak akan haus lagi untuk
selama-lamanya. Karenaair ituakanmenjadi sepertimataairdidalamdirinya, yangakan
terus mengalir danmemberinya hidup yang selama-lamanya.”

15Kata perempuan itu, “Bapak, berikanlah air itu kepada saya, supaya saya tidak haus
lagi dan tidak usah kembali menimba air ke sini.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pergilah, panggillah suamimu dan kembalilah den-
gan dia ke sini.”

17Dan perempuan itumenjawab lagi, “Tetapi saya tidak punya suami.”
Lalu Yesus berkata kepadanya, “Apa yang Ibu katakan tepat sekali. Kamu tidak mem-

punyai suami, 18karena kamu sudah lima kali kawin cerai dengan laki-laki yang berbeda.

* 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
boleh minum dengan memakai peralatan minum 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 pada waktu
kebanyakan orang Yahudi sudah dibawa ke negeri Babel. Orang-orang Yahudi juga tidak senang kepada penduduk
Samaria karena agama mereka bukan agama Yahudi murni. Mereka mencampur agama mereka dengan adat-istiadat
suku-suku lain yangmasuk ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
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Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Ya, perkataanmu itu
memang benar.”

19Dan dia berkata, “Bapak, sekarang saya sadar bahwa Bapak seorang nabi. 20Nenek
moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung itu, tetapi kalian orang Yahudi
berkata setiap orang harus menyembah Allah di Yerusalem.”

21 Lalu Yesus menjawab, “Ibu, percayalah kepada perkataan-Ku ini: Di kemudian hari
kalian bolehmenyembah Allah Bapa di mana saja, dan tidak usah naik lagi ke gunung itu
atau pergi ke Yerusalem. 22Kalian orang SamariamemangmenyembahAllah, tetapi tidak
mengenal Dia. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang sudah kami kenal.
KarenaAllah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepadamanusiamelalui
orang Yahudi. 23 Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang— di
manasetiaporangyangbenar-benarmaumenyembahDiaakanmenyembah-Nyamelalui
persatuan dengan Roh Kudus† dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Karena
Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembah-Nya. 24 Karena
Allah bukan daging, tetapi Roh. Oleh karena itu, setiap orang yang mau menyembah
Dia hendaklahmenyembah-Nyamelalui persatuan dengan RohKudus dan sesuai dengan
ajaran benar yang dari Allah.”

25 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwa Mesias akan datang
nanti. WaktuDiadatang,DiaakanmemberitahukansemuakehendakAllahkepadakami.”
(‘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 ketika melihat Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan. Tetapi tidak
ada dari kami yang berani bertanya kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada
yang bertanya kepada Yesus, “Kenapa Bapa bicara dengan dia?”

28 Lalu perempuan itu meninggalkan tempat airnya di situ, dan kembali ke kampung
dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana, 29 “Mari lihat! Di sana ada seseorang
yang sudah memberitahukan saya tentang semua yang pernah saya lakukan! Apakah
mungkin dia itu Kristus?!” 30 Jadi orang-orang itu keluar dari kampung mereka dan
mendatangi Yesus.

31 Tetapi sebelum mereka datang, kami mengajak Dia makan, dengan berkata, “Guru,
mari kita makan!”

32Tetapi Dia menjawab, “Akumempunyai makanan yang kalian belum ketahui.”
33Oleh karena itu kami saling bertanya, “Apakahmungkin seseorang datangmembawa

makanan untuk Dia?”
34 Lalu Yesus berkata kepada kami, “Makanan-Ku adalah melakukan 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. 36Aku sudah menyuruh orang-orang
menanamgandumyang sekarang ini kita lihat. Gandum ini Aku gambarkan sebagai jiwa-
jiwaorangyangsedangdiselamatkan, danorangyangsedangmemanenadalahgambaran
darikitayangbekerja supayaorang lainbisamasukkedalamhidupyangselama-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 untukmemanen hasil usahamereka.”

† 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
roh manusia. Sekitar lima puluh persen penafsir mengatakan bahwa maksud Yesus di ayat ini adalah “setiap orang
… melalui rohnya masing-masing.” Tim penerjemah memilih tafsiran bahwa maksud 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 sebabnyamanusia perlu bantuan Roh Allah dalam ayat 24a. ‡ 4:25 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17.
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39 Akhirnya, banyak orang Samaria dari kampung itu percaya kepada Yesus karena
mereka mendengar kesaksian perempuan itu yang berkata, “Dia memberitahukan
kepada saya tentang semua hal yang pernah saya lakukan!” 40 Waktu orang-orang
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.

42 Dan mereka berkata kepada perempuan itu, “Memang sebelumnya kami percaya
kepada-Nya karena apa yang kamu katakan. Tetapi sekarang kami percaya karena kami
sendiri yang 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. 44 Dia sendiri pernah mengajar bahwa seorang nabi jarang dihormati
di daerahnya sendiri, 45 tetapiwaktuDia tiba, orangGalileamenyambut-Nya denganbaik.
Hal itu terjadi karenamereka juga hadir pada perayaanPaskahdi 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.
Jadiwaktu pejabat itumendengar bahwaYesus sudahdatang 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 tidak mau percaya kepada-Ku
kalau belummelihat keajaiban-keajaiban.”

49Lalu orang itu berkata kepada-Nya, “Tuan, tolong datang sebelum anak sayamati!”
50 Tetapi Yesus menjawab, “Kamu boleh pulang ke rumahmu, karena anakmu sudah

sembuh dan tidak jadi mati.”
Pejabat itu percaya kepada apa yang Yesus katakan dan langsung pulang. 51 Dalam

perjalanan kembali ke Kapernaum, dia bertemu dengan pembantu-pembantunya yang
datang dari rumahnya. Merekamemberitahukan kepadanya seperti ini, “Anakmu sudah
sembuh.”

52Lalu pejabat itu bertanya kepadamereka, “Jam berapa dia sembuh?”
Danmerekamenjawab, “Kemarin siang kira-kira jam satu demamnya hilang.”
53 Lalu dia teringat bahwa tepat pada jam itu juga Yesus berkata kepadanya, “Anakmu

sudah sembuh.” Jadi dia dan semua keluarganyamenjadi percaya kepada Yesus.
54Dengan demikian, Yesus sudah dua kali pulang ke Galilea dari Yudea dan membuat

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 mengguncangkan air
kolam itu. Pada saat itu terjadi, orang yangpertama sekalimasukkedalamkolam itu akan
menjadi sembuh dari penyakitnya. ] 5-6Di situ juga ada seorang laki-laki yang sudah sakit
selama tiga puluh delapan tahun. Saat melihat orang itu, Yesus tahu bahwa dia sudah
sakit untukwaktu yang sangat lama. Lalu Yesus bertanya kepadanya, “Apakah kamumau
sembuh?”

7 Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai berguncang, tidak ada orang yang bisa
membantumenurunkan saya ke dalam kolam ini. Setiap kali saya berusaha turun, orang
lain sudah turun lebih dulu.”

✡ 4:42 Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10 * 5:2 Betesdaberarti “rumahbelas kasihan.” Dalambeberapanaskahkunoyang lain
dari Injil ini, kolam itu juga bernamaBetsaida atau Betzatha. Kolam itu terletak di sebelah utara kompleks RumahAllah
di Yerusalem. † 5:3 Tanda kurung seperti ini [ … ] menunjukkan bahwa kata-kata yang dalam kurung 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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8 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah! Angkatlah kasurmu dan berjalanlah.”
9 Saat itu juga, orang itu sembuh! Lalu dia mengangkat kasurnya dan berjalan.
Kesembuhan ini terjadi pada Hari Sabat. 10 Karena itu, beberapa pemimpin Yahudi

berkata kepadaorangyangdisembuhkan itu, “IniHari Sabat—bukan! Menurut peraturan
kita, kamu tidak bolehmembawa kasurmu pada Hari Sabat.”

11Tetapi diamenjawab, “Orangyangmenyembuhkan saya, dialahyangmenyuruh saya,
‘Angkatlah kasurmu dan berjalan.’ ”

12Lalumereka bertanya, “Siapa dia yangmenyuruh kamu berbuat begitu?!”
13 Namun orang yang baru sembuh itu tidak mengenal siapa yang sudah menyem-

buhkannya. Memang di tempat itu ada banyak orang, dan secara diam-diam Yesus sudah
meninggalkan tempat itu.

14 Beberapa waktu kemudian, di salah satu teras Rumah Allah, Yesus bertemu dengan
orang itu dan berkata kepadanya, “Sekarang kamu sudah sembuh. Berhentilah berbuat
dosa, supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang lebih buruk kepadamu.”

15 Lalu orang itu kembali lagi kepada para pemimpin Yahudi tersebut dan memberi-
tahukan, “Orang yangmenyembuhkan saya itu namanya Yesus.”

16 Yesus menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat. Karena itulah para pemimpin
Yahudi mulai mempersulit Dia. 17 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Bapa-Ku bekerja
terus-menerus, dan Aku juga selalu bekerja seperti Dia.”

18 Jawaban itumembuatmereka lebihmarah lagi, sehinggamerekamencari jalanuntuk
membunuh Dia. Karenamenurut mereka, Dia sudahmelanggar peraturanMusa tentang
Hari Sabat, dan jugaberkatabahwaAllahadalahBapa-Nya. Berarti Diamembuat diri-Nya
sama dengan Allah.

Anak Allahmemiliki kuasa Allah
19 Untuk 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 Aku melakukan apa yang Bapa-Ku sedang ker-
jakan. Apa yang Aku lihat Bapa-Ku lakukan, itu juga yang Aku lakukan. 20-21 Bapa-Ku
menghidupkan orang dari kematian. Demikian juga, Aku memberikan hidup kepada
siapa saja yang Akumau. Bapa-Kumengasihi Aku. Itu sebabnya Diamenunjukkan segala
sesuatu yangDia kerjakan kepada-Ku. DanBapa akanmelibatkanAkudalamhal-hal yang
lebih besar lagi, supaya kalianmenjadi heran.

22 “Bapa-Ku tidak menghukum siapa pun, tetapi Dia sudahmenyerahkan semua peker-
jaan itu kepada-Ku. 23Bapa sudahmemutuskan seperti itu supaya semua orangmenghor-
mati Aku, sama seperti mereka menghormati Dia. Kalau orang tidak menghormati Aku,
berarti mereka juga tidakmenghormati Bapa-Ku yangmengutus Aku ke dalam dunia ini.

24 “Yang Ku-katakan ini memang benar: Semua orang yang mengikuti apa yang Aku
katakan dan percaya kepada Bapa yang mengutus Aku, mereka sudah memiliki hidup
yang selama-lamanya. Allah tidak akan menghukum mereka, karena mereka sudah
dibebaskan dari kuasa 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 suara
Anak Allah— yaitu suara-Ku, dan mereka akan hidup. 26 Hal 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 untuk
menghakimi manusia, karena Aku adalah AnakManusia.‡

28 “Yang lebih mengherankan lagi: Akan tiba waktunya ketika semua orang mati yang
ada di dalam kubur akan mendengar suara Anak Manusia— yaitu Aku. 29 Lalu mereka
semua akan bangkit dan keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing. Yang sudah
hidupbenarakanmendapathidupselama-lamanya, tetapiAkuakanmenghukummereka
yang sudah hidup dalam kejahatan.

30 “Aku akan menghakimi dengan adil, karena Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas
kemauan-Ku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar dari
Bapa-Ku. Hukuman yang Aku berikan pasti adil, karena Aku tidak mengikuti kemauan-
Kusendiri, tetapiAkuselalumengikuti kemauanBapayangmengutusAkukedalamdunia
ini.

Yesus berbicara dengan para pemimpin Yahudi

‡ 5:27 AnakManusia Lihat catatan di Yoh. 1:51.
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31 “Kalau hanya Aku sendiri yang bersaksi tentang diri-Ku, dan tidak ada orang lain
yang menguatkan apa yang Aku katakan, maka kalian tidak akan menerima kesaksian-
Ku itu. 32 Tetapi ada Orang lain yang bersaksi 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 kalian memang menikmati cahayanya
itu danmenerima kesaksiannyamengenai Aku.

36 “Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Yohanes adalah semua yang Aku kerjakan
di antara kalian, karena semua yang Bapa berikan untuk Aku kerjakan membuktikan
bahwa Dia sudah mengutus Aku ke dalam dunia ini. 37 Dan Bapa yang mengutus Aku,
Dia sendiri yang langsungmemberi kesaksian tentangAkukepadamanusia. Tetapi kalian
tidak pernah mendengar suara-Nya dan tidak pernah juga melihat muka-Nya. 38 Kalian
tidak bisa menerima apa yang Dia katakan, karena kalian tidak mau percaya kepada-Ku
yang sudah diutus-Nya. 39 Kalian senang belajar dari Kitab Suci, karena kalian berpikir
bahwadenganberbuatbegitukalianakanmendapathidupuntukselama-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. 43Aku 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 hadapan
Bapadanberbicara tentangkesalahan-kesalahankalian. Musalah—yangkalianharapkan
untuk membela kalian, yang akan melakukan itu! 46 Kalau kalian percaya apa yang
dikatakanMusa, seharusnya kalian jugamempercayai apa yang Aku katakan, karena dia
sudahmenulis tentang Aku.✡ 47Tetapi kalau kalian tidak percaya kepada apa yang sudah
ditulis olehMusa, jadi tidakmungkin 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 selalu mengikuti Dia, karena mereka melihat keajaiban-keajaiban
yang dilakukan-Nya atas orang-orang sakit. 3 Lalu Yesus naik ke bukit dan duduk di situ
bersama kami. 4Kebetulan, hampir tiba waktunya bagi orang Yahudi untuk merayakan
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
supayamereka semuabisamakan?” 6Diaberkata seperti ituhanyauntukmenguji 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
dan anak-anak.) Di tempat itu padang rumputnya luas, jadi Yesus berkata kepada kami,
“Suruhlah mereka duduk.” Lalu kami menyuruh mereka semua duduk. 11 Kemudian

✡ 5:46 Kej. 3:15; Ul. 18:14-22 ✡ 6: Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17 * 6:7 bekerja … upah kami
Secara harfiah, “Roti seharga 200 keping dinar pun.” Dinar adalahmata uang Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada
waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 200 dinar adalah sejumlah uang yang cukup
besar, sama dengan gaji 200 orang dalam satu hari, atau 12 orang yang kerja satu bulan. † 6:8 Petrus Secara harfiah,
“Simon Petrus.”
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Yesus mengambil roti dan ikan itu dan mengucap syukur kepada Allah, lalu Dia menyer-
ahkankepadakamiuntukdibagi-bagikankepadaorangbanyak. Lalu semuaorangmakan
dengan sepuas-puasnya.

12 Sesudah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada kami, “Kumpulkanlah
makanan yang tersisa itu supaya tidak ada yang terbuang.” 13 Ketika kami
mengumpulkannya, tersisalah dua belas keranjang penuhmakanan itu.

14Tetapi ketika orang banyak itumelihat 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 atasmereka. Oleh karena itu, Dia pergimenyendiri ke tempat yang berbukit.

Yesus berjalan di atas air✡
16 Kemudian ketika hari mulai malam, kami murid-murid-Nya turun ke tepi danau.

17Waktu itu hari sudah mulai gelap, dan Yesus tidak ikut bersama kami. Sesuai dengan
perintah-Nya,‡ kami naik ke dalam perahu dan menyeberang ke arah kota Kapernaum.
18 Lalu angin mulai bertiup dengan sangat kencang, dan ombak juga menjadi besar.
19 Pada saat itu kami sudah mendayung perahu kira-kira lima atau enam kilometer.
Kemudian kami melihat Yesus sedang berjalan di atas air mendekati perahu, dan kami
menjadi takut. 20Tetapi Dia berkata, “Jangan takut! Ini Aku.” 21Waktu Dia berkata begitu,
dengan senang hati kami menolong Dia naik ke dalam perahu. Dan saat itu juga perahu
itu sudah tiba di tempat tujuan kami!

Orang banyakmencari Yesus
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. 23 Kemudian ada beberapa perahu yang lain datang dari
kota Tiberias. Perahu-perahu itu tiba dan berlabuh tidak jauh dari tempat di mana Yesus
memberikan roti kepada orang banyak itu sesudah Dia mengucap syukur kepada Allah.
24 Jadi waktu mereka melihat bahwa Yesus dan kami murid-murid-Nya tidak ada lagi di
situ, mereka naik ke perahu-perahu itu dan menyeberang ke Kapernaum untuk mencari
Yesus.

Yesus adalah roti yangmemberi hidup
25Waktu mereka tiba di seberang danau, mereka mencari Yesus sampai ketemu. Lalu

mereka bertanya, “Kapan guru tiba di sini?”
26LaluYesusmenjawab, “ApayangAkuberitahukan inimemangbenar: Kalianmencari

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. Lebih baik
kalian bekerja untuk mendapat makanan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan
busuk— yaitu makanan yang memberi hidup yang selama-lamanya. Dan makanan itu
hanya Aku— AnakManusia, yang bisamemberikannya kepada kalian, karena Allah Bapa
sudahmemberikan hak itu kepada-Ku.”

28 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Lalu apa yang harus kami lakukan?— supaya
Allah senang kepada kami sehingga kami mendapatkan makanan yang memberi 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.”

30Mereka bertanya lagi kepada-Nya, “Keajaiban apa yang akan kamu lakukan? Tolong
buktikan!— supaya denganmelihat, kami akan percaya kepadamu. 31Nenekmoyang kita
sudah makan manna selama Musa memimpin mereka di padang gurun. Hal itu sesuai
dengan yang tertulis dalam Firman TUHAN, ‘Dia sudahmemberi merekamakan roti dari
surga.’ ”✡

32LaluYesus berkata kepadamereka, “ApayangAkukatakan inimemangbenar: Bukan
Musa yang memberikan roti dari surga kepada nenek moyang kita, tetapi Bapa-Ku yang
memberikan roti itu. Dan sekarang Dia mau memberikan roti surgawi yang sebenarnya
kepada kalian. 33 Akulah roti dari surga itu, karena Aku sudah turun dari surga untuk
memberi hidup yang sesungguhnya kepada orang-orang di dalam dunia ini.”

34Lalumereka berkata kepada-Nya, “Tuan, berikanlah selalu roti itu kepada kami.”
✡ 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. ✡ 6:31 Mzm.
78:24
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35Yesusmenjawab, “Akulahroti yangmemberihidup. Setiaporangyangdatangkepada-
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 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. Dan setiap mereka akan Aku
hidupkan kembali pada hari terakhir itu. Semua itu adalah kemauan Bapa-Ku.”

41 Lalu para pemimpin Yahudi mulai bersungut-sungut tentang Yesus, karena Dia
berkata, “Akulah roti yang sudah turun dari surga.” 42Mereka berkata, “Yesus ini hanya
anak Yusuf. Dan kita mengenal ibu-bapaknya. Bagaimana dia bisa berkata, ‘Aku sudah
turun dari surga’?”

43 Kata Yesus kepada mereka, “Janganlah kalian bersungut-sungut. 44 Karena siapa
pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya sendiri. Kalau seseorang datang
kepada-Ku, itu karena Bapa yang mengutus Aku sudah bekerja dalam hatinya sehingga
dia datang kepada-Ku. Dan setiap orang yang datang kepada-Ku, pada hari terakhir akan
Aku hidupkan kembali. 45Hal itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh para nabi, ‘Allah
akanmengajarmereka semua.’✡ Jadi setiap orang yangmendengar danmenerima 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.
49Nenekmoyang kalianmemang sudahmakanmanna dari Allah di padang gurun. Tetapi
sesudah itu, mereka tetap saja mati sama seperti semua manusia. 50 Tetapi roti yang
sesungguhnya yang turun dari surga sekarang ada di sini. Setiap orang yang makan roti
ini tidak akan mati. 51Akulah roti hidup yang sudah turun dari surga. Setiap orang yang
makan roti ini akanhidupuntuk selama-lamanya. Karena roti yangKu-berikan itu adalah
tubuh-Ku, yang diserahkan supaya orang-orang di dalam dunia ini bisa menerima hidup
yang sesungguhnya.”

52 Kemudian para pemimpin itu mulai bertengkar satu sama lain. Mereka berkata,
“Bagaimana dia bisa memberikan tubuhnya untuk kita makan?”

53LaluYesusberkatakepadamereka, “ApayangAnakManusia—yaituAku, beritahukan
ini memang benar: Kalian harus makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku. Kalau tidak,
kalian tidak akan hidup untuk selama-lamanya. 54 Siapa saja yang makan tubuh-Ku dan
minumdarah-Kuakanhidupuntuk selamanya, danorang itu akanAkuhidupkankembali
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
minumdarah-Kumenjadi satudengan-Ku, danAku jugamenjadi satudengandia. 57Bapa-
Ku adalah sumber hidup. Dialah yang mengutus Aku, dan Aku hidup karena bersatu
dengan Bapa. Begitu juga, setiap orang yangmakan tubuh-Ku danminum darah-Ku akan
hidup karena dia sudahmenjadi satu dengan Aku. 58 Jadi, Aku adalah roti dari surga. Roti
yangKu-berikan tidak seperti roti yangdimakanolehnenekmoyangkalian itu. Walaupun
merekamakan roti itu,mereka tetap sajamati seperti semuamanusia. Tetapi setiap orang
yangmakan roti yang Aku berikan akan hidup untuk selama-lamanya.”

59 Yesus mengatakan semuanya itu di Kapernaum, waktu Dia mengajar di rumah
pertemuan orang Yahudi.†

Banyak pengikut Yesus yangmeninggalkan Dia
60Ketika orang banyak yang biasa mengikuti Yesus mendengarkan ajaran itu, mereka

berkata, “Ajaran ini sulit sekali. Tidak ada orang yang bisa mengerti.”

§ 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 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 FirmanAllah. Rumah pertemuan berbeda dari RumahAllah
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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61Yesus tahu bahwamereka yang biasamengikuti 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? 62Kalau begitu, kalian pasti tidak senang kalau
melihat Anak Manusia— yaitu Aku, kembali lagi ke surga! 63 Karena apa yang tadi Aku
ajarkan kepada kalian berasal dari Roh Kudus. Ajaran-Ku itu mempunyai kuasa Roh
untuk memberi kehidupan. Segala usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Yang
memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. 64 Tetapi Aku tahu bahwa ada be-
berapa 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 kepada kami, “Itulah sebabnya
Aku berkata kepada kalian, ‘Siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya
sendiri. Karena Bapa-Ku yang harus bekerja dulu di dalam hatinya, baru dia bisa datang
kepada-Ku.’ ”

66Sesudah itu, banyak orang yang sudahmengikuti Yesus tidakmaumengikuti Dia lagi,
danmereka pergi meninggalkan Dia.

67Lalu Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian jugamaumeninggalkan Aku?”
68LaluPetrusmenjawab, “Tuhan, kami tidakbisameninggalkanEngkau, karenaajaran-

ajaran-Mu berkuasa sehingga kami bisamemperoleh 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 kemudian
mengkhianati Yesus.

7
Yesus dan saudara-saudara-Nya

1 Sesudah itu Yesus berjalan keliling provinsi Galilea. Dia tidak mau ke provinsi Yudea
karena para pemimpin Yahudi di sanamaumembunuhDia. 2Padawaktu itu, hampir tiba
waktunya bagi orang-orang Yahudi merayakan Pesta Pondok Cabang-cabang Berdaun—
yang berlangsung selama tujuh hari.✡ 3Lalu saudara-saudara Yesus berkata kepada-Nya,
“PergilahkeYudea supayaorangbanyakyang selalumengikutimubisamelihat 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 karenamereka juga tidak percaya bahwa Dia adalah Kristus.

6 Jawab Yesus kepada mereka, “Sekarang belum waktunya Aku pergi ke Yerusalem.
Tetapi bagi kalian, kapan saja kalian bisa pergi. 7 Karena manusia duniawi tidak bisa
membenci kalian. Tetapi mereka membenci Aku, karena Aku selalu berterus terang
memberitahukan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan
adalah jahat. 8 Biarlah kalian saja yang pergi ke perayaan itu. Aku tidak pergi sekarang,
karena belum tiba waktu-Ku untuk pergi ke sana.” 9 Sesudah berkata begitu, Yesus tetap
tinggal di Galilea.

10 Tetapi sesudah saudara-saudara-Nya pergi ke perayaan itu, secara diam-diam Yesus
punpergi, supaya tidakdiketahuiolehorangbanyak. 11Padaperayaan itu, parapemimpin
Yahudi mencari Dia dan bertanya-tanya terus, “Dimana orang itu?”

12Di antara orang banyak yang ada di pesta itu,mulai terdengar banyak bisikan tentang
Yesus. Karena ada yang berkata, “Dia orang baik.” Tetapi ada juga yang berkata, “Bukan,
dia penyesat yang menyesatkan banyak orang!” 13 Tetapi seorang pun tidak ada yang
berani berbicara secara terang-terangan tentang Dia, karena mereka takut kepada para
pemimpin Yahudi.

Yesusmengajar di Yerusalem
14Pada hari keempat dari ketujuh hari pesta tersebut, Yesusmasuk ke dalam salah satu

teras RumahAllah, lalumengajar orangbanyak yang adadi situ. 15ParapemimpinYahudi
menjadi heran dan berkata, “Bagaimana orang ini bisa tahu banyak hal?— padahal dia
bukan orang yang berpendidikan seperti kita!”

16 Lalu Yesus menjawab mereka, “Apa yang Aku ajarkan ini tidak berasal dari diri-Ku
sendiri, melainkan ajaran-Ku berasal dari Bapa yang mengutus Aku kepada manusia di
dunia ini. 17SetiaporangyangmaumelakukankehendakAllahakan tahukalauajaran-Ku
benar-benarberasaldariAllah, atauhanyaberasaldaripikiran-Kusendiri. 18Kalauajaran
✡ 7:2 Im. 23:33-43; Bil. 29:12-39; Ul. 16: 13-15
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seseorang berasal dari pikirannya sendiri, berarti dia mencari hormat untuk dirinya
sendiri. Tetapi ajaran-Ku mendatangkan hormat bagi Bapa yang mengutus Aku. Itulah
tandanya bahwa Aku tidak menipu, dan kalian boleh percaya apa yang Aku ajarkan.
19 Percuma saja Musa memberikan Hukum Taurat kepada kalian! Karena seorang pun
dari kalian tidak ada yang mengikuti Hukum Taurat itu! Lalu kenapa kalian melanggar
Hukum Taurat dengan berusahamembunuh-Ku?”

20Lalu orang banyak itumenjawab, “Engkau sudah gila karena kerasukan setan! Tidak
ada orang yang berusahamembunuhmu!”

21Dan Yesusmenjawabmereka, “Aku sudahmelakukan satu keajaiban padaHari 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 janganmarah kalau Akumenyembuhkan seluruh tubuh
orang sakit padaHari Sabat! 24 Jangan kamumenuduhAku 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

sedang dicari-cari untuk dibunuh? 26 Tetapi lihat! Sekarang dia mengajar dengan bebas
di depan umum, dan mereka tidak berbuat apa-apa kepada dia! Apakah mungkin
para pemimpin kita sekarang sudah berubah pikiran dan menyadari bahwa dia 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. Karena waktu Dia diutus dari surga, tidak mungkin kita menyebut Dia ‘orang
Nazaret.’ ”

28Karena itu, waktu Yesus masih mengajar di dalam salah satu teras Rumah Allah, Dia
berkata kepada orang banyak itu dengan suara keras, “Memang kalianmengenal Akudan
kalian tahu tempat asal-Ku. Tetapi Aku datang bukan karena kemauan-Ku sendiri. Aku
diutus oleh Bapa-Ku— yaitu Dia yang selalu dapat dipercaya. Kalian belummengenal Dia.
29TetapiAkumengenalDia, karenaAkudatangdariDia. Dia jugalahyangsudahmengutus
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-apa kepada-Nya, karena belum tiba waktunya untuk menangkap Dia. 31 Tetapi dari
antara orang banyak itu, banyak yang percaya kepada-Nya. Mereka berkata, “Waktu
Kristusdatang, keajaibanyangDiabuatpasti tidakakan lebihbanyakdari yangYesusbuat
sekarang ini!”

Para pemimpin Yahudi berusahamenangkap Yesus
32 Lalu orang-orang Farisi mendengar apa yang dibicarakan oleh orang banyak itu

tentang Yesus. Jadimereka bersamapara imamkepalamenyuruh tentara penjagaRumah
Allah untuk menangkap Dia. 33 Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, “Hanya
sebentar lagi Aku bersama kalian. Aku akan kembali kepada Bapa yang sudahmengutus
Aku. 34Kalian akan mencari Aku, tetapi kalian tidak akan bisa menemukan Aku, karena
kalian tidak akan bisa datang ke tempat di mana Aku berada.”

35 Lalu para pemimpin Yahudi itu berkata satu sama lain, “Dia ini mau pergi ke mana
sehingga kita tidak bisa menemukan dia? Apakah dia mau pergi ke negara-negara di
mana orang Yahudi sudah tersebar? Apakah mungkin dia mau mengajar mereka yang
berbahasa Yunani di sana? 36Apamaksud perkataannya ini?— ‘Kalian akanmencari aku,
tetapi kalian tidak akan bisa menemukan aku.’ Dan kenapa dia berkata?— ‘Kalian tidak
akan bisa datang ke tempat di mana aku berada.’ ”

Air yangmemberi kehidupan
37Waktu tiba puncak perayaan Pesta tersebut— yaitu hari ketujuh, Yesus berdiri dan

berkata dengan suara keras kepada orang banyak yang ada di dalam teras Rumah Allah
itu, “Siapa saja yang haus di antara kalian, datanglah kepada-Ku untukminum! 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 Roh Kudus
yang akan diterima di dalam hati setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tetapi pada

✡ 7:38 Yes. 58:11
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waktu Dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang percaya, karena
Yesus belummengalami kematiandanbelumdiangkat ke tempat kemuliaan-Nyadi surga.

Orang banyak berdebat tentang Yesus
40Sebagian dari orang banyak yangmendengar perkataan-perkataan Yesus itu berkata,

“Dia ini benar-benar nabi yang kita nanti-nantikan, yang sudah dijanjikan untuk meng-
gantikanMusa.”*

41Dan yang lain lagi berkata, “Dia adalah Kristus.”
Yang lain lagi mengatakan, “Bukan! Kristus tidak akan datang dari Galilea, 42 karena

dalam Firman TUHAN sudah tertulis bahwa Kristus akan berasal dari keturunan Daud—
dari kampung Betlehem, di mana dulu Daud pernah tinggal.” 43 Demikianlah orang
banyak itu bertengkar satu sama lain tentang Yesus. 44Beberapa orang dari antara orang
banyak itu maumenangkap Dia, tetapi seorang pun tidak berani menyentuhnya.

Para pemimpin Yahudi tidakmau percaya
45Lalu tentara-tentara penjaga itu kembali kepada para imam kepala dan orang-orang

Farisi yang sudahmenyuruhmerekauntukmenangkapYesus. Kemudianmerekaditanya,
“Kenapa kalian tidakmembawa dia?”

46Lalumerekamenjawab, “Belum pernah ada orang yangmengajar seperti dia!”
47Lalu orang-orang Farisi itu menjawab, “Wah! Ternyata kalian juga sudah disesatkan

olehnya! 48 Belum ada dari antara kami para pemimpin dan orang Farisi yang percaya
kepada dia— bukan?! 49 Tetapi orang banyak yang mengikuti dia itu, tidak tahu apa-apa
tentang Hukum Taurat. Biarlah Allahmenghukummereka!”

50Tetapi di situ jugaadaNikodemus—yaitu salah satudari antaramerekayang sebelum-
nya sudah menemui Yesus. Lalu dia berkata kepada mereka, 51 “Jangan kita melanggar
Hukum Taurat! Kita harus mendengar langsung dari orang itu, danmemeriksanya kalau
dia betul berbuat salah sebelum kita berkata bahwa dia sudahmenyesatkan orang.”

52 Lalu jawab mereka kepadanya, “Kenapa kamu membela dia?! Kamu bukan orang
Galilea! Cari sendiri dalam Kitab Suci. Kamu akan lihat bahwa tidak ada tertulis bahwa
seorang nabi akan berasal dari Galilea.”

Perempuan yang berzina
[† 53 Sesudah itu, mereka semua pulang ke rumahmasing-masing. ]

8
[ 1 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada hari berikutnya— pagi-pagi benar, Dia

kembali ke salah satu teras Rumah Allah, dan banyak orang datang kepada-Nya. Lalu Dia
duduk danmengajar mereka.

3Kemudian para ahli Taurat dan beberapa anggota kelompok Farisi datang membawa
seorangperempuankepadaYesus. Perempuan itu tertangkapbasahberbuat 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 sampaimati. Tetapimenurut kamu
bagaimana?”

6Mereka bertanya kepada Yesus seperti itu karena mereka sudah sepakat kalau jawa-
ban Yesus tidak sesuai dengan Hukum Taurat, mereka berencana untuk menyalahkan
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-Nyadanberkata kepadamereka, “Siapadi antarakalianyangmerasadirinya tidak
pernahberbuatdosa, biarlahdiayang lebihdulumelempari perempuan ini denganbatu.”
8Kemudian Dia tunduk lagi danmenulis di tanah.

9Ketika 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. 10 Lalu Yesus mengangkat kepala-Nya dan
bertanya kepada dia, “Di manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang mau
menghukum kamu?”

11Lalu perempuan itumenjawab, “Tidak ada, Bapa.”
Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku juga tidak menghukummu. Pergilah, dan mulai

sekarang jangan berbuat dosa lagi.” ]

* 7:40 dijanjikan untukmenggantikanMusaMusa sudah bernubuat bahwaAllah akanmengangkat seorang nabi dari
antara orang Yahudi, sebagaimana Allah sudah mengangkat dia sendiri, dan semua orang harus mendengar nabi itu.
Lihat Ul. 18:15-19. † 7:52 Kurung dengan bentuk [ … ] Menunjukkan bahwa bagian ini— sampai 8:11, tidak terdapat
dalam salinan yang paling kuno.
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Yesuslah terang dunia
12 Sesudah itu, Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu. Dia berkata, “Akulah

terangdunia. SetiaporangyangmengikutAku tidakakanhidupdalamkegelapan. Karena
terang-Ku akanmeneranginya danmembawanya kepada hidup yang selama-lamanya.”

13 Lalu orang-orang Farisi berkata kepada-Nya, “Tetapi hanya kamu sendiri yang men-
jadi 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 itu masih tetap benar. Karena
Aku tahudarimanaAkudatangdankemanaAkuakanpergi. Tetapi kalian tidak tahuapa-
apa tentang Aku. 15Kalianmenyalahkan Aku sesuai dengan kebiasaanmanusia duniawi,
tetapi Aku datang ke dunia ini bukan untuk menjatuhkan 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 ataumempersalahkan orang itu. 18Yangmemberi kesaksian tentang diri-
Ku ada dua: Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan Bapa yang mengutus 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 men-
gatakan 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
21 Yesus berkata lagi kepada orang banyak itu, “Aku akan pergi meninggalkan kalian.

Lalu kalian akanmencari Aku, dan kalian akanmati tanpa pengampunan atas dosa-dosa
kalian. Kalian tidak bisa datang ke tempat Aku pergi.”

22LaluparapemimpinYahudi itubertanya satu sama lain, “Apakahdiamaubunuhdiri?
Mungkin itu sebabnya dia berkata, ‘Kalian tidak bisa datang ke tempat Aku pergi.’ ”

23Tetapi Yesus berkata kepadamereka, “Kalian berasal dari bawah sini, sedangkanAku
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.”*

25Lalumereka bertanya lagi, “Tidakmungkin! 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
untukmenyatakandosa-dosakalian. TetapiAkuhanyamenyampaikan sesuai denganapa
yang Aku dengar dari Bapa yangmengutus Aku. Diamenyampaikan 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. 28 Karena itu, Yesus berkata kepada mereka, “Pada
waktu kalian menaikkan dan menggantungkan Anak Manusia— yaitu Aku, saat itulah
kalian akan tahu: Sungguh Akulah Dia yang kalian nanti-nantikan itu. Dan kalian akan
menyadari bahwa tidak ada satu pun yangKu-lakukan atau yangKu-ajarkandari pikiran-
Kusendiri, tetapi itu semuasesuaidenganapayang sudahdiajarkanolehBapa-Ku. 29Bapa
yangmengutus Aku selalu bersama-Ku. Dia tidak pernahmeninggalkan Aku, karena Aku
selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.” 30Pada waktu mereka mendengar
Yesus berbicara seperti itu, banyak orangmenjadi percaya kepada-Nya.

Bagaimana caranya bebas dari dosa

* 8:24 Akulah Dia yang … Secara harfiah, “Aku adalah (Dia).” Kedua kata itu dalam bahasa Yunani mirip salah satu
nama untuk Allah dalam bahasa Ibrani/Aram— yaitu “Yahweh.” (Kel. 3:14; Yes. 41:4; dan 43:10.) Kemungkinan besar
Yesus sengaja memakai ungkapan tersebut dengan dua arti— yaitu ‘Aku adalah Allah’, dan ‘Aku adalah Kristus— yaitu
Mesias yang dijanjikan itu’. Hal seperti ini terjadi enam kali dalam buku ini— yaitu dalam 8:24, 28, 58; 13:19; dan 18:5, 8.
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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.”

33 Lalu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami adalah keturunan Abraham! 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 tuan-
nya. Kedudukannya tidak sama dengan anak— yang adalah anggota keluarga itu untuk
selamanya. Kalian berpikir, ‘Kami adalah keturunan Abraham, berarti kami termasuk
keluargaAllah.’ Tetapi sebenarnya kalian adalah budak dosa. Karena itu, kalauAnak dari
Tuan Rumah membebaskan kalian, maka kalian benar-benar bebas dari perbudakan.
Memang Aku tahu kalian adalah keturunan Abraham. Tetapi meskipun begitu, kalian
berusaha untuk membunuh-Ku, karena kalian tidak mau menerima ajaran-Ku. 38 Yang
Aku ajarkan adalah hal-hal yang sudah dinyatakan Bapa kepada-Ku. Tetapi kalian hanya
melakukan apa yang kalian pelajari dari bapak kalian.”

39Kemudianmerekamenjawab, “Kami adalah keturunan Abraham.”
Lalu Yesus menjawab, “Kalau kalian benar-benar keturunan Abraham, pastilah kalian

mengikuti contoh Abraham. 40Ajaran benar yang Aku dengar dari Allah, Aku sampaikan
kepada kalian, tetapi kalian berusahamembunuh-Ku! Abraham tidak pernahmelakukan
seperti itu! 41 Jadi sudah jelas bahwa kalian bukan keturunan Abraham, karena kalian
mengikuti contoh bapak lain.”
Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Kami ini bukanlah anak-anak haram! Sebe-

narnya 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, tetapi Dialah yang mengutus Aku ke dalam dunia 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 selalu melawan ajaran
benar. Karena ajaran benar tidak bisa tinggal di dalam dirinya. Dia suka menipu karena
memang itulah sifat aslinya. Dia adalah penipu dan bapak dari semua penipu.

45 “Sedangkan ajaran-Ku adalah benar. Jadi itulah sebabnya kalian tidak mungkin
percaya kepada-Ku! 46Kalian sama sekali tidak pernahmembuktikanbahwaAkuberbuat
dosa. Jadi kalau Aku mengajar 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
48LaluparapemimpinYahudi itu langsungmenghinaDia, “Kamuadalahorang Samaria

yang sudah gila dan kerasukan setan!”
49Dan Yesus menjawab, “Aku tidak kerasukan. Aku bekerja untuk memuliakan Bapa-

Ku, tetapi kalianmenghina Aku. 50Aku tidakmencari pujian untuk diri-Ku sendiri. Tetapi
ada Satu yangmau supaya Aku dihormati. Dialah juga yang sedangmembela Aku. 51Apa
yang Aku katakan ini memang benar: Semua orang yang mengikut ajaran-Ku tidak akan
mati untuk selama-lamanya.”

52 Lalu orang Yahudi itu berkata lagi kepada-Nya, “Sekarang sudah jelas bahwa kamu
ini gila dan kerasukan setan! Abraham sudahmati, dan nabi-nabi juga sudahmati. Tetapi
kamu berkata, ‘Semua orang yang mengikut ajaranku tidak akan mati untuk selama-
lamanya.’ 53 Kamu keterlaluan sekali! Ternyata kamu pikir dirimu lebih hebat dari
Abraham! Dia sudah mati, dan semua nabi juga sudah mati. Lalu sekarang kamu pikir
dirimu lebih hebat dari mereka semua!”

54 Lalu Yesus menjawab, “Kalau Aku bekerja mencari hormat untuk diri-Ku sendiri,
kalian tidak usah percaya kepada-Ku. Tetapi Yang menghormati-Ku adalah Bapa-Ku—
yaitu Dia yang kalian sebut sebagai Allah kalian. 55 Tetapi kalian belum mengenali Dia.
Aku yang mengenali Dia. Kalau Aku berkata bahwa Aku tidak mengenali Dia, berarti
Aku sudah menjadi penipu— sama seperti kalian. Tetapi Aku mengenali Dia, dan Aku
selalu menaati perintah-Nya. 56Nenek moyang kalian Abraham senang sekali ketika dia
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mendengar tentang rencana pelayanan-Ku di dunia ini. Ketika dia menyaksikannya dari
awal, dia gembira sekali.”

57Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Apa?! Umurmu belum sampai lima puluh tahun,
dan kamu berkata bahwa kamu sudahmelihat Abraham!”

58 Kemudian Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Sebelum
Abrahamdilahirkan, Aku sudah ada.”† 59Ketikamerekamendengar 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 seseo-
rang yang buta sejak lahir. 2Lalu kami bertanya, “Guru, kira-kira siapa yang berbuat dosa
sampai dia dilahirkan buta? Apakah karena dosanya sendiri waktu dia masih berada di
dalam kandungan ibunya, atau karena dosa ibu atau bapaknya?”

3 Lalu Yesus menjawab, “Dia dilahirkan buta bukan karena dosanya, dan juga bukan
karena dosa ibu atau bapaknya. Tetapi hal itu terjadi supaya melalui dirinya kuasa
Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. 4-5 Selama Aku masih berada di dunia ini,
Aku adalah terang dunia. Jadi sekarang selama hari masih siang, kita harus melakukan
berbagai tugas yang diberikan oleh Bapa yang sudah mengutus Aku. Karena malam
segera akan tiba dan siapa pun tidak ada yang bisa melakukan apa-apa lagi.”

6 Sesudah Yesus berkata begitu, Dia membuang ludah ke tanah dan mengaduk ludah-
Nya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur, kemudian Dia oleskan pada kelopak mata
orangbuta itu. 7LaluDiaberkata, “PergilahkekolamSiloamdancucilahmatamudi sana.”
(Dalam bahasa Ibrani, ‘Siloam’ berarti ‘Diutus’.) Lalu orang itu pergi mencuci matanya ke
kolam itu. Ketika dia kembali, dia sudah bisa melihat.

8 Sesudah dia kembali, para tetangganya dan orang-orang yang pernah melihat dia
mengemis sebelumnya berkata satu sama lain, “Bukankah dia ini orang buta yang biasa
dudukminta-minta uang?!”

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 itu mereka bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya kamu bisa melihat?”
11Dia menjawab, “Orang yang bernama Yesus itu mencampur ludahnya dengan tanah

sampaimenjadi lumpur, laludiaoleskanpadakelopakmata saya. Laludiamenyuruh saya
pergi mencuci mata saya di kolam Siloam. Kemudian saya pergi. Sesudah saya mencuci
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, 14 karena hari ketika Yesus membuat lumpur dan membuat si buta itu
bisa melihat adalah Hari Sabat. 15 Jadi orang-orang Farisi itu juga bertanya kepadanya,
“Bagaimana caranya kamu bisa melihat?”
Lalu orang itu menjawab, “Yesus mengoleskan lumpur pada kelopak mata saya, lalu

saya pergi mencuci mata saya, dan sekarang saya bisa melihat.”
16 Kemudian beberapa orang Farisi itu berkata, “Tidak mungkin Yesus diutus Allah,

karena dia tidak taat kepada aturan Hukum Taurat tentang Hari Sabat.”
Tetapi beberapa anggota lain berkata, “Orang berdosa tidak mungkin bisa melakukan

keajaiban seperti ini!” Maka terjadilah beda pendapat yang hebat di antaramereka.
17Lalumereka bertanya lagi kepada orang itu, “Kamulah si buta yang sudah dibuatnya

bisa melihat. Jadi bagaimana pendapatmu tentang orang itu?”
Mantan orang buta itu menjawab, “Dia adalah nabi.”
18Tetapimereka tetap tidakpercayabahwadiamemangbuta sebelumnyadan sekarang

sudahbisamelihat. Olehkarena itu,merekamemanggil ibudanbapaknya. 19Lalumereka
bertanya kepada kedua orang tuanya, “Orang ini anakmu— bukan! Apakah dia benar-
benar buta sejak lahir? Kalau begitu, bagaimana caranya sehingga dia bisa melihat?”

† 8:58 Aku sudah ada Dalam bahasa Yunani ungkapan ini merupakan nama Allah, “Yahweh.” Lihat catatan di 8:24.
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20Orang tua itu menjawab, “Benar dia ini anak kami. Dia benar-benar buta sejak lahir.
21 Tetapi kami tidak tahu bagaimana caranya sehingga dia bisa melihat, dan kami tidak
mengenal orang yang membuat matanya bisa melihat. Silakan Bapak-bapak bertanya
kepadanya. Dia sudah dewasa, dan dia sendiri bisa menjawabnya.” 22 Ibu dan bapaknya
berkata begitu kepada orang-orang Farisi itu karenamereka takut kena hukuman— yaitu
mereka bisa dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan orang Yahudi. Karena
sebelumnya, para pemimpin orang Yahudi sudah bersepakat bahwa siapa yangmengaku
Yesus adalah Kristus dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan.* 23Oleh 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!”

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 mem-
buat mata saya bisa melihat. 31Karena kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mendengar
permohonan orang berdosa. Tetapi Dia mendengar setiap orang yang menghormati-Nya
dan yang melakukan kehendak-Nya. 32 Dari sejak dunia ada sampai sekarang, belum
pernah kita dengar tentang orang yang sanggup membuat mata orang yang buta sejak
lahirbisamelihat. 33Kalauorang itu tidakdiutusolehAllah, tidakmungkindiamelakukan
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
35PadawaktuYesusmendengar bahwamantan orangbuta itu dilarangmasukkedalam

rumah pertemuan mana pun, Yesus mencari dia, dan ketika bertemu Yesus bertanya,
“Apakah kamu percaya kepada AnakManusia?”

36Lalu orang itu menjawab, “Bapa, siapakah Dia? Katakanlah kepada saya supaya saya
percaya kepada-Nya!”

37Lalu 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.
39 Lalu Yesus berkata, “Aku datang ke dunia ini untuk membuat pemisahan di antara

manusia: Orang yang buta akan melihat, dan orang yang menganggap dirinya bisa
melihat akanmenjadi buta.”

40Ada 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 kamumasih tetap berkata bahwa kamu bisa
melihat, itu berarti kamu terus memelihara dosamu.”

10
Gembala dan domba-domba-Nya

1Lalu Yesus berkata kepadamereka semua yang ada di situ, “Apa yang Aku katakan ini
memang benar: Setiap orang yangmaumasuk ke dalam kandang domba harusmelewati

* 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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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, danmengikutinya ketika dia menuntun domba-dombanya keluar. 4Dan ketika
dia mengeluarkan domba-domba itu, dia selalu berjalan di depan. Domba-dombanya
selalumengikuti dia, karenamerekamengenal suaranya. 5Tetapi domba-domba itu tidak
akan mengikuti orang lain— bahkan akan lari dari orang itu karena domba-domba itu
tidakmengenal suaranya.”

6 Sesudah Yesus menceritakan kiasan itu, kami semua yang mendengarkan-Nya 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. 8Setiap orang yang datang sebelumAku danmengaku sebagai
gembala,merekaadalahpencuridanperampok. Tetapidomba-domba itu tidakmengikuti
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
mendapatkanmakanan. 10Tetapi pencuri datang hanya untukmencuri, membunuh, dan
membinasakan. TetapiAku sudahdatangkedunia ini untukmemberi hidup—yaituhidup
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. 13 Dia
lari karena dia bekerja hanya sebagai seorang upahan saja dan dia tidak peduli dengan
domba-domba itu.

14-15 “Aku adalah gembala yang setia. Aku menyerahkan nyawa-Ku untuk menye-
lamatkan domba-domba-Ku. Sama seperti Bapa-Ku sangat mengenal Aku, begitu juga
Aku mengenal domba-domba-Ku. Dan sama seperti Aku sangat mengenal Bapa, begitu
juga domba-domba-Ku mengenal Aku. 16Aku juga mempunyai domba-domba lain yang
belum tergabung ke dalam kelompok ini. Jadi Aku perlu memimpin mereka supaya
bergabungkedalamkelompokyang satu ini. Mereka juga akanmendengar suara-Ku. Dan
akhirnyasemuadomba-Kuakanmenjadi satukelompokdengansatugembala—yaituAku.
17 Jadi, itulah sebabnya Bapa mengasihi Aku: Karena Aku sudah bersedia menyerahkan
nyawa-Ku untuk menyelamatkan mereka. Tetapi setelah mati, Aku akan hidup lagi.
18 Kematian-Ku bukan karena siapa-siapa. Sebaliknya, Aku sendiri yang menyerahkan
nyawa-Ku. Karena Aku sendiri yang berhak atas nyawa-Ku— baik untuk menentukan
waktukematian-KumaupunwaktuAkuhidupkembali. Ini semua sesuai denganperintah
Bapa kepada-Ku.”

19WaktuorangYahudimendengarYesusmengajar seperti itu,merekamulai bertengkar
satu sama lain. 20 Banyak di antara mereka yang mengatakan, “Dia gila karena dikuasai
setan. Tidak usah dengarkan dia!”

21Tetapi yang lain berkata, “Apa yang baru saja dia katakan itu bukan seperti perkataan
orang yang dikuasai setan! Orang yang dikuasai setan tidak mungkin menyembuhkan
mata orang buta.”

Pertengkaran antara para pemimpin Yahudi dan Yesus
22Tidak lamakemudianYesusberadadi Yerusalempadawaktuperayaanmemperingati

Peresmian Rumah Allah. Waktu itu musim dingin. 23Dan 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 kamu
memang Kristus, katakanlah!”

25Lalu jawab-Nya, “Akusudahmemberitahukan, tetapi kalian tidakpercaya. Akusudah
melakukanbanyakkeajaibandalamnamaBapa-Ku. Hal-hal itumenunjukkan jabatan-Ku.
26 Tetapi kalian tidak percaya karena kalian bukan domba-domba-Ku. 27Karena domba-
domba-Ku selalu mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka, dan mereka selalu
mengikut Aku. 28 Aku memberikan hidup yang selama-lamanya kepada mereka. Jadi
domba-domba-Ku tidak akanmati selamanya, dan tidak ada yang bisamerampasmereka
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dari tangan-Ku. 29 Yang sudah memberikan domba-domba itu kepada-Ku adalah Bapa-
Ku. Dialah yang lebih berkuasa dari semua yang ada, dan tidak ada yang bisa merampas
mereka dari tangan Kami.* 30Bapa dan Aku adalah satu.”

31Lalu sekali lagi✡ para pemimpin itu mengambil batu untuk melempari Yesus sampai
mati.

32 Tetapi 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?”

33Lalumerekamenjawab, “Bukan! Kami tidakmaumembunuhkamukarenakeajaiban
yang kamu lakukan, tetapi karena kamu menghina Allah. Kamu hanya manusia saja,
tetapi kamumenjadikan dirimu sama seperti Allah.”

34Lalu Yesusmenjawab, “Kalian sudahmenerimaFirmanTUHAN, danmemangpernah
membaca 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— yaitu mereka yang sudah menerima Firman Allah, 36 kalian tidak
perlu berpikir bahwa Aku menghina Allah karena Aku berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’
Dialah yang mengkhususkan dan mengutus Aku ke dalam dunia ini. 37 Kalau Aku tidak
melakukankeajaiban-keajaibanyangmemuliakanBapa-Ku, kalian tidakusah ikutajaran-
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.”

39Lalumerekamencoba lagi untukmenangkap Yesus, tetapi ada sesuatu yangmengha-
langi mereka sehingga Dia terlepas dari tanganmereka.

40 Kemudian Dia pergi ke seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes dulu membaptis
orang, lalu tinggal di sana. 41 Banyak orang datang kepada-Nya. Mereka berkata, “Satu
keajaiban pun tidak pernah Yohanes lakukan, tetapi semua yang dia katakan tentang
orang ini adalah benar.” 42Dan di situ banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus
adalah Kristus.

11
Kematian Lazarus

1-3Padawaktu itu, teman Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit. Dia tinggal dengan
dua saudarinya— yaitu Maria dan Marta, di kampung Betania, dekat Yerusalem. (Maria
ini yang akan meminyaki kaki Yesus dengan minyak harum dan mengusapnya dengan
rambutnya.) Jadi kedua saudari Lazarus itu menyuruh orang pergi menemui Yesus
dengan berita seperti ini, “Tuhan, sahabat-Mu yang Engkau kasihi sedang sakit.”

4 Ketika 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.” 5 Walaupun Yesus mengasihi Maria, Marta dan
Lazarus, 6 tetapiketikaDiamendengarberita itu, Diamasih tetap tinggaldi situ selamadua
hari lagi dengan kami murid-murid-Nya. 7 Sesudah itu, Dia berkata kepada kami, “Mari
kita kembali ke Yudea.”

8 Lalu kami menjawab, “Guru, belum lama para pemimpin Yahudi hampir melempari
Engkau dengan batu, jadi apakah Engkau sungguh-sungguhmau kembali ke sana?!”

9 Lalu Dia menjawab, “Setiap hari matahari bersinar selama dua belas jam. Jadi kalau
kita berjalan pada siang hari, kita tidak akan jatuh, karena cahayanya menyinari kita.
10 Tetapi siapa yang berjalan di waktu malam, sering kali bisa jatuh karena tidak ada
terang untukmenuntunnya.”

* 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 YangMahatinggi.’ ” Penerjemahan ini mengisi semua ayat
Mzm. 82:6, karena itu membuat artinya lebih jelas untuk pembaca sekarang.
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11 Lalu Dia berkata lagi, “Sahabat kita Lazarus sedang tidur sekarang, tetapi Aku mau
pergi ke sana untukmembangunkan dia.”

12Lalu kamimenjawab, “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 sebenarnyamaksudYesus ‘tidur’dalamkatakiasan—yangartinya ‘mati’.)

14 Karena itu, Dia berkata dengan terus-terang kepada kami, “Lazarus sudah mati.
15 Dan sebenarnya lebih baik waktu itu Aku tidak hadir di sana untuk menyembuhkan
dia. Karena kejadian ini akanmembuat kalian lebih percaya kepada-Ku. Tetapi sekarang
marilah kita pergi kepadanya.”

16Salah satu dari kami adalah Tomas, yang biasa dipanggil si AnakKembar.* Saat itu dia
berkata, “Mari kita ikut Dia, supaya kita juga ikut dibunuh bersama Dia.”

Hanya Yesus saja yangmemberi kebangkitan dan hidup
17Waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya tiba di Betania, ada yang memberitahukan

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, untuk
menghiburmereka karena kematian saudaramereka.

20Waktu Marta mendengar bahwa Yesus sudah dekat, dia langsung pergi menjemput
Yesus, sedangkan Maria tetap berada di dalam rumah. 21Waktu mereka bertemu, Marta
berkata kepada-Nya “Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti
tidak meninggal. 22 Tetapi saya tahu bahwa sekarang ini juga, Allah akan memberikan
kepada-Mu apa saja yang Engkauminta kepada-Nya.”

23Lalu Yesus menjawab, “Saudaramu itu akan hidup lagi.”
24 Dan Marta 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. 26Dan
semua orang yang masih hidup dan percaya kepada-Ku, sebenarnya mereka tidak akan
pernahmati. Marta, apakah kamu percaya akan hal ini?”

27Lalu dia menjawab, “Ya, Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan
Kristus— yang sudah dijanjikan untuk datang ke dalam dunia ini.”

Yesusmenangis
28SesudahMartaberkatabegitu, diakembali ke rumahuntukmemanggilMaria. Karena

ada orang-orang lain di dalam rumah, Marta berbisik kepadanya, “Guru sudah ada di
sini, dan Diamau bertemu denganmu.” 29Mendengar hal itu, Maria langsung berdiri dan
pergi menemui Yesus. 30 Pada waktu itu, Yesus belum masuk ke kampung itu, tetapi Dia
masih berada di tempat di mana Marta bertemu dengan Dia. 31Kebetulan waktu itu ada
banyak orang Yahudi yang sudah datang ke rumah itu untuk menghibur 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 beradadanmelihat-Nya, dia langsung sujudmenyembahdi depankaki-Nya.
Lalu dia berkata, “Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak
meninggal.”

33 Waktu melihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersama dia menangis, Yesus
merasa sangat sedih dan bersusah hati. 34 Lalu Yesus bertanya kepada Maria dan Marta,
“Dimanakah kalianmenguburkan dia?”
Danmerekamenjawab, “Mari ikutlah, Tuhan, dan lihat sendiri!”
35Lalu Yesus menangis.
36 Karena itu orang-orang yang ikut itu berkata, “Lihat! Yesus pasti sangat mengasihi

dia.”
37Tetapi di antara mereka ada juga yang berkata, “Yesus pernahmenyembuhkanmata

orang buta— bukan?! Kalau begitu kenapa dia tidak membuat sesuatu supaya Lazarus
tidakmati?”

Yesusmenghidupkan Lazarus kembali
38Dengan 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.”
* 11:16 si Anak Kembar Nama Tomas berasal dari bahasa Ibrani dan mempunyai arti ‘anak kembar’. Di sini Yohanes
jugamemberikan namanya dalam bahasa Yunani— yaitu “Didimus”— yang juga berarti ‘anak kembar’. † 11:18 tiga
kilometer Secara harfiah, “15 stadia.”
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Tetapi Marta berkata, “Tuhan, sudah empat hari mayatnya di dalam kuburan itu. Pasti
sudah bau busuk.”

40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ingatlah apa yang Aku sudah katakan kepadamu!
Kalaukamupercayakepada-Ku, Allahakanmenunjukkankuasadankemuliaan-Nyayang
sangat hebat kepadamu!”

41 Sesudah mereka memindahkan batu itu, Yesus melihat ke langit dan berkata, “Bapa,
Aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah mendengar doa-Ku. 42 Aku tahu
bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku. Tetapi Aku berkata seperti itu karena orang
banyak yang berkumpul di sini sedang mendengar doa-Ku, dan Akumau 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, dan mukanya juga masih
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 mela-
porkan apa yang dilakukan Yesus. 47 Karena itu kelompok Farisi bersama para imam
kepala berkumpul dengan anggota-anggota sidang Mahkamah Agama. Mereka mem-
bicarakan soal Yesus seperti ini, “Apa yang harus kita lakukan? Orang itu melakukan
banyak keajaiban. 48Kalau kita membiarkan dia terus melakukan yang seperti itu, pasti
semua orang akan percaya kepadanya. Maka raja Roma akan menyuruh tentaranya
datang danmenghancurkan Rumah Allah dan semua orang Yahudi.”

49 Salah satu di antara mereka bernama Kayafas. Dia yang adalah imam agung pada
tahun itu. Dia berkata kepadamereka, “Kalian tidak tahuapa-apa! 50Cobapikir: Daripada
semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yangmati demi bangsa kita.”

51 Tetapi sebenarnya Kayafas mengatakan hal itu bukan dari pikirannya sendiri. Pada
tahun itu dia menjabat sebagai imam agung. Jadi tanpa sadar, perkataannya merupakan
nubuatan dari Roh Kudus bahwa Yesus akan mati untuk semua orang Yahudi. 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, pada hari itu para pemimpin Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh
Yesus. 54 Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan secara terang-terangan di depan umum
di antara orang Yahudi di provinsi Yudea. Dia pergi dengan kami murid-murid-Nya ke
daerah yang sepi dekat kampung Efraim dan tinggal di situ.

55 Beberapa hari sebelum orang-orang Yahudi merayakan Paskah, banyak orang dari
seluruh negeri Israel pergi ke Yerusalem. Sesuai dengan Hukum Taurat, mereka datang
beberapahari sebelumnyauntukmengikuti upacara pembersihandiri sebelumperayaan
itu. 56-57Pada waktu itu, karena para imam kepala dan kelompok Farisi mau menangkap
Yesus, mereka mengeluarkan perintah seperti ini: “Bagi siapa yang mengetahui keber-
adaan 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
ke Betania. Betania itu adalah kampung halaman Lazarus— yaitu orang yang 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
sangat mahal, dan dia menggosok minyak di kaki Yesus, kemudian diusapnya dengan
rambutnya. Bau harumminyak itu memenuhi seluruh rumah itu.

✡ 11:44 Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2 ✡ 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.
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4 Tetapi Yudas— salah satu murid Yesus yang berasal dari desa Kariot dan sesudah
kejadian ini akanmenjualYesus, protesdenganberkata, 5“LebihbaikMariamenyerahkan
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.

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
miskinakanselaluadadiantarakalian, dankalianmempunyaibanyakkesempatanuntuk
menolongmereka. Tetapi Aku tidak akan selalu ada bersama kalian.”

Rencana para imam kepala terhadap Lazarus
9Hari itu banyak orang Yahudimendengar bahwaYesus berada di Betania. Jadimereka

pergike sanauntukmelihatYesusdanLazarusyangsudahdihidupkan-Nyadarikematian.
10Oleh karena itu, para imam kepala mengatur rencana untuk membunuh Lazarus juga.
11Karena ketika orang banyak mendengar cerita tentang Lazarus, yang menjadi percaya
kepada Yesus semakin bertambah dan orang-orang itu tidak lagi berpihak kepada para
imam kepala.

Orang banyakmenyambut Yesus sebagai raja✡
12Keesokan harinya, tersebarlah berita bahwaYesus sedangmenuju ke Yerusalem. Jadi

orang banyak yang sudah berkumpul untuk mengikuti perayaan Paskah 13 mengambil
daun-daunpalemdanpergi keluar kotauntukmenyambut Yesus. Merekabersorak-sorak,
“Hosana! Pujilah Allah!‡

Biarlah Allahmemberkati raja§ Israel yang baru ini!
Raja inilah yang datangmewakili TUHAN!”✡

14Waktu itu Yesusmendapati seekor keledaimuda, 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.”✡

16Waktu kami murid-murid-Nya ikut bersama orang banyak itu, kami tidak mengerti
bahwa hal itu sudah tertulis tentang Kristus. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan melalui
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. 19 Waktu orang-orang Farisi melihat hal itu,
mereka berkata satu sama lain, “Lihat! Semua yang kita lakukan sama sekali tidak
berhasil. Semua orang sudahmengikuti orang itu!”

Yesus berbicara tentang kematian-Nya
20Di antara orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem pada Hari Raya Paskah,

ada juga beberapa orang yang bukan Yahudi.† 21 Mereka datang kepada Filipus dan
berkata kepadanya, “Tuan, kami mau bertemu dengan Yesus.” (Filipus berasal dari kota
Betsaida di Galilea.) 22 Kemudian dia pergi dan menyampaikan permohonan mereka
kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus.

† 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. ✡ 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!”DalamBahasa Ibrani sebelum zaman
Yesus, kata ‘Hosana’berarti ‘Menyelamatkan sekarang’, atau ‘Akuberdoaminta bantuan.’ Tetapi pada zamanYesus, arti
‘Hosana’ sudah menjadi ‘Pujilah TUHAN’. § 12:13 raja Huruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti nama untuk
Yesus, karena yang berbicara bukan orang yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 12:13 Mzm. 118:25-26
* 12:15 penduduk Yerusalem Secara harfiah, “putri Sion.” Sion adalah nama bukit di mana terletak kota Yerusalem.
✡ 12:15 Zak. 9:9 † 12:20 orang yang bukan Yahudi Menerjemahkan “orang-orang Yunani.” Pada waktu Yesus,
bahasa Yunani adalah bahasa umum. Dan semua bangsa yang lain disebut ‘orang Yunani’— termasuk bangsa-bangsa
yang bukan dari negeri Yunani.
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23 Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi itu, “Sudah tiba waktunya
Anak Manusia— yaitu Aku, dimuliakan melalui jalan kematian. 24Apa yang Aku katakan
inimemangbenar: Apayang segera terjadi kepada-Kudapatdigambarkanseperti satubiji
gandum. Untukmenghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam danmati, baru
bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak demikian, biji
itu akan tetap satu biji saja. 25 Begitu juga, orang yang mau mempertahankan hidupnya
di dunia ini akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang rela menyerahkan hidupnya,
akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. 26 Setiap orang yang mau melayani Aku
hendaklah ikut ke mana saja Aku pergi, supaya mereka tetap bersama-Ku. Bapa-Ku akan
menghargai setiap orang yangmelayani Aku.”

27 “Sekarang hati-Ku sangat sedih. Sebaiknya apa yang Ku-katakan dalam doa-Ku?
Memang pantas bagi-Ku berdoa seperti ini, ‘Bapa, selamatkanlah Aku sekarang dari pen-
deritaan ini!’ Tetapi Aku tidak bisa memohon seperti itu, karena justru untukmengalami
penderitaan inilahAkudatangkedalamdunia ini. 28 JadiAkuhanyaberdoa, ‘Bapa, biarlah
nama-Mu dimuliakanmelalui apa yang terjadi atas diri-Ku!’ ”
Lalukami semuayangadadi situmendengar suaradari surgayangberkata, “Aku sudah

memuliakan 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 suaramalaikat yang berbicara kepada-Nya.”
30 Lalu Yesus berkata kepada kami semua, “Suara itu bukan untuk Aku dengar, tetapi

supayakaliandengar. 31Sekarang sudah tibawaktunyaorang-orangdi dunia ini dihakimi.
Dan sekarang juga penguasa dunia ini— yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya
dihancurkan. 32 Lalu Anak Manusia‡ akan diangkat dan digantungkan di atas bumi.
Ketika hal itu terjadi, Aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepada-
Ku.” 33 Yesus berkata seperti itu untuk memberitahukan bagaimana caranya Dia akan
mati.

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 ‘AnakManusia 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 akanmenguasai
kalian. Karena orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi.
36 Jadi selama Aku masih bersama kalian, hendaklah kalian percaya kepada-Ku sebagai
terang itu.* Denganbegitu terang itu akanmemenuhihidupkalian,†dankalian tidakakan
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
37 Walaupun 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!”✡

39Oleh karena itu, mereka tidak bisa percaya: Karena Yesaya juga sudah berkata seperti
ini,
40 “Allah sudahmembuat matamerekamenjadi buta,

sehinggamereka tidak bisa melihat,
dan jugamenutup pikiranmereka,
‡ 12:32 Anak Manusia Secara harfiah, “Aku.” Karena pertanyaan pendengar di ayat 34, tentu Yesus memakai istilah
Anak Manusia dalam perkataan ini. Lihat catatan di Yoh. 1:51. § 12:34 Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum.”
Pada zaman PB, orang-orang Yahudi sering sebut seluruh Perjanjian Lama dengan kata ‘Hukum’. Secara lebih persis,
‘Hukum’ (dan secara khusus kata ‘Taurat’ dari 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.” ✡ 12:38 Yes. 53:1
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sehinggamereka tidak bisa mengerti.
Dengan demikianmereka tidak bisa berbalik kepada-Nya.
Tetapi kalaumereka kembali, Allah sudah berjanji,

‘Aku akan tetapmenyembuhkanmereka.’ ”✡
41 Yesaya berkata seperti itu karena jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini,
dia sudah melihat kemuliaan Kristus, dan menyatakan bahwa akan seperti itulah nanti
kehidupan Yesus.

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 dilarang masuk ke rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. 43 Mereka lebih suka
menyenangkan 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 kepadaDia yang
sudah mengutus Aku ke dunia ini. 45Orang yang melihat Aku, berarti sudah melihat Dia
yangmengutusAku. 46Aku sudahdatang ke dalamdunia ini sebagai terang, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Ku tidak tinggal lagi di dalam kegelapan.

47 “Tetapi bukan Aku yang menghukum orang-orang yang menolak ajaran-Ku. Karena
Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia,
tetapi untuk membebaskan mereka dari hukuman akibat dosa-dosa mereka. 48 Ingatlah:
Pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku akan di-
hukum Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka! 49 Karena ajaran-Ku
bukan berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang
memberi tugaskepada-Kuuntukmenyampaikanajaran ini. 50DanAku tahubahwaajaran
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

1PadamalamsebelumHariRayaPaskah, Yesus tahubahwasudah tibawaktu-Nyauntuk
Diameninggalkandunia ini dankembali kepadaBapa-Nya. Yesus selalumengasihi semua
yang menjadi milik-Nya di dunia ini, dan begitu juga Dia tetap membuktikan kasih-Nya
kepada kami sampai hari terakhir hidup-Nya.

2 Pada waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya sedang makan malam bersama, iblis
sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya dia menjual Yesus 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
sedangmakan, Yesusberdiri danmembuka jubah-Nya. KemudianDiamengambilhanduk
danmengikat handuk itudi pinggang-Nya. 5LaluDiamengisi air kedalamsebuahbaskom
dan mulai mencuci kaki kami semua dan mengeringkan lagi dengan handuk yang Dia
sudah ikat pada pinggang-Nya.

6Waktu Dia sampai kepada Petrus— yang juga disebut Simon, Petrus berkata kepada-
Nya, “Tuhan, tidak usah Engkaumencuci kaki saya.”

7 Lalu Yesus menjawab kepadanya, “Apa yang Aku sedang lakukan, kamu tidak akan
mengerti sekarang. Tetapi nanti kamu akanmengerti.”

8Lalu Petrus berkata lagi, “Saya tidak akan pernah mengizinkan Engkau mencuci kaki
saya!”
TetapiYesusberkatakepadanya, “KalauAku tidakmencucikakimu, berarti kamubukan

lagi pengikut-Ku.”
9 Lalu Petrus* berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalau begitu, jangan hanya kaki saya saja

yang Engkau cuci, tetapi cucilah juga tangan dan kepala saya!”
10 Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mandi, tubuhnya sudah bersih. Sesu-

dah berjalan, dia hanya perlu membersihkan kakinya saja. Pada umumnya kalian sudah
bersih di mata Allah, tetapi ada di antara kalian yang tidak bersih.” 11 Yesus berkata
begitu karena Dia tahu siapa yang sudah berencana untukmenjual Dia. Itu sebabnya Dia
berkata, “Ada di antara kalian yang tidak bersih.”

✡ 12:40 Yes. 6:10 * 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.
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12 Sesudah Yesus mencuci kaki kami semua, Dia memakai jubah-Nya lagi dan kembali
ke tempat duduk-Nya. Kemudian Dia berkata kepada kami, “Apakah kalianmengerti apa
yang Aku kerjakan kepada kalian tadi? 13Kalian memanggil Aku ‘Guru’ dan ‘Tuhan.’ Dan
kedua panggilan itu benar, karenamemang itulahAku. 14 JadiwalaupunAku adalahGuru
dan Tuhan kalian, Aku sudahmerendahkan diri seperti seorang hamba danmencuci kaki
kalian. Ituberarti bahwakalian jugaharusmencuci kaki satu sama lain. 15Karenadengan
demikian Aku sudah memberikan contoh kepada kalian, supaya kalian melakukan hal
yang sama seperti yang Aku lakukan kepada kalian. 16Apa yang Aku katakan inimemang
benar: Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Demikian juga, seorang yang
mewakili orang lain tidak lebih tinggi daripada orang yang mengirim dia. 17Hal-hal itu
memang sudah jelas. Jadi kalian akan sangat diberkati kalau mengikuti contoh-Ku dan
salingmelayani.

18 “Aku tidak berkata itu tentang kalian semua, karenaAku tahu siapa-siapa yang sudah
Akupilih. Tetapiapayang tertulisdalamFirmanTUHANharusditepati, yangmengatakan,
‘Teman-Ku yang biasa makan bersama Aku,

dialah yangmenjadi musuh-Ku.’†
19 Aku sampaikan begitu kepada kalian sekarang, supaya waktu dia bertindak, kalian
akan percaya bahwa Aku adalah Dia yang kalian nanti-nantikan. 20 Yang Ku-katakan ini
memang benar: Siapa saja yang menerima orang yang Aku utus, berarti dia menerima
Aku. Dan siapa yangmenerima Aku, berarti dia menerima Bapa yangmengutus Aku.”

Yesus berterus-terang tentang orang yang akanmenjual Dia✡
21Waktu Yesus berkata begitu, Diamenjadi sangat sedih, lalu Dia berkata dengan terus-

terang, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Salah seorang dari antara kalian akan
menjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22Kamimerasabingungdan salingmelihat satu sama lain, karenakami tidak tahu siapa
yang Diamaksudkan. 23Saya— yaitumurid yang sangat dikasihi oleh Yesus,‡ duduk dekat
di sebelah kanan§ Yesus. 24Kemudian Petrusmemberi tanda dengan tangan kepada saya,
supaya saya bertanya kepada Yesus siapa yang Diamaksudkan.

25Lalu sayaberbalik supaya lebihdekat lagi danberbisik 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.
27Ketika Yudasmakan roti itu, iblis langsungmasuk ke dalamhatinya. Lalu Yesus berkata
kepadanya, “Apa yang kamu rencanakan, lakukanlah segera.” 28 Tetapi di antara kami
yang sedang makan itu tidak ada yang mengerti apa maksud Yesus waktu Dia berkata
seperti itu kepada Yudas. 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

31Sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, “Sekarang sudahwaktunya untuk
Aku— Anak Manusia, dimuliakan. Dan Allah akan dimuliakan melalui apa yang terjadi
atas diri-Ku. 32OlehkarenaAkuakanmemuliakanAllah,makaDia juga akanmemuliakan
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 “Akumemberikan perintah baru kepada kalian: Yaitu kalian harus saling mengasihi
satu sama lain. Sama seperti Aku sudahmengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling

† 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 ‡ 13:23 murid yang sangat dikasihi oleh Yesus Sesuai
kebiasaannya, secaraharfiahYohanes tidakmenulis ‘saya’mengenaidirinyadi ayat ini. Tetapi identitasYohanes sebagai
murid itu dinyatakan pada Yoh. 21:24-25. Lihat catatan di Yoh. 1:35. § 13:23 duduk dekat di sebelah kanan Secara
harfiah, Yohanesmenulis “bersandarpadadadaYesus.” Padawaktu ini, orang-orangYahudi tidakmemakai kursiwaktu
makan, danmemakaimejamakanyang rendah. Jadiwaktumakan,merekabersandar pada siku tangankiri danmakan
dengan tangan kanan.
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mengasihi. 35Kalau kalian saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kalian
adalahmurid-murid-Ku.”

Yesusmemberitahukan bahwa Petrus akanmenyangkal-Nya✡
36Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, “Tuhan, Engkaumau pergi ke mana?”
DanDiamenjawab, “Sekarang kamu tidak bisa ikut ke tempat dimanaAkupergi. Tetapi

nanti di kemudian hari kamu akanmenyusul Aku ke tempat itu.”
37Petrusbertanya lagi, “Tuhan, kenapasaya tidakbisamengikutEngkausekarang? Saya

sudah siapmenyerahkan nyawa saya untukmenyelamatkan Engkau.”
38 Jawab Yesus, “Apa?! Kamumaumenyerahkan nyawamuuntukmenyelamatkanAku!

Itu tidak mungkin! Apa yang Aku katakan ini kepadamu memang benar: Sebelum ayam
berkokok, kamu akan berkata tiga kali bahwa kamu tidakmengenal Aku!”

14
Yesuslah jalan yang benarmenuju kepada Bapa

1 Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Janganlah bersusah hati.
Teruslah percaya kepada Allah dan juga kepada-Ku. 2 Di rumah Bapa-Ku ada banyak
tempat tinggal. SekarangAkupergi ke sanamendahului kalianuntukmenyiapkan tempat
tinggal bagi kalian. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin Aku menjanjikan seperti itu
kepada kalian. 3Kalau 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 tempatmana Aku pergi, kalian tahu jalan ke situ.”

5 Lalu Thomas berkata kepada-Nya, “Tuhan, kami belum tahu ke mana Engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?”

6 Lalu Yesus menjawab, “Akulah jalan menuju kepada Bapa, dan dasar dari semua
ajaran yang benar, dan Yang memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapa pun tidak
bisadatangkepadaBapakecualimelaluiAku. 7Kalaukalianbenar-benar sudahmengenal
Aku, itu berarti kalian juga mengenal Bapa-Ku. Tetapi sekarang kalian sungguh sudah
mengenal danmelihat Dia.”

8 Lalu Filipus berkata kepada Yesus, “Kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa-Mu
kepada kami, supaya hati kami puas.”

9Lalu jawabYesus, “Bukankah sudahbegitu lamaAkubersamakalian! Jadi, seharusnya
kamusudahmengenalAku, Filipus! Orangyang sudahmelihatAku, berarti sudahmelihat
Bapa-Ku. Jadi kenapa kamu masih berkata, ‘Tunjukkanlah Bapa-Mu kepada kami?’
10 Apakah kamu belum percaya bahwa Aku bersatu dengan Bapa-Ku, dan Bapa-Ku juga
bersatu dengan Aku? Hal-hal yang Aku ajarkan tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi
Bapa bersatu dengan Aku untuk melakukan semua pekerjaan itu. 11 Percayalah bahwa
Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan Aku. Kalau kalian tidak percaya
kepada perkataan-perkataan-Ku, percayalah kepada-Ku karena kalian sudah melihat
keajaiban-keajaiban yang sudahAku lakukan. 12Apa yangKu-katakan inimemangbenar:
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
kepadaBapa-Ku. 13Danapa saja yang kalianminta di dalamdoa supayaAku* dimuliakan,
Aku akan menjawab doa kalian itu. Dengan begitu, Bapa akan dimuliakan melalui Aku—
Anak-Nya. 14 Ya, apa saja yang kalian minta kepada-Ku demi Aku dimuliakan, Aku akan
memberikannya.”

Yesus berjanji untukmemberikan Roh Penolong
15 “Kalau kalianmengasihi Aku, kalian akanmengikuti semua perintah-Ku. 16Lalu 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,‡
yang akanmengajar hal-hal yang benar kepada kalian. Tetapi orang-orang duniawi tidak
bisa menerima Dia, karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kalian
mengenal Dia, karena sekarang Dia ada bersama kalian, dan nanti Dia akan tinggal di
dalam hati kalianmasing-masing.

✡ 13:35 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34 * 14:13 Aku Secara harfiah, “nama-Ku.” Sesuai dengan
kebudayaanorangYahudipadazamanYesus, ‘nama-Ku’artinya seluruhkepribadianKristusYesus. † 14:16 Penolong
Juga bisa diterjemahkan ‘Penghibur’ atau ‘Pendamping’. ‡ 14:17 Roh Kebenaran Adalah sama dengan Roh Allah.
Sesuai dengan ayat-ayat berikut, Dia juga tidak berbeda dari Roh Yesus. Lihat Yoh. 15:26 dan 16:13.
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18“Aku tidak akanmeninggalkankamusendirian. Akuakandatangkembali kepadamu.
19 Tinggal sebentar lagi, orang-orang duniawi tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kalian
akanmelihat Aku. KarenaAkuhidup, berarti kalian juga akanhidup. 20Padawaktu itulah
kalian akan tahu bahwa Aku bersatu dengan Bapa-Ku, Aku bersatu dengan kalian, dan
kalian bersatu dengan Aku. 21 Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Aku tentu
akanmelakukan perintah-perintah-Ku. Dan orang yang seperti itulah yang akan dikasihi
oleh Bapa-Ku. Aku juga akanmengasihi dia, dan akanmenyatakan diri-Ku kepadanya.”

22 Kemudian seorang murid yang bernama Yudas— yang bukan dari desa Kariot,
bertanya kepada Yesus, “Tuhan, kenapa Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, dan
kepada orang-orang duniawi tidak Engkau nyatakan?”

23Lalu jawabYesus, “SetiaporangyangmengasihiAkuakanmengikuti ajaran-Ku. Bapa-
Ku akan mengasihi dia. Jadi Aku dan Bapa-Ku akan datang kepadanya dan tinggal di
dalam dia. 24 Tetapi siapa yang tidak mengasihi Aku juga tidak mengikuti ajaran-Ku.
Ingatlah: Ajaran ini tidak berasal dari diri-Ku, tetapi dari Bapa yang sudahmengutus Aku.

25 “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 akan
mengingatkan kalian tentang semua yang sudah Aku ajarkan kepada kalian.

27 “Sekarang Aku mau meninggalkan berkat untuk kalian, supaya kalian bisa hidup
dengan perasaan hati yang tenang. Perasaan tenang yang Aku berikan itu tidak sama
seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-orang duniawi. Jadi janganlah kalian
menjadi bersusah hati dan merasa takut. 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, kalian
menjadi 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

1 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Aku seperti pohon anggur yang
benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah, dan Bapa-Ku seperti
petani yang merawat pohon anggur itu. 2 Dia memangkas setiap cabang-Ku yang tidak
menghasilkan buah. DanDiamengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah,
supaya buahnya* bertambah banyak lagi. 3 Kalian masing-masing memang sudah siap
untuk berbuah karena ajaran yang Ku-berikan kepadamu. 4 Hendaklah kamu hidup
bersatu dengan Aku, dan Aku pun akan tetap hidup bersatu denganmu. Sama seperti
cabang tidak bisa berbuah kalauhidup terpisah dari pohonnya, begitu juga dengan kamu.
Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan Aku, kamu tidak akan bisa berbuah.

5 “Aku memang seperti pohon anggur, dan kamu seperti cabang-cabang-Ku. Kalau
kamu tetap hidup bersatu dengan Aku, dan Aku tetap hidup bersatu dengan kamu, maka
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 danmenjadi kering. Cabang-cabang itu akan
dikumpulkan, lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam api. 7 Kalau kamu tetap hidup
bersatu dengan Aku, dan ajaran-Ku hidup di dalam hatimu, kamu boleh minta apa saja
yang kamuperlukan,maka hal itu akan diberikan kepadamu. 8Bapa-Ku akan dimuliakan
apabila kamumenghasilkanbanyakbuah. Hal itu jugamenunjukkanbahwakamubenar-
benar murid-Ku.

* 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)
‘Panengandum’ rohani—yaitumemenangkan jiwa-jiwa supayahidupmereka jugadiubahkandanmerekamemperoleh
keselamatan yang selama-lamanya, seperti yang Yesus jelaskan dalam Yoh. 4:34-38 dan Yoh. 15:16. Yesusmenyerahkan
diri-Nya untuk hal itu, seperti yang dinyatakan dalam Yoh. 12:24.
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9 “Seperti Bapa selalu mengasihi Aku, begitu juga Aku selalu mengasihi kamu. Hendak-
lah 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, karenaAku selalu taat kepadaperintah-Nya. 11Aku sudahmemberitahukan semua ini
kepadamu, supaya kamu ikut merasakan sukacita-Ku, dan supaya tidak ada sesuatu pun
yang kurang dari sukacitamu. 12 Inilah perintah yang Ku-berikan kepadamu: Hendaklah
kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti Aku mengasihi kamu. 13 Bukti
seseorangmempunyai kasih yang paling luar biasa adalah ketika dia relamengurbankan
dirinya sendiri demimenyelamatkan sahabat-sahabatnya. 14Kamuakan terbukti sebagai
sahabat-Ku kalau kamu melakukan apa yang Ku-perintahkan kepadamu. 15 Sekarang
Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak bisa tahu rencana-rencana
tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat-Ku, karena Aku sudah memberitahukan
kepadamu segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapa kepada-Ku.

16 “Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-murid-Ku, tetapi Akulah
yangmemilih kamuuntuk tugas itu. Dan inilah sebabnyaAkumengangkat kamu: Supaya
kamu pergi ke ladang-Ku dan menghasilkan banyak buah rohani. Dan apa yang 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 lebih dulu membenci Aku. 19Kalau kamu masih sepikiran dengan orang-
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 antara mereka. Itulah sebabnya mereka membencimu. 20 Ingatlah
apa yang dulu sudah Ku-katakan kepada kalian: Seorang hamba tidak akan dihormati
lebih dari tuannya. Orang-orang duniawi 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. 21 Mereka akan melakukan semua itu ter-
hadapkamukarenakamuadalahmilik-Ku, dankarenamereka tidakmengenalBapayang
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 karena dosa-dosa
mereka, setiapmereka tidakmempunyaialasanuntukberkata, ‘Saya tidak tahu jalanyang
benar.’ 23Orang-orang yang membenci Aku, berarti membenci Bapa-Ku juga. 24Mereka
sudahmenyaksikan keajaiban-keajaiban yang sudahAku lakukan, yang orang lain belum
pernah lakukan. Kalau Aku belum pernah melakukan keajaiban-keajaiban itu, tentulah
mereka mempunyai alasan untuk tidak menerima Aku. Tetapi sekarang mereka sudah
menyaksikan semua keajaiban-Ku itu dan mereka masih membenci Aku dan juga Bapa-
Ku. 25Tetapi hal itu terjadi untukmemenuhi apa yang sudah tertulis tentangAkudi dalam
Firman Allah, ‘Merekamembenci Aku tanpa alasan.’✡

26 “Ketika Aku sudah ada bersama Bapa-Ku nanti, Kami akan mengirim Roh Penolong
kepada kalian. Dialah Roh Kebenaran, yang akan mengajar hal-hal yang benar kepada
kalian masing-masing. Dan waktu Dia datang, Dia akan bersaksi tentang Aku kepada
setiap orang di dunia ini. 27 Dan kalian masing-masing juga akan bersaksi tentang Aku,
karena dari awal pelayanan-Ku, kamu sudah bersama-sama dengan Aku.”

16
1 “Semua ini Ku-katakan supaya kalian masing-masing tidak meninggalkan keper-

cayaanmu kepada-Ku. 2Karena 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. 3Merekamelakukan hal itu karenamereka tidak pernahmengenal Bapa
ataupun Aku. 4 Tetapi sekarang semua ini Ku-katakan kepada kalian masing-masing,
supaya ketika hal itu terjadi kalian akan ingat bahwa sebelumnya hal-hal itu sudah Ku-
beritahukan kepada kalian.”

Pekerjaan Roh Kudus
✡ 15:25 Mzm. 35:19; 69:5
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“Sejak awal, semua hal itu tidak Ku-beritahukan kepada kalian, karena Aku masih
bersama kalian. 5 Tetapi sekarang Aku akan kembali kepada Bapa yang sudah mengutus
Aku ke sini. Dan tidak ada seorang pun dari antara kalian yang bertanya kepada-Ku, ‘Ke
manakah Engkau pergi?’ 6 Karena semua hal itu Ku-beritahukan kepada kalian, maka
kesedihan pun memenuhi hati kalian. 7 Tetapi sebenarnya, lebih baik bagi kalian kalau
Akupergi kepadaBapa. Karena kalauAku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak akandatang
kepada kalian. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akanmengutus Dia kepada kalian.

8 “Pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-orang yang
ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini: Tentang dosa,
tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, dan tentang
pengadilan terakhir. 9 Pertama, tentang dosa: Dia 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 yang mau Ku-sampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak
sanggup menerimanya sekarang. 13Tetapi ketika Roh Kebenaran itu datang, Dialah yang
akanmemimpin kalian ke dalam semua ajaran rohani yang benar. Karena Dia tidak akan
berbicaradaridiri-Nya sendiri,melainkanDiahanyamenyampaikanapayangDiadengar
dari Bapa-Ku. Dia juga akanmemberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi nanti.
14Melalui ajaran-Nya, Aku akan dipermuliakan, karena Dia akanmenyampaikan kepada
kalian semua yang Dia terima dari Aku. 15 Semua yang Bapa miliki adalah milik-Ku juga.
Itulah sebabnyaAkuberkata bahwaRohPenolong itu akanmenyampaikankepadakalian
apa yang Dia terima dari Aku.”

Di balik dukacita ada sukacita
16 “Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi tidak lama kemudian

kalian akanmelihat Aku lagi.”
17 Beberapa orang dari kami murid-murid-Nya berkata satu sama lain, “Apa maksud-

Nya?—waktuDiaberkata, ‘Hanya sebentar saja kalian tidakakanmelihatAku, tetapi tidak
lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.’ Dan apa artinya?—waktuDia berkata, ‘Aku
akan pergi kepada Bapa.’ ” 18 Dan juga kami saling bertanya, “ ‘Sebentar?’— itu maksud-
Nya berapa lama? Kita tidakmengerti.”

19 Yesus 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.’ 20Apa yang Ku-katakan ini memang benar: Sebentar lagi kalian akan
menangis dan meratap, tetapi orang-orang duniawi akan senang. Tetapi dukacita kalian
itu akan berubah menjadi sukacita. 21 Apa yang terjadi kepada kalian sebentar lagi,
hal itu sama seperti yang terjadi kepada perempuan hamil ketika sudah tiba waktunya
melahirkan anaknya. Dia akanmerasa kesakitan. Tetapi sesudah anaknya lahir, dia tidak
ingat lagi akan penderitaan yang dialaminya, karena dia sangat senang bayinya sudah
lahir dengan selamat ke dunia ini. 22Begitu 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. Yang Aku katakan ini memang benar:
Demi Aku dimuliakan, mintalah apa saja kepada Bapa kita, maka akan diberikan-Nya
kepadamu. 24 Sampai sekarang kamu belumminta sesuatu dari Bapa untukmemuliakan
Aku.* Mintalah hal-hal yang memuliakan Aku, maka kamu akan menerimanya! Dengan
demikian kamu akan sungguh-sungguhmerasa sukacita.”

Yesus sudahmenang atas dunia ini
25 “Semua hal ini sudah Ku-katakan kepada kalian dengan memakai beberapa kiasan.

Tetapi akan tiba waktunya di mana Aku tidak perlu mengajar kalian dengan cara seperti

* 16:24 untuk memuliakan 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 demi
memuliakan Dia.
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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 menyam-
paikan permintaanmu itu kepada Bapa-Ku, 27karena Dia sendiri sangatmengasihi kamu.
Bapa mengasihimu karena kamu mengasihi Aku dan kamu sudah percaya bahwa Aku
datang dari Dia. 28Memang Aku berasal dari Bapa dan sudah datang ke dunia ini. Tetapi
sekarang Aku segerameninggalkan dunia ini dan kembali lagi kepada-Nya.”

29 Lalu kami berkata kepada-Nya, “Benar, sekarang Engkau berbicara secara terus-
terang kepada kami dan tidak lagimemakai kiasan. 30Sekarang kami tahu bahwa Engkau
mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu lagi seseorang bertanya tentang sesuatu
kepada-Mu. Bahkan Engkau sering memberi jawaban sebelum kami bertanya. Karena
itu, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah.”

31 Lalu Yesus menjawab, “Jadi, baru sekarang kalian percaya? 32Dengarkanlah: Wak-
tunya akan segera tiba dan memang bisa dikatakan sudah tiba— di mana kalian semua
akanmeninggalkanAku sendirian. Kalian akan lari dankembali ke rumahkalianmasing-
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, kemudian
Diamelihat ke langit dan berdoa, “Bapa, sekarang sudah tibawaktunya. MuliakanlahAku
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 juga
mengenal 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
sekarang mereka tahu bahwa semua yang Aku lakukan dan ajarkan berasal dari Bapa.
8Karena Aku sudahmenyampaikan ajaran yang Engkau berikan kepada-Ku, danmereka
sudahmenerima 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-orang di dunia ini yang
menolak mengikuti ajaran-Mu. Tetapi Aku berdoa untuk orang-orang yang sudah Bapa
berikan kepada-Ku, karena mereka adalah milik-Mu. 10 Semua yang Aku miliki adalah
milik Bapa, dan semua yang Bapamiliki adalahmilik-Ku juga. Jadi pengikut-pengikut-Ku
ini sama-samamilik 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
Akubersamadenganmereka, Aku sudahmenjaga danmelindungimereka dengan semua
kekuatan yang Bapa sudah berikan kepada-Ku, supaya tidak ada yang binasa. Hanya

* 17:3 Ayat 3 Banyak penafsir mengatakan 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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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 menghadapi kesusa-
han. 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 tidakminta supayaEngkaumengambilmerekadaridunia ini,melainkansupaya
Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat— yaitu iblis. 16 Karena 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.
18Sebagaimana Bapamengutus Aku ke dunia ini, begitu juga Aku akanmengutusmereka
ke seluruh dunia. 19 Sekarang Aku juga sebagai milik-Mu menyerahkan diri-Ku kepada-
Mu, yaBapa. DanAkumelakukan itubagimereka, supayamereka jugabisamenjadimilik-
Mu yang khusus melalui ajaran-Mu yang benar.

20 “Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi Aku berdoa juga untuk orang-orang
yang kemudian percaya kepada-Ku karena kesaksian mereka. 21Dan Aku minta supaya
mereka semuamenjadi 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, dan bahwa Bapa juga selalu
mengasihi pengikut-pengikut-Ku, sama seperti Bapa selalu mengasihi Aku.

24 “Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan kepada-Ku, Aku mau supaya
mereka juga selalu bersama-Ku, di tempat Aku berada nanti. Aku minta ini supaya
mereka bisa melihat kemuliaan yang Bapa sudah berikan kepada-Ku sebelum dunia ini
diciptakan. Dan memang, kemuliaan itu sudah diberikan kepada-Ku karena Engkau
sangat mengasihi Aku. 25 Ya Bapa, Engkau selalu melakukan yang benar. Walaupun
manusia di dunia ini tidakmengenal Engkau, tetapi Akumengenal Engkau. Danpengikut-
pengikut-Ku ini tahu bahwa Bapa yang sudah mengutus Aku ke dalam dunia ini. 26Aku
sudah memperkenalkan Bapa kepada mereka, dan Aku akan terus memberitahukan
tentang Engkau kepada mereka. Dengan begitu, mereka juga akan mengasihi Aku dari
dalamhati— seperti Engkaumengasihi Aku. DanAku akan tetap bersatu denganmereka.”

18

Yesus ditangkap✡
1Waktu Yesus selesai berdoa, Dia dengan kami murid-murid-Nya pergi menyeberangi

sungai kecil Kidron. Di situ kami semuamasuk ke taman zaitun.
2 Yudas— yang menjual Yesus, juga sudah tahu tempat itu, karena Yesus sering

berkumpuldengankamidi situ. 3KemudianYudasdatangke taman itudenganmembawa
beberapa pasukan tentara Romawi dan beberapa tentara penjaga RumahAllah. Rombon-
gan itu disuruh oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang dengan
membawa lampu, obor, pedang, dan alat-alat perang yang lain.

4 Yesus sudah tahu semua yang akan terjadi atas diri-Nya. Jadi Dia langsung keluar
menemui mereka dan bertanya, “Siapa yang kalian cari?”

5Lalumerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”

‡ 17:17 milik-Mu yang khususMenerjemahkan kata “Kuduskanlah.” Dalam konteks ini, arti ‘kuduskan’ adalah bahwa
mereka akan hidup sebagai milik Allah yang khusus, yang disediakan dan diberi kuasa untuk melayani 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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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.”
8 Lalu Yesus berkata, “Sudah Ku-katakan kepada kalian, ‘Akulah Dia.’ Jadi kalau Aku

yang kalian cari, biarkanlah para pengikut-Ku ini pergi.” 9 Dengan berkata begitu doa
Yesus yang ini terjawab, “Dari mereka yang Bapa sudah berikan kepada-Ku, tidak akan
ada yang binasa.”

10 Pada waktu itu Petrus— yang juga disebut Simon, membawa pedang. Dia langsung
mengeluarkan pedang itu dari sarungnya danmaumembunuh 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
dalamsarungnya. Janganlah kamumenghalangi Akumenjalani penderitaan† yang sesuai
dengan apa yang Bapa tetapkan bagi-Ku.”

Yesus dibawamenghadapHanas, mantan imamagung✡
12 Kemudian 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 imam agung yang pernah berkata kepada para pemimpin Yahudi
seperti ini, “Daripada semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yangmati demi
bangsa kita.”)✡

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
15 Pada waktu Yesus dibawa ke rumah Hanas, 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 Petrus menunggu di luar
dekatpintupagarhalaman. Karenasayasudahdikenalolehmantan imamagungdanpara
pembantunya, jadi saya keluar lagi dan berbicara dengan pembantu perempuan yang
menjaga pintu itu. Setelah diberi izin, sayamengantar Petrus ke dalam. 17Dan pembantu
itu sempat bertanya kepada Petrus, “Kamu jugamurid orang itu— bukan?”
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
badan mereka di dekat api itu. Petrus juga mendekati mereka dan berdiri di situ untuk
menghangatkan badannya.

Hanas bertanya tentang ajaran Yesus✡
19Sementara itu,mantan imamagungbertanyakepadaYesus tentangmurid-murid-Nya

dan tentang apa yang Dia ajarkan. 20Lalu Yesusmenjawab, “Aku selalu berbicara dengan
terbuka di depan orang banyak. Aku selalu mengajar di rumah-rumah pertemuan dan di
teras Rumah Allah di mana orang Yahudi biasa berkumpul. Aku tidak pernah berbicara
secara rahasia. 21 Jadi Bapak tidak perlu bertanya kepada-Ku tentang hal itu. Tanya saja
kepadamereka yang sudahmendengar ajaran-Ku. Pasti mereka tahu apa yang sudah Ku-
katakan.”

22 Saat Yesus berkata begitu, salah satu penjaga yang berdiri di situ menampar muka
Yesus dan berkata, “Jangan bicara seperti itu kepada imam agung!”

23 Lalu Yesus menjawabnya, “Kalau Aku mengatakan sesuatu yang melanggar peratu-
ran, seharusnya tunjukkan dulu kesalahan-Ku itu sebelum kamumenampar Aku. Tetapi
kalau perkataan-Ku yang tadi benar, seharusnya kamu tidak bolehmenampar-Ku!”

* 18:5 Akulah Dia … Hanya sebagian penafsir berkata bahwa Yesus sengaja menggunakan kata yang menunjukkan
dua arti di saat ini seperti dijelaskan dalam catatan di Yoh. 8:24. Sesuai keterangan di Prakata TSI, karena Yesus sedang
berbicara kepada orang-orang yangmemusuhi-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.
LihatYoh. 8:54. † 18:11 penderitaanSecaraharfiah, “cawan.” DalamkebudayaanorangYahudi, cawanadalahkiasan
untuk mengalami penderitaan sesuai dengan ketetapan Allah. ✡ 18:11 Mat. 26:57-58; Mrk. 14:53-54; Luk. 22:54
✡ 18:14 Yoh. 11:49-52 ✡ 18:14 Mat. 26:69-70;Mrk. 14:66-68; Luk. 22:55-57 ‡ 18:15 Petrus Secara harfiah, “Simon

Petrus.” § 18:15 saya (Yohanes) Secara harfiah, “seorang murid yang lain.” Banyak penafsir mengatakan bahwa
kemungkinan besarmurid itu adalah Yohanes. Lihat catatan di Yoh. 1:35. ✡ 18:18 Mat. 26:59-66; Mrk. 14:55-64; Luk.
22:66-71
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24Kemudian Hanasmengirim Yesusmasih 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✡
28 Besoknya, pagi-pagi sekali, mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana

gubernur Roma. Tetapi para pemimpin Yahudi yang membawa Dia tidak ikut masuk
ke dalam istana itu, karena orang Yahudi menganggap najis rumah orang yang bukan
Yahudi.* Mereka tidak mau menajiskan dirinya, karena hari itu mereka harus tetap siap
untuk ikut makan makanan Paskah. 29Karena itu, Pilatus keluar menemui mereka, lalu
dia bertanya, “Apa tuduhan kalian terhadap orang ini?”

30 Lalu mereka menjawab, “Kalau dia bukan penjahat, kami tidak perlu membawa dia
kepada Tuan.”

31Tetapi Pilatus berkata kepadamereka, “Biarlah kalian saja yangmengadili dia sesuai
dengan hukum kalian.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu berkata, “Menurut hukum Roma, kami orang Yahudi

tidakdiizinkanuntukmenjatuhkanhukumanmati.” 32 (Perkataanmereka itu sebenarnya
sesuai dengan ketetapan Allah, supaya terjadi dengan tepat apa yang dikatakan Yesus
sebelumnya tentang bagaimana caranya Dia akanmati.)

33 Kemudian Pilatus masuk lagi ke dalam istana gubernur dan menyuruh tentaranya
membawa Yesus masuk. Lalu dia bertanya kepada Yesus, “Apakah betul yang mereka
katakan bahwa kamumenganggap dirimu sebagai raja orang Yahudi?”

34DanYesus berkata kepadanya, “ApakahBapak sendirimau tahu, atauBapakbertanya
untukmemeriksa apa yang sudah dikatakan orang-orang tentang Aku?”

35 Lalu Pilatus menjawab, “Kamu sudah tahu saya bukan orang Yahudi! Bangsamu
sendiri bersama para imamkepala yangmenyerahkan kamukepada saya. Jadi kesalahan
apa yang sudah kamu lakukan?”

36Lalu 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?”
Yesus menjawab, “Demikianlah. Aku seorang raja. Untuk itulah Aku dilahirkan, dan

untuk itulah Aku datang ke dunia ini— supaya memberitakan ajaran yang benar. Semua
orang yang senang mendengar ajaran benar pasti senang juga untuk mendengar ajaran-
Ku.”

38 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Ajaran benar? Apa itu!” Dan dia langsung pergi
keluar lagi dan bertemu dengan para pemimpin Yahudi itu, lalu dia berkata kepada
mereka, “Sama sekali saya tidak menemukan kesalahan apa pun dalam diri orang ini.
39Tetapimenurutkebiasaankalian, setiapgubernurakanmembebaskanseorang tahanan
tiap tahun pada hari Paskah. Apakah kalian mau supaya saya membebaskan dia yang
kalian sebut ‘raja orang Yahudi’?”

40Tetapi mereka berteriak, “Jangan dia! Tetapi bebaskanlah Barabas!” Barabas adalah
seorang pemberontak.

✡ 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 dalamHukumTaurat. Alasan aturan itu adalah supayamereka tidakmenyentuh sesuatu yang
dianggap najismenurut HukumTaurat. Kalau seseorangmenyentuh sesuatu yang najis, berarti dia juga sudahmenjadi
najis dan harus mengikuti upacara penyucian menurut peraturan Hukum Taurat, supaya berkenan lagi di mata Allah.
(Lihat Bil. 9:7-11.)
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19
1 Lalu Pilatus menyuruh para tentaranya mencambuki* Yesus dengan membawa-Nya

masuk ke dalam bagian istana yang adalah markas mereka.† 2 Sesudah mencambuki
Dia, mereka mulai mengejek-Nya— karena Yesus mengaku sebagai raja. Jadi mereka
memahkotai Dia dengan mahkota berduri yang mereka buat dari cabang-cabang tum-
buhanmerambat yang berduri. Danmereka jugamemakaikan baju yang berwarna ungu
kepada-Nya.‡ 3 Kemudian mereka mendekati Dia dan berkata kepada-Nya, “Salam, raja
orang Yahudi,” lalu menampari muka-Nya.

4 Kemudian Pilatus keluar dari istananya lagi. Kebetulan sudah banyak orang yang
berkumpul di situ untukhal lain,§ jadi dia berkata kepadamereka, “Lihat, sayamembawa
orang ini ke luar kepada kalian. Saya mau supaya kalian tahu bahwa sama sekali saya
tidak menemukan kesalahan apa pun pada diri orang ini.” 5 Lalu Yesus keluar, dan Dia
masih memakai mahkota duri dan baju ungu itu. Dan Pilatus berkata kepada mereka,
“Inilah dia!”

6 Tetapi pada saat para imam kepala dan para penjaga Rumah Allah itu melihat Yesus,
mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”*
Tetapi Pilatus berkata kepadamereka “Kalian sendiri yangmembawadanmenyalibkan

dia, karena saya tidakmenemukan kesalahan apa pun pada dirinya!”
7 Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Menurut hukum kami, dia harus dihukum

mati, karena dia sudahmengatakan, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ”
8Waktu Pilatus mendengar perkataan mereka itu, dia semakin takut. 9 Jadi dia masuk

kembali ke dalam istana dan menyuruh supaya Yesus dibawa masuk. Lalu dia bertanya
kepada-Nya, “Kamu berasal dari mana?” Tetapi Yesus tidakmenjawab.

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
atasdiri-Ku. Karena ituorangyang sudahmenyerahkanAkukepadamusudahmelakukan
dosa yang lebih besar daripada dosa yang akan kamu lakukan ketika kamumenjatuhkan
hukuman atas diri-Ku.”

12 Mendengar itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia. Tetapi para pemimpin
Yahudi berteriak, “Orang yang berkata dirinya seorang raja, berarti dia melawan raja
agung di Roma. Kalau engkau membebaskan dia, berarti engkau juga melawan raja
agung!”

13SaatPilatusmendengarperkataan itu, diamenyuruhsupayaYesusdibawakeluar, lalu
diadudukdikursi pengadilan. Tempatnya itudisebut “LantaiBatu.” (Dalambahasa Ibrani
disebut ‘Gabata’.)

14Waktu itukira-kira tengahhari, dan ituadalahharipersiapansebelumhari terpenting
dalam perayaan Paskah. Lalu Pilatus mengejek para pemimpin Yahudi dengan berkata,
“Lihatlah raja kalian ini!”

* 19:1 mencambuki Alat cambuk Romawi pada zaman Yesus terbuat dari beberapa tali dari kulit sapi. Barang tajam
seperti tulang atau potongan logam diikat di ujung setiap tali itu supaya merobek-robek kulit orang yang dicambuki.
Menurut hukum kerajaan Romawi, warga negara Roma tidak boleh dicambuk. Tetapi budak atau orang-orang dari
negara-negara jajahan kerajaan Romawi kalau dihukum dan mendapat hukuman mati, dicambuki dulu sebelum
mereka disalibkan. Kadang-kadang pada waktu dicambuki saja para hukuman sudah mati. † 19:1 bagian istana
… Yohanes menulis “membawa Yesus,” tetapi tidak menyebutkan ke mana mereka membawa-Nya. Supaya lebih jelas
dan wajar, informasi ini dimasukkan sesuai dengan Markus 15:16. ‡ 19:2 baju berwarna ungu … 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 untuk hal lain Orang banyak ini tidak berkumpul karena masalah Yesus. Lihat

informasi yang terdapat di Markus 15:6–8. * 19:6 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai
cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat
salib dari dua batang kayu yang dibentuk menjadi seperti huruf T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki
sampai setengahmati lalu dipakukandenganpakubesar pada kayu salib itu. Kedua tangannyadiangkat dandipakukan
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 hanyamenderita 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 danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan tidak berlaku untukwarga negara kerajaanRoma,
hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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15Lalumereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan dia!”
Dan Pilatus berkata lagi kepadamereka, “Apakah kalianmau supaya sayamenyalibkan

raja kalian?”
Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidakmempunyai 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.
MerekamembawaDia ke tempat yangbernamaTempat Tengkorak. (Dalambahasa Ibrani
tempat itu disebut Golgota.)† 18Di situlah mereka menyalibkan Dia. Ada juga dua orang
penjahat yang sama-sama disalibkan dengan Yesus. Salib Yesus berada di tengah-tengah,
dan salib kedua penjahat itu di sebelah kanan dan kiri-Nya. 19 Pilatus sudah menyuruh
untuk memasang suatu tulisan pada salib Yesus. Tulisan itu adalah keterangan tentang
alasannya Dia dibunuh. Tulisan itu adalah, “Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi.”
20 Banyak 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.‡

21Lalu para imam kepala berkata kepada Pilatus, “Suruhlahmereka mengganti tulisan
itu! Jangan ‘Raja orang Yahudi.’ Tetapi harus seperti ini, ‘Orang ini berkata, “Saya adalah
raja orang Yahudi.” ’ ”

22Tetapi Pilatusmenjawab, “Apa yang sudah saya perintahkan untuk ditulis tidak akan
saya ubah!”

23Yesus disalibkan oleh empat orang tentara. Lalu mereka membagi-bagikan pakaian-
Nya di antaramereka, danmasing-masingmendapat sebagian. Jubah-Nya panjang tanpa
ada sambungan jahitan, karenaditenundari atas kebawah. 24Karena itu,merekaberkata
satu sama lain, “Jangan kita robek-robekkan jubah ini. Kita buang undi saja— untuk
menentukan siapa yang akan mendapatkannya.” Maka terjadilah tepat seperti apa yang
ditetapkan Allah— supaya ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Mereka akanmembagi-bagikan pakaian-Ku di antaramereka,

dan mereka membuang undi untuk melihat siapa yang akan mendapatkan jubah-
Ku.”✡

Tepat seperti FirmanTUHANitulahyangdilakukanpara tentara itubiarpun tanpamereka
sadari.

25 Ibu Yesus berdiri di dekat salib-Nya. Di situ juga berdiri saudara perempuan ibu-
Nya, dan jugaMaria lain— yaitu istri Klopas, dan jugaMaria yang dari kampungMagdala.
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!”*
27LaluDiaberkata lagikepadasaya, “Dia itulah ibumu!” Jadimulaihari itu sayamembawa
ibu Yesus tinggal di rumah saya.

Yesusmati✡
28KetikaYesus tahubahwaDia sudah selesaimenjalani semua tugas-Nya, sesuai dengan

apa yang tertulis dalam FirmanAllah Dia berkata, “Aku haus.”✡ 29Di situ ada tempat yang
isinya penuh dengan air anggur asam. Waktumerekamendengar ucapan Yesus itu, salah
satu orang yang ada di situ memasang sesuatu seperti spons pada ujung sebatang hisop,†

✡ 19:16 Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Luk. 23:26-43 † 19:17 Golgota Golgota— yang berarti Tempat Tengkorak,
berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin/Roma, itu disebut Kalvari. Bukit itu adalah di sebelah utara
dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena tengkorak manusia ada banyak di situ. Kebetulan di bukit itu ada batu
besar yangmenonjol yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. ‡ 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 sebelumRomamenguasai semua daerah sekitar Laut Tengah, bangsa Yunanilah yangmenguasai 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 dalam Paskah pertama di Mesir (Kel. 12:22) dan juga dalam syarat pembersihan
dari penyakit kulit menurut peraturanMusa (Im. 14:4).
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lalumencelupkannya ke dalamanggur itu, danmengulurkannya kemulut Yesus— supaya
Dia bisa mencicipinya. 30Ketika Dia mencoba sedikit dari anggur asam itu, Dia berkata,
“Sudah selesai.” Dia punmenundukkan kepala-Nya lalu mati.

31Hari ituadalahharipersiapansebelumtibaHari Sabatyang istimewadalamperayaan
Paskah. Jadi para pemimpin Yahudi tidak mau ada orang yang masih tergantung di kayu
salib pada Hari Sabat istimewa itu. Karena itu, mereka memohon kepada Pilatus supaya
kaki-kaki dari ketiga orang yang disalibkan itu dipatahkan, supaya mereka segera mati,
dan mayat mereka bisa segera diturunkan sebelum malam tiba. 32 Jadi para tentara
mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. 33 Lalu
ketika mereka mau mematahkan kaki Yesus, mereka melihat Yesus sudah mati. Karena
itu mereka tidak mematahkan kaki-Nya. 34 Tetapi salah satu dari mereka menombak
lambung-Nya. Darahdanair langsung keluar dari lambung-Nya itu. 35 (Saya yangmenulis
buku ini‡ melihat hal itu dengan mata kepala saya sendiri, dan saya tahu bahwa hal
itu benar-benar terjadi. Saya menuliskan kesaksian saya ini supaya kalian semua juga
percaya.) 36Maka terjadilah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah— supaya ditepati apa
yang sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.”§
37Dan apa yangmereka lakukan sesuai dengan ayat lain yang berkata,
“Mereka akanmemandang kepada Dia yang sudahmereka tombak.”✡

Mayat Yesus dikuburkan✡
38 Sesudah itu, seorang yang bernama Yusuf datang memohon kepada Pilatus supaya

dia diizinkan menguburkan mayat Yesus. (Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea.
Dia adalah pengikut Yesus, tetapi tidak secara terang-terangan, karena dia takut kepada
para pemimpin Yahudi.) Waktu Pilatus mengizinkan, dia bersama beberapa orang lain
datang dan membawa mayat Yesus. 39Nikodemus— yang dulu pernah datang menemui
Yesus pada malam hari, juga ikut membantu Yusuf. Nikodemus membawa ramuan
berbau harum— yaitu campuran mur dan gaharu* yang beratnya lebih dari tiga puluh
kilogram. 40 Mereka mengambil mayat Yesus dan membungkusnya dengan kain halus
bersamadengan ramuan itu, sesuai dengan cara orangYahudimembungkusmayat untuk
dikuburkan.

41Didekat tempatYesusdisalibkanada sebuah taman. Dandi taman itu ada lubangbatu
yang disiapkan untuk kuburan dan belum pernah dipakai. 42 Karena matahari hampir
terbenam dan malam Sabat† sudah hampir mulai, jadi mereka menaruh mayat Yesus di
dalam kuburan yang terdekat dari situ.

20
Kebangkitan Yesus✡

1 Masih 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. DanMaria
berkata kepada kami, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan dari kuburan-Nya,
dan kita tidak tahu di manamerekamenaruhnya!”

3 Lalu kami berdua cepat-cepat pergi ke kuburan itu. 4Kami sama-sama berlari, tetapi
saya lari lebih cepat dari Petrus, jadi saya duluan tiba. 5 Lalu saya tunduk dan melihat
ke dalam kuburan itu, tetapi saya hanya melihat kain yang dipakai untuk membungkus
mayat Yesus. Saat itu saya tidak masuk ke dalam. 6 Begitu Petrus tiba, dia masuk
ke dalam dan melihat di mana kain itu ditaruh. 7 Dia juga melihat kain yang dipakai
untuk membungkus kepala Yesus, kain itu sudah terlipat dan ditaruh tersendiri dari
kain panjang yang dipakai untuk membungkus tubuh-Nya. 8Kemudian saya masuk dan
melihat semuanya itu. Dan saat itu sayamulai percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali

‡ 19:35 Saya Secara harfiah, Yohanes menulis, “Orang yang melihat,” tetapi sudah jelas sekali bahwa dia bermaksud
dia sendiri. § 19:36 Tidak ada tulang … dipatahkan Dikutip dari Mzm. 34:21. Hal ini juga sesuai dengan peraturan
untuk setiap kurban domba dalam perayaan Paskah. Lihat Kel. 12:46 dan Bil. 9:12. ✡ 19:37 Zak. 12:10 ✡ 19:37

Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56 * 19:39 campuran mur dan gaharu Mur dibuat dari getah kayu pohon
mur. Bahan itu keras seperti getah damar. Pada zaman Yesus, kedua bahan itu ditumbuk sampai halus. Campuranmur
dan gaharu bisa dibakar, karena baunya harum sekali. † 19:42 malam Sabat Sesuai dengan cara hitung hari dalam
kebudayaan Yahudi, Hari Sabat dihitung mulai dari matahari terbenam pada hari Jumat, sampai matahari terbenam
pada hari Sabtu. ✡ 20: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12
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dari 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✡
10Lalukamiberduakembali lagi ke tempat tinggal kami. 11TetapiMariamasihberdiri di

luar kuburandanmenangis. Sambilmenangis, dia tundukdanmelihat kedalamkuburan.
12 Lalu dia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat bekas mayat
Yesus ditaruh. Malaikat yang satu duduk di bagian kepala dan yang satu lagi duduk di
bagian kaki.

13Keduamalaikat itu bertanya kepadanya, “Ibu, kenapamenangis?”
Dan dia menjawab, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya, dan saya tidak

tahu di mana mereka menaruhnya.” 14 Sesudah berkata begitu, dia berbalik 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 men-

jawab, “Kalau Bapa yang mengambil mayat-Nya, tolong beritahukan di mana Bapa
menaruhnya, supaya saya bisa menguburkannya kembali.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Maria!”
DanMariaberbalik lagi kepada-Nyadanberkata, “Rabuni!” (Kata ituadalahdaribahasa

Ibrani. Artinya “Guru.”)
17Dan Yesus berkata kepadanya, “Janganlah memegang Aku terus. Karena Aku belum

kembali kepada Bapa kita. Tetapi pergilah kepada sahabat-sahabat-Ku* dan beritahukan-
lah bahwa Aku sudah berangkat kepada Bapa kita,† yaitu Allah kita juga.”

18LaluMaria pergimenemui kamimurid-muridYesus danmemberitahukan seperti ini,
“Saya sudah melihat Tuhan!” Dan Maria juga menyampaikan apa yang sudah dikatakan
Yesus kepadanya.

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepadamurid-murid-Nya✡
19Waktumalampada hariMinggu itu, kamimurid-murid Yesus dan beberapa pengikut

yang lain berkumpul di satu rumah. Semua pintu sudah kami kunci, karena kami takut
kepadaparapemimpinYahudi. Tiba-tibaYesusmuncul danberdiri di tengah-tengahkami
danmemberi salamkepadakamidenganberkata, “Biarlahkalianmerasa tenangdi hati!”‡
20 Sesudah berkata begitu, Dia memperlihatkan tangan dan lambung-Nya kepada kami
semua yang ada di situ. Pada saat kamimelihat Dia, kami semua sangat bersukacita.

21 Lalu Yesus berkata lagi kepada kami semua, “Biarlah kalian merasa tenang di hati.
Sama seperti Bapa sudah mengutus Aku, begitu jugalah mulai sekarang Aku mengutus
kalian.” 22 Sesudah berkata begitu, Dia 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
untukmemaafkan dosa orang lain, maka Aku dan Bapa-Kumengampuninya juga. Tetapi
kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, maka Aku dan Bapa-Ku juga tidak
mengampuninya.”

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. 25Ketika Tomas
datang, kami memberitahukan kepadanya, “Kami sudah melihat Tuhan!” Tetapi dia
menjawab, “Saya tidak akan percaya sebelum saya melihat bekas luka paku pada kedua
tangan-Nya danmemasukkan jari saya ke dalambekas luka paku-pakubesar itu, dan juga
memasukkan 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!” 27LaluDia berkata kepada Tomas, “Mari, lihatlah tangan-Ku dan taruhlah

✡ 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…Secaraharfiah, YesusberkataduakatadalambahasaYunani yangdapat diterjemahkan, “Sejahteralah
kalian.” Kemungkinan besar Yesusmenggunakan bahasa Ibrani waktumemberi kata salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam
bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang biasa dan sering dipakai tiap-tiap hari. Tetapi memang dalam hal
ini, kemungkinan besar Yesus bermaksud juga sesuai dengan arti dasar dari perkataan itu— yaitu ketenangan hati.
§ 20:26 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Dalam cara hitung orang Yahudi, hari pertama dan hari terakhir
dihitung.
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jarimu di sini. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam bekas luka tombak pada lambung-
Ku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah sungguh-sungguh.”

28Lalu Tomasmenjawab, “Ya, Engkau Penguasa hidupku dan Allahku!”
29 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Sekarang baru kamu percaya karena sudah melihat

Aku, tetapiAllahakansangatmemberkati setiaporangyangpercayakepada-Kuwalaupun
dia belummelihat Aku.”

Alasan Yohanesmenulis buku ini
30 Sebenarnya banyak keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan kami tetapi

tidak dituliskan dalam buku ini. 31 Tetapi semua ini ditulis supaya kalian bisa menjadi
percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah, dan supaya melalui percaya itu
kalianmenjadi satu dengan Yesus danmendapatkan hidup yang selama-lamanya.

21
Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada ketujuhmurid-Nya

1 Sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya lagi kepada kami murid-murid-Nya di
pinggir Danau Galilea.* Beginilah kejadiannya:

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 sudah sore. Tetapi sepanjang malam itu seekor ikan pun tidak terjala
oleh kami.

4 Pagi-pagi sekali, Yesus berdiri di pinggir danau. Tetapi kami tidak tahu bahwa Dia itu
adalah Yesus. 5 Lalu Dia berkata kepada kami dengan suara besar, “Hei, teman-teman,
apakah kalian sudahmendapat ikan?”
Dan kamimenjawab, “Belum.”
6LaluDiaberkata, “Lemparkanlah jalakalianke sebelahkananperahu, kalianpunakan

mendapat ikan.” Lalu kami melemparkannya. Ketika kami mau menarik jala itu, kami
tidak sanggup lagi, karena ikan yang terjala terlalu banyak.

7 Lalu saya— yaitu murid yang sangat dikasihi Yesus, berkata kepada Petrus, “Lihat!
Itu Tuhan!” Ketika Petrus mendengar hal itu, dia langsung mengikat jubahnya ke
pinggangnyadan lompat kedalamair untukberenangke 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.‡ 9Ketika kami semua sampai di darat,
kami lihat sudah ada beberapa ekor ikan dan beberapa roti sedang dibakar di atas bara
api. 10LaluYesusberkatakepadakami, “Tolongbawabeberapaekor ikanyangbarukalian
tangkap itu.”

11Kemudian Petrus naik ke dalam perahu danmenarik 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
bahwaDia itu Tuhan. 13Kemudian Yesusmembagi-bagikan roti dan ikan itu kepada kami.

14 Itulah ketiga kalinya Yesusmemperlihatkan 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?”

* 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. ‡ 21:8 seratus meter Menerjemahkan “dua ratus pekun (hasta).”
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Lalu Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa sayamengasihi-Mu.”§
Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Berikanlah makanan kepada kawanan domba-

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 men-

jawab, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa sayamengasihi-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 ketika
kamu sudah tua, kamu akanmemberikan tanganmukepada orang lain, danmereka akan
mengikat tanganmu, dan membawamu ke tempat yang kamu tidak suka.” 19 Dengan
berkata seperti itu, Dia menyatakan bagaimana caranya nanti Petrus mati demi memu-
liakan Allah. Kemudian Yesus berkata lagi kepadanya, “Ikutlah Aku terus!” Lalu mereka
mulai berjalan di pinggir danau itu.

Yesus berbicara tentang Yohanes sendiri
20 Lalu Petrus berbalik dan melihat bahwa saya juga mengikuti mereka dari belakang.

Sayalah yang dulu duduk dekat Yesus ketika kami makan bersama pada malam terakhir,
dan yangbertanya, “Tuhan, siapakahorang itu yang akanmenjual 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, “KalauAkumau supaya dia tetap hidup sampai Akudatang
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.

§ 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 sudah
menjadi sama— yaitu berarti ‘mengasihi’ saja. Karena itu hampir semua penerjemahan tidak membedakan arti dari
kedua kata itu lagi. Pada waktu kejadian ini, kemungkinan besar Yesus dan Petrus menggunakan bahasa Aram— yang
mirip dengan bahasa Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Tetapi salah
satu sifat Yohanes dalam tulisannya adalah dia selalumenghindari 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 engkaumasihmuda.” † 21:18 siapkan dirimu Secara harfiah, “pasang ikat pinggangmu.”
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Kisah Para Rasul
Kata pengantar oleh Lukas

1Kepada yang terhormat Teofilus:
Di dalam laporan saya yang pertama,* saya sudah menceritakan kepadamu tentang
semua hal yang sudah Yesus lakukan dan ajarkan dari awal pelayanan-Nya 2-3 sampai
hari ketika Allahmengangkat Dia ke surga. Dari awal pelayanan-Nya, Dia sudahmemilih
murid-murid-Nya untuk menjadi rasul-Nya. Sesudah Dia menderita lalu mati di kayu
salib, Dia hidup kembali. Dan selama empat puluh hari, Dia menampakkan diri dan
melakukan banyak keajaiban supaya rasul-rasul-Nya itu percaya bahwaDia benar-benar
hidup kembali. DanDia jugamengajarmereka tentang kerajaanAllah.† SebelumDia naik
ke surga, denganpertolonganRohKudusDiamemberikanberbagai perintah kepada para
rasul-Nya itu. 4Dan waktu Yesus masih bersama dengan mereka, 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 akan
membaptis kalian dengan Roh-Nya.”

Yesus terangkat ke surga
6 Pada waktu rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, “Tuhan, apakah

sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kerajaan Israel, supaya negeri kita ini
berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah kekuasaan kerajaan Roma?”

7LaluDiaberkata kepadamereka, “Kalian tidakperlumengetahui hari atauwaktu yang
sudah ditetapkan oleh Bapa menurut otoritas-Nya sendiri. 8 Akan tetapi kalian masing-
masing akanmenerima kuasa, ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Dengan
kuasa-Nya itu, kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria,
dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia.”

9 Sesudah Dia berkata begitu kepada mereka, Dia terangkat ke langit. Ketika para
rasul sedang menyaksikan hal itu, lalu awan menutupi-Nya sehingga mereka tidak bisa
melihat Dia lagi. 10Dan sementaramerekamasih berusahamelihat Dia ke langit, tiba-tiba
muncul duamalaikat yang berjubah putih berdiri di sampingmereka. Keduamalaikat itu
kelihatannya seperti remaja. 11Lalu keduamalaikat itu berkata, “Hai orang-orangGalilea,
kenapa kalianmasih berdiri di sini danmemandang 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
12Kemudian para rasul itu kembali ke kota Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang berjarak

satu kilometer dari kota itu. 13 Lalu mereka memasuki kota itu dan pergi ke ruang atas—
yaitu tempat di manamerekamenginap. Para rasul itu adalah
Petrus, Yohanes, Yakobus,
Andreas, Filipus, Tomas,
Bartolomeus, Matius, Yakobus— yaitu anak Alfeus, Simon— orang yang dulu mengikuti

gerakan Israel merdeka,‡
dan Yudas— yaitu anak Yakobus.

14Mereka semuaberdoabersamadengan tekundansehati sepikir. Bersamamerekaada
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 denganapa yang tertulis dalamKitab Suci— yaitu apa yangdinyatakan

* 1:1 laporan saya yang pertama Laporan yang pertama yang ditulis oleh Lukas adalah Injil Lukas. † 1:2-3
kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas semua orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada
kehendak Allah— sampai Dia menyerahkan hidup-Nya sendiri, maka setiap orang yang termasuk dalam umat 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. ‡ 1:13 gerakan Israel
merdeka Secara harfiah, “Zelot”— yaitu nama gerakan tersebut.
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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 sudahmelayani bersama kita.”

18 (Pada saat Petrus berbicara, Yudas sudahmembeli sebidang tanah dengan uang yang
dia dapatkan dari hasil kejahatannya waktu dia mengkhianati Yesus. Kemudian pada
waktudiaberadadi tanah itu, dia jatuh tersungkurdengan tubuhyang terbelah. Semua isi
perutnya keluar lalu dia mati. 19Kemudian kejadian itu diketahui oleh semua penduduk
Yerusalem. Oleh karena itu, tanah itu disebut dalam bahasa mereka, ‘Hakeldama.’
Artinya, ‘tanah yang dibasahi dengan darah.’§)

20Lanjut Petrus, “Karena dalam bukuMazmur tertulis,
‘Biarlah tanah orang itu terlantar,

dan biarlah tidak ada orang yang tinggal di sana.’✡
Dan dalam ayat lain tertulis,
‘Biarlah jabatan orang itu diambil oleh orang lain.’✡

21-22 “Oleh karena itu, kita perlu memilih seorang lagi sebagai pengganti Yudas, supaya
orang itu bisa termasuk dengan kami rasul yang lain dalam memberitakan kesaksian
bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Orang itu haruslah orang yang selalu bersama
dengan kita sewaktu Yesus berada di antara kita—mulai dari saat Yohanesmembaptis Dia
sampai Dia terangkat ke surga dari antara kita.”

23Lalumerekayangberkumpulmengusulkanduaorang 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 25untuk 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

1WaktuHari Pentakosta tiba, semua orang yang dulumengikut Yesus sudah berkumpul
di satu rumah. 2Lalu tiba-tiba terdengarlahbunyi dari langit seperti anginkencang. Bunyi
itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang berkumpul. 3 Kemudian mereka
melihat sesuatu yang kelihatannya seperti nyala api, yang menyebar dan berhenti di
atas mereka masing-masing. 4 Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai
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 untuk mengikuti perayaan Pentakosta.*
6Waktumerekamendengar bunyi yang keras itu, banyak dari mereka datang berkumpul
ke rumah itu. Mereka sangat bingung karena mendengar para pengikut Yesus terse-
but 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, danpendudukMesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, danprovinsi
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 bisa mendengar
mereka 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

§ 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 * 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 dalam bahasa Ibrani sehari-hari yang dipakai di
Galilea, dan bahasa umum— yaitu bahasa Yunani.
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menertawakan pengikut-pengikut Yesus itu karenamereka pikir, “Orang-orang itu hanya
mabuk saja.”

Petrus berkhotbah kepada orang banyak
14 Kemudian Petrus berdiri bersama kesebelas rasul, dan dengan suara nyaring dia

berkata kepada orang banyak itu, “Saudara-saudari orang Yahudi dan semua orang yang
tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya menceritakan arti dari semua yang terjadi ini.
Dengarkanlah baik-baik. 15Kami tidak mabuk, 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 akanmendapat mimpi-mimpi khusus.

18 Juga pada hari-hari terakhir itu,
AkuakanmencurahkanRoh-Kubahkankeatasorang-orangyangsudahdijualkepada
majikan sebagai budak—

baik budak laki-laki maupun perempuan.
Mereka pun juga termasuk umat pilihan-Ku, dan pada hari-hari itumereka pun akan
bernubuat.

19Dan pada waktu itu Aku juga akanmembuat banyak keajaiban
di langit dan di bumi,
dalam bentuk darah, atau api dan gumpalan asap.

20Matahari akan berubahmenjadi gelap,
dan bulan akanmenjadi merah seperti darah.
Sesudah itu, hari yang besar dan luar biasa dari TUHAN akan tiba.

21Dan setiap orang yang berseru kepada TUHAN meminta pertolongan-Nya akan disela-
matkan.” ’✡

22 “Jadi Saudara-saudari, orang Yahudi, dengarkanlah apa yang saya beritahukan ini:
Sudah terbukti bahwaYesus dari kampungNazaret itu diutus olehAllah. DanAllah 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-orangyang tidakmengenalAllah, kalianmembunuhYesusdenganmemakukanDia
pada kayu salib. 24 Tetapi sekarang Allah sudah membangkitkan Dia dari kematian dan
membebaskan Dia dari derita yang terusmenerus di dalam kerajaanmaut. Dan kerajaan
maut tidak mungkin menahan Dia. 25Karena Raja Daud sudah bernubuat tentang Yesus
seperti ini:
‘Akumenyadari bahwa TUHAN selalu beserta-Ku.‡

Aku akan dilindungi-Nya dari serangan semua yang memusuhi-Ku, karena Dia be-
rada 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 sudahmati dan dikuburkan, dan kuburannyamasih 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

✡ 2:21 Yl. 2:28-32 ‡ 2:25 -Ku Dalam ayat 25-28, huruf besar dipakai sesuai dengan maksud 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
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sendiri akanmenjadi raja dan duduk di atas takhta Daud. 31 Jadi Daud sudahmengetahui
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 sudah melihat Dia sesudah Dia hidup kembali, dan
sekarang kami diutus untuk menjadi saksi tentang peristiwa itu. 33Maka sekarang Dia
sudah terangkat ke surga dan duduk di tempat yang paling terhormat— yaitu di sebelah
kananAllah. DanYesus juga sudahmenerimaRohKudusyang sudahdijanjikanBapa-Nya.
Jadi sekarangYesus sudahmencurahkanRoh itu, dan itulahyang sekarangkamu lihat dan
dengar. 34Karena bukan Daud yang terangkat ke surga, tetapi dia sendiri mengatakan,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku:*
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

35 sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat mereka men-
jadi budak-Mu.” ’✡

36 “Oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah
sudah menetapkan Yesus— yang kalian salibkan itu, sebagai Penguasa kita dan Kristus†
yang dijanjikan itu.”

37 Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang menden-
garkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, “Saudara-saudara,
apa yang harus kami lakukan?”

38 Petrus menjawab, “Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai
pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu dosa-dosamu diampuni, dan kamu akan
menerimaRohKudus. 39Karena janji ituberlakuuntukkalian, anak-anakkalian—bahkan
bagi mereka yang berada di tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh
TUHAN Allah kita.”

40 Dan banyak hal lain lagi yang Petrus katakan dan saksikan untuk menguatkan hati
mereka. Pada akhirnya dia berkata, “Berusahalah melepaskan dirimu dari hukuman
Allah terhadap kejahatan orang-orang zaman sekarang ini!” 41Lalumereka yang percaya
kepada ajaran Petrus itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah
lagi kira-kira tiga ribu orang. 42 Mereka rajin mempelajari ajaran para rasul, 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 danmerasa harta kepunyaanmereka adalahmilik bersama.
45 Maka sering terjadi bahwa salah satu dari mereka menjual tanah miliknya dan
membagi-bagikanhasil penjualan itukepadaanggotamerekayangmemerlukanbantuan.
46 Setiap hari mereka sehati sepikiran berkumpul di teras Rumah Allah. Dengan penuh
rasa sukacita dan syukur mereka sering saling mengundang untuk makan bersama di
rumah-rumah mereka (di mana mereka juga merayakan Perjamuan Kudus). 47Mereka
terus memuji-muji Allah, dan disenangi oleh semua orang. Dan setiap hari TUHAN
menambahkanorang-orang yangbarudiselamatkankepada kelompokorangpercaya itu.

* 2:34 TUHAN Allah … Tuhan Penguasa hidupku Secara harfiah, “TUHAN berkata kepada Tuhanku.” Lihat informasi
tentang kedua arti kata Tuhan dalam Prakata TSI. ✡ 2:35 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; 1Kor. 15:25; Ibr. 1:13 † 2:36
Kristus adalahkata yangberasal dari bahasaYunani yangartinya ‘yangdiurapi’. Dalambahasa Ibrani, istilahyang 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
dannabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘YangDiurapi’ karenaDiamempunyai jabatan sebagai nabi,
Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara
umumpada zamanYesus orangYahudimengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yangAllah janjikan, yang
akanberasal dari keturunanRajaDaud, dan yang akanmembebaskanbangsa Israel dari semuabangsa yangmemusuhi
mereka, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, danmemerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15;
Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. ‡ 2:42 makan … Perjamuan Kudus
Secara harfiah, “memecahkan roti.” Pada zaman para rasul perkataan itu meliputi makan bersama serta merayakan
yang sekarang disebut Perjamuan Kudus— yaitu perjamuan yang Yesus perintahkan kepada para pengikut-Nya untuk
mengenang Dia (Luk. 22:14-20).
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3
Petrusmenyembuhkan orang lumpuh

1 Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras Rumah Allah untuk mengikuti
jam doa— yaitu kira-kira jam tiga sore. 2 Di pintu teras Rumah Allah yang bernama
Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang kakinya lumpuh sejak lahir. Setiap hari
teman-temannya menempatkan dia di pintu teras itu supaya dia bisa minta-minta uang
dari orang-orang yang keluar masuk teras itu. 3 Pada waktu pengemis itu melihat Petrus
dan Yohanes mau masuk, dia meminta uang dari mereka. 4 Lalu mereka berdua melihat
orang lumpuh itu dan berkata, “Lihatlah kami.” 5Maka 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 danmembantu dia untuk berdiri. Segera kaki dan pergelangan kakinya
menjadi kuat. 8 Saat itu juga orang itu langsung berdiri dan mulai berjalan! Lalu dia
mengikuti mereka masuk 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. Waktumereka
melihat dia berjalan danmendengar dia memuji Allah, merekamerasa sangat heran dan
bingung karena apa yang sudah terjadi kepadanya.

Petrus berbicara kepada orang banyak
11Orang itu terus sajamengikuti Petrus dan Yohanes dengan tetap berpegangan kepada

mereka. Makasemuaorangyang terheran-heran ituberlari kepadamerekadidalamteras
yang bernama Serambi Salomo.* 12Waktu Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata
kepada mereka, “Saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan kejadian ini?
Kenapa 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. 13Bukan kami, tetapi Allah yangmenyembuhkan dia. Allah Abraham, Isak, dan
Yakub— yaitu Allah nenekmoyang kita yang sudahmelakukan hal ini untukmemuliakan
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. 16Kuasa 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
Allahmemenuhi apa yang sudah dikatakan-Nya dulumelalui nubuatan para nabi bahwa
Hamba-Nya Kristus harus menderita sampai mati. 19 Oleh karena itu, bertobatlah dan
kembalilah kepadaAllah, supaya dosa-dosamudiampuni. 20LaluAllah akanmemberikan
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 dulumelalui para nabi. 22 Ingatlah apa yang dikatakan olehMusa,

‘TUHAN Allahmu akan memberikan seorang Nabi§ lagi kepada kalian— yaitu seorang
Nabi seperti saya, yang berasal dari bangsa kita sendiri. Kalianharus taat kepada segala
sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu. 23Dan siapa yang tidak taat kepada Nabi itu akan
dikeluarkan dari umat Allah.’✡

24 Mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang zaman ini.
25 Memang kita adalah ahli waris dari nabi-nabi itu dan kita sudah termasuk dalam

* 3:11 Serambi Salomoadalahbagianyangpaling timurdi dalamkompleksRumahAllah. Serambi Salomomempunyai
banyak tiang yang dibuat dari batu untuk menahan atapnya. † 3:14 pembunuh Barabas, orang yang diminta oleh
orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibebaskan menggantikan Yesus (Luk. 23:18). ‡ 3:20 Kristus Lihat catatan

mengenai Kristus dalam Kis. 2:36. § 3:22 Nabi Huruf besar dipakai untuk kata Nabi dalam kutipan ini, karena
maksud Petrus adalah bahwa Nabi itu adalah Yesus. ✡ 3:23 Ul. 18:15-19
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perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang kita. Sekarang sudah mulai
terjadi sesuai dengan perkataan Allah kepada Abraham,

‘Melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati.’✡
26 Jadi waktu Allah menghidupkan kembali Hamba-Nya Yesus, pertama sekali Allah
mengutus Dia kepada kita umat Israel, supaya Dia memberkati kita apabila kita masing-
masing bertobat dari semua kejahatan kita.”

4
Petrus dan Yohanesmembela diri di 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.*
2 Mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena kedua rasul itu sedang
memberitakan dan mengajar orang banyak bahwa orang-orang percaya akan hidup
kembali dari kematian melalui kuasa Yesus. 3 Jadi para pemimpin itu menangkap dan
memasukkan kedua rasul itu ke dalam penjara. Karena hari sudahmalam, makamereka
berdua ditahan di situ sampai hari berikutnya. 4 Akan tetapi banyak orang yang sudah
mendengar ajaran Petrus dan Yohanes menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan
mereka. Dengan begitu jumlah orang percaya menjadi kira-kira lima ribu orang, tidak
termasuk perempuan dan anak-anak.

5Hari berikutnya, para penguasa dan para pemimpin Yahudi bersama ahli-ahli Taurat
mengadakan sidang di Yerusalem. 6 Imam agung Hanas hadir bersama semua orang
penting dalam keluarganya, termasuk Kayafas, Yohanes,† dan Aleksander. 7 Sesudah
mereka menyuruh kedua rasul itu berdiri di depan mereka, sidang itu mengajukan
pertanyaan kepada mereka, “Dengan kuasa apa atau atas nama siapa kalian membuat
orang lumpuh itu sembuh?”

8 Kemudian Petrus, yang pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, berkata kepada
mereka, “Tuan-tuan penguasa dan pemimpin bangsa: 9Kalau 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 namadan kuasaKristus 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.’✡

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.”

13Saat itu pemimpin-pemimpin itumenyadari bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang
biasa yang tidakmempunyai 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
untukmenentangkedua rasul itu. 15 Jadimerekamenyuruhkedua rasul itumeninggalkan
ruang sidang Mahkamah Agama, lalu mereka berunding bersama-sama dan berkata,
16 “Apa yang akan kita lakukan terhadap kedua orang itu? Karena setiap orang di
Yerusalem sudahmengetahui bahwakeajaiban yang luar biasa itu terjadimelaluimereka
berdua, dan kita tidak bisa menyangkal hal itu. 17Tetapi, supaya berita itu tidak semakin
tersebar luas di antara orang banyak, kita perlu mengancam dan melarang mereka
berdua supaya tidak berbicara lagi kepada siapa pun dengan memakai nama orang
Nazaret itu.”

18 Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali. Kemudian mereka
melarang kedua rasul itu untukmengajar atau berbicara kepada siapa pun tentang Yesus.
19 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, “Sebaiknya kalian sendiri pikirkan mana yang

✡ 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 kemudianmenggantikan Kayafas sebagai imam agung. ✡ 4:11 Mzm. 118:22
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benar: Taat kepada Allah atau taat kepada kalian! 20Karena kami tidak bisa berdiam diri
tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar.” 21-22 Akhirnya para pemimpin Yahudi
itu tidak menemukan alasan untuk menghukum kedua rasul itu oleh sebab semua orang
sedang memuji Allah karena apa yang sudah terjadi, karena orang yang mengalami
kesembuhan yang ajaib itu sudah berumur lebih dari empat puluh tahun. Oleh karena
itu, para pemimpin itu membebaskan kedua rasul itu, tetapi dengan ancaman yang lebih
keras lagi.

Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang percaya
23 Sesudah dibebaskan, Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang percaya.

Lalu mereka berdua menceritakan semua yang dikatakan para imam kepala dan para
pemimpinYahudi dalamsidang itu. 24Waktuorang-orangpercaya itumendengar,mereka
semua bersatu hati berdoa kepada Allah, “Ya TUHAN Yang Mahakuasa, Engkaulah yang
menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. 25 Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau sudah
berbicaramelalui hamba-Mu, nenekmoyang kami Daud, dengan berkata,
‘Percuma saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi marah dan bertindakmelawan Allah.

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.’✡

27Ya, TUHAN,hal itubenar-benar sudah terjadi di sini di Yerusalem!—ketikaRajaHerodes,
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. 28Tetapi karena Engkaulah YangMahakuasa, semuanya itu sudah
terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sejak dulu. 29 Jadi sekarang, ya TUHAN,
perhatikanlah ancaman mereka terhadap kami, dan tolonglah kami, hamba-hamba-Mu
ini, untuk memberitakan Kabar Keselamatan yang dari-Mu dengan penuh keberanian.
30Dan kami mohon ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan
orang-orang sakit danmelakukan segalamacamkeajaiban. Danbiarlah semuanya terjadi
hanya untukmemuliakan nama Yesus.”

31Kemudian sesudah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu terguncang. Dan
mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka terus memberitakan Firman Allah
dengan penuh keberanian.

Orang percaya saling berbagi hartamereka
32 Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada orang yang men-

gatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang
dimiliki mereka digunakan untuk kepentingan bersama. 33 Dan dengan kuasa besar
rasul-rasul memberitahukan kesaksian mereka bahwa Tuhan Yesus 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 antaramereka
yang memiliki ladang atau rumah, menjual miliknya itu dan hasil penjualannya dibawa
35 dan diserahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang itu dibagikan kepada mereka yang
membutuhkan.

36 Hal seperti itu dibuat oleh seorang dari mereka yang bernama Yusuf, yang be-
rasal dari pulau Siprus dan dari keluarga suku Lewi. Rasul-rasul memberi nama baru
kepadanya— yaitu Barnabas. Nama itu berarti “orang yang menguatkan orang lain.”
37Barnabas 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 seba-
gian 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 denganmenahan sebagian dari uang
tanahmu itu. 4 Sebelum kamu menjualnya, tanah itu memang milikmu. Dan sesudah
kamumenjualnya, uang tanah itu tetapmilikmu. Kenapa kamumerencanakan kejahatan
ini di dalam hatimu! Kamu bukan hanya berusaha menipu kami, tetapi menipu Allah

✡ 4:26 Mzm. 2:1-2
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juga!” 5-6Ketika Ananias mendengar perkataan Petrus itu, putuslah napasnya lalu jatuh.
Beberapapemudadatangdanmembungkusmayatnyadengankain, kemudianmembawa
mayat itu ke luar kota danmenguburkannya. 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. 8Lalu sambil menunjukkan uang yang diserahkan
Ananias itu, Petrus berkata kepada Safira, “Katakanlah kepada saya, apakahbenar bahwa
kamu sudahmenjual tanahmilikmu itu dengan harga sekian?”
Dan Safiramenjawab, “Ya, memang sebesar itulah jumlahnya.”
9Kemudian Petrus berkata kepadanya, “Kenapa kalian berdua sepakat untuk menguji

Roh TUHAN? Lihatlah! Mereka yang sudah menguburkan mayat suamimu ada di depan
pintu. Dan mayatmu juga akan mereka angkat ke luar!” 10 Saat itu juga putuslah
napas Safira lalu jatuh di dekat kaki Petrus. Ketika pemuda-pemuda itu masuk, mereka
menemukandia sudahmati. Lalumerekamembawamayatnya juga ke tempat yang sama
dan menguburkannya di samping suaminya. 11 Seluruh jemaat dan semua orang yang
mendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

Banyak keajaiban dari Allah
12Sesudah itu, semakin bertambah banyak keajaiban yang dilakukan oleh para rasul di

antara orang banyak. Pada waktu itu, semua orang percaya berkumpul secara teratur di
teras Rumah Allah yang bernama Serambi Salomo.* 13Orang-orang lain yang belum per-
caya tidak berani bergabung dengan mereka, tetapi semua orang menghormati mereka.
14 Dan 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 dan membaringkan mereka di atas tempat tidur maupun
tikar. Mereka melakukan seperti itu dengan harapan orang-orang sakit itu akan sembuh
walaupunhanyakenabayanganPetrusketika lewatdi situ. 16Dandari kota-kotadi sekitar
Yerusalem juga banyak sekali orang yang datang membawa orang-orang sakit dan yang
diganggu oleh roh-roh jahat. Lalumereka semua disembuhkan.

Pemimpin-pemimpin Yahudi berusahamenghentikan para rasul
17 Kemudian imam agung dan teman-temannya mulai bertindak terhadap para 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 menuntun
mereka ke luar. Katanya, 20 “Pergilah dan berdiri di salah satu teras Rumah Allah dan
beritakanlahkepadaorang-orangdi sanaajaran tentanghidupyangbaru itu.” 21 Jadi pagi-
pagi benar, mereka masuk ke salah satu teras Rumah Allah dan mulai mengajar orang
banyak, seperti yang disuruh olehmalaikat itu.
Sementara itu imamagung dan teman-temannya datang lewat pintu teras yang lain, ke-

mudianmerekamengumpulkan anggota sidangMahkamah Agama dan seluruh penatua
Yahudi untukmengadakan sidang. Lalumerekamenyuruh beberapa pejabatmenjemput
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 “Kami menemukan pintu-pintu penjara itu terkunci dengan rapat, dan setiap
pengawal berdiri di depan setiappintu. Tetapi ketikakamimembuka tiap-tiappintu, tidak
ada orang lagi di dalamnya.” 24 Ketika kepala pengawal Rumah Allah dan semua yang
hadir mendengar hal itu, mereka bingung dan berusaha mengerti apa yang akan terjadi
sesudah peristiwa ini.

25 Kemudian seseorang masuk dan berkata, “Dengarkanlah! Orang-orang yang kamu
penjarakankemarin itu sekarangsedangberdiridi terasRumahAllahdanmengajarorang
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 sudahmelarang 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.”

* 5:12 Serambi Salomo Lihat catatan di Kis. 3:11. † 5:17 kelompok Saduki Lihat catatan di Kis. 4:1.
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29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, “Kami harus lebih menaati Allah
dari pada kalian. 30 Kalian sudah membunuh Yesus dengan menggantungkan Dia pada
kayu salib, tetapi Allah dari nenek moyang kita sudah menghidupkan Dia kembali dari
kematian. 31 Lalu Allah 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-dosamereka diampuni. 32Kami ini diutus untuk bersaksi tentang semuanya itu.
Dan Roh Kudus— yang sudah Allah berikan kepada kami semua yang menaati 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 terhadapmereka. 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 dalam masalah sekarang, saya sarankan supaya kita menjauhi dan membiarkan
mereka. Karena kalau rencana atau pekerjaanmereka berasal dari manusia, gerakan itu
pasti akan gagal. 39 Tetapi kalau gerakan mereka itu berasal dari Allah, kita tidak akan
mampumenghentikanmereka. Bahkanmungkin 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. 41Tetapi rasul-rasul itu pergi dengan sukacita dari sidang
Mahkamah itu, karena mereka merasa adalah suatu kehormatan kalau mereka dianiaya
demi Yesus. 42Dan mereka tidak berhenti mengajarkan Kabar Baik bahwa Yesus adalah
Kristus yang dijanjikan Allah. Mereka memberitakan hal itu setiap hari di Rumah Allah
dan di rumah-rumah orang.

6
Tujuh orang dipilih sebagai pengerja jemaat

1Padawaktu itu, jumlahparapengikutYesus semakinbertambahbanyak. Lalu saudara-
saudari orang Yahudi yang berbahasa Yunanimengeluh terhadap saudara-saudari orang
Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka mengeluh bahwa janda-janda yang ada di antara
mereka tidak diperhatikan dalam pembagian makanan setiap hari. 2 Karena itu kedua
belas rasulmengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, “Tidak baik kalau kami
meninggalkan pelayanan Firman Allah untuk urusan makanan. 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 jawabmereka. 4Denganbegitu kami sendiri akanbertekundi dalam
doa danmengajarkan Firman TUHAN.”

5 Semua orang yang hadir senang dengan usulan itu. Lalu pengikut-pengikut Kristus
memilih Stefanus (seorang yang mempunyai keyakinan yang sangat besar kepada Yesus
dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus), juga Filipus,* Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas,
dan Nikolaus (seorang dari Antiokia, yang baru saja menjadi penganut agama Yahudi
sebelumdiamenjadipengikutYesus). 6Waktuketujuhorang itudihadapkankepadarasul-
rasul, lalu rasul-rasul berdoa sambil meletakkan tangan pada mereka itu sebagai tanda
bahwamereka diserahkan dan diutus untukmelakukan tugas itu.

7 Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan Firman Allah kepada orang-
orang sehingga Firman Allah tersebar terus, dan jumlah pengikut di Yerusalem semakin
bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imamYahudimenyerahkan 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

* 6:5 Filipus Bukan Rasul Filipus. Lihat Kis. 8:4-40.
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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 Aleksan-
dria, provinsi Kilikia, dan provinsi Asia. 10Tetapi tidak satu pun darimereka bisamenang
dalamperdebatan itu, karena Stefanus berbicara dengan penuh hikmat oleh pertolongan
Roh Kudus.

11Akhirnyamerekamenyogokbeberapa orang supayaberbohongdenganmengatakan,
“Kami mendengar Stefanus menghina Musa dan Allah.” 12 Dengan begitu, mereka
menghasut orang banyak dan para pemimpin Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Lalu mereka
semuamenangkap danmembawa Stefanusmenghadap sidangMahkamah Agama.

13 Dan 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 akan membinasakan Rumah Allah ini dan mengubah kebiasaan-kebiasaan
yang disampaikan Musa kepada kita.” 15 Pada waktu semua orang yang duduk di dalam
sidang itu memandang Stefanus, mereka melihat wajahnya memancarkan kebaikan
seperti 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.’✡

4Abraham meninggalkan negeri orang Babel* dan pindah ke Haran. Sesudah bapaknya
meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari sana ke negeri ini, tempat tinggal kita
sekarang. 5 Pada waktu itu Allah sama sekali tidak memberikan sebidang tanah pun
kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Tetapi Allah berjanji kepadanya, ‘Tanah ini
akanmenjadimilik keturunanmu.’ Padahal waktu itu Abrahambelummempunyai anak.
6Allah juga berkata kepadanya,

‘Keturunanmu akan 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.’✡

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 Isakmempunyai anak— yaitu Yakub, dia juga disunat. Yakub jugamelakukan
hal yang sama kepada kedua belas anak laki-lakinya— yang kemudianmenjadi dua belas
nenekmoyang dari suku bangsa Israel.

9 “Karena anak-anak Yakub yang lain iri hati kepada adik mereka Yusuf, lalu mereka
menjual dia, dan dia terpaksa bekerja sebagai budak di negeri Mesir. Tetapi Allah
menyertai Yusuf, 10 dan menyelamatkan dia dari setiap kesusahan yang dia alami. Dan
Allah menjadikan Yusuf sanggup menjawab raja Mesir‡ dengan bijaksana, sehingga raja
menerima dia dengan senang hati. Lalu raja itu mengangkat Yusuf menjadi gubernur
atas seluruh Mesir— termasuk semua urusan istana raja sendiri. 11Kemudian terjadilah
bencanakelaparandi seluruhMesir danKanaan sehingga semuaorang sangatmenderita.
Nenekmoyang kita di negeri Kanaan juga tidak bisa mendapat makanan.

12“WaktuYakubmendengarbahwadiMesir adamakanan, diamengirimnenekmoyang
kita ke sana. Itulah pertama kalinya mereka pergi ke Mesir. 13 Tetapi ketika makanan
mereka itu habis, mereka pergi lagi untuk kedua kalinya. Lalu Yusuf memperkenalkan

† 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 tuanyamenjadi budak. Tetapi padawaktu inimereka sudah
menjadi bebas dari perbudakan itu. ✡ 7:3 Kej. 12:1 * 7:4 Babel Secara harfiah, “Kasdim”— yaitu sebuah negeri
di bagian selatanMesopotamia. Lihat ayat 2. ✡ 7:7 Kel. 15:13-14; 3:12 † 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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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 untukmenjemput bapaknya dan semua keluarganya, supaya pindah keMesir.
Pada waktu itu jumlah mereka semua tujuh puluh lima orang. 15 Kemudian Yakub dan
semua keluarganya berangkat ke Mesir dan tinggal di sana. Lalu Yakub meninggal di
negeri itu, dan juga nenek-nenek moyang kita yang lain meninggal di sana. 16 Tetapi
mayatmerekadibawapulangkeSikemdandikuburkandikuburanyang sudahdibeli oleh
Abraham dari 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 su-
dah 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 rumah mereka. 21 Ketika mereka tidak bisa
menyembunyikan dia lagi, terpaksa mereka membuang dia. Lalu anak perempuan raja
Mesirmengambil danmemeliharadia seperti anaknya sendiri. 22 JadiMusadididik dalam
segala ilmu orang Mesir sampai dia menjadi berkuasa— baik dalam perkataan maupun
perbuatan.

23 “Sesudah Musa berumur empat puluh tahun, dia memutuskan untuk mengunjungi
saudara-saudarinya, bangsa Israel. 24 Pada waktu itu dia melihat seorang dari mereka
sedang dianiaya oleh seorang Mesir, jadi dia berusahamembela orang Israel itu. Lalu dia
memukul orang Mesir itu sampai mati. 25Musa menyangka bahwa saudara-saudarinya
orang Israel bisa mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk menyelamatkan
mereka. Tetapimereka tidakmengertihal itu. 26Padahariberikutnyadiabertemudengan
dua orang Yahudi yang sedang berkelahi. Dia mencoba mendamaikan mereka dengan
berkata, ‘Hai kawan, kalian bersaudara. Jadi kenapa kalian berkelahi?’ 27 Tetapi orang
yangmelakukan kesalahan terhadap yang lain itu mendorongMusa sambil berkata,

‘Siapayangmengangkatkamuuntukmenjadipenguasadanhakimataskami! 28Apakah
kamumaumembunuh saya juga, seperti kemarin kamumembunuh orangMesir itu!’✡

29 Pada waktu Musa mendengar perkataan orang itu, dia menjadi takut karena ternyata
berita pembunuhan orang Mesir itu sudah tersebar. Karena itu dia melarikan diri dan
tinggal sebagai orang asing di negeri orang Midian. Di sana dia menikah dan mendapat
dua anak laki-laki.

30 “Sesudah empat puluh tahun berlalu, malaikat menampakkan diri kepada Musa
dalam bentuk semak yang sedangmenyala di padang gurun dekat Gunung Sinai. 31Musa
sangatheranmelihatapi itu. Waktudiadatangmendekati api ituuntukmelihat lebih jelas,
dia mendengar suara TUHAN yang berkata,

32 ‘Akulah Allah nenekmoyangmu, yang disembah oleh Abraham, Isak, dan Yakub.’✡
Waktu Musa mendengar perkataan itu, dia menjadi gemetar dan sangat ketakutan, dan
tidak berani melihat api itu lagi. 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 sudahmendengar
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 yangmengangkat kamumenjadi 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 LautMerah, dan jugaketikamerekaberadadi padanggurun selamaempat puluh
tahun. 37Musa ini juga yang sudah berkata kepada bangsa Israel,

‘Allah sekali lagi akanmengangkat seorangNabi bagi kalian dari keturunan bangsa kita
sendiri. Dia juga akanmenyampaikan pesan Allah seperti saya.’✡

38 Musa masih hidup bersama dengan umat Allah— yaitu nenek moyang kita, selama
merekaberadadi padang gurun. Danmalaikat yangduluberbicara kepadanyadiGunung
Sinai berulang-ulang menyampaikan Firman Allah kepadanya dan nenek moyang kita.
Dan akhirnya Firman itu disampaikan kepada kita— yaitu perkataan yang memberi
hidup.

✡ 7:28 Kel. 2:14 ✡ 7:32 Kel. 3:6 ✡ 7:34 Kel. 3:5-10 ✡ 7:37 Ul. 18:15
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39 “Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Sebaliknya mereka menolak
dia. Dan di dalam hati mereka, mereka mau kembali ke Mesir. 40 Lalu 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 untukmerayakan patung buatan tanganmereka sendiri. 42Oleh karena perbuatan-
perbuatan mereka itu, Allah berbalik dari mereka dan membiarkan mereka 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 persem-

bahan kepada-Ku
ketika kalian hidup di padang gurun selama empat puluh tahun.

43Karena sampai sekarang di dalam hati kalian,
kalianmasih lebih sukamenyembah di kemah dewamu— Molok,
dan patung berhala yang kalian buat dalam rupa dewa Refan— dewa bintang itu.

Oleh karena itu, Aku 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 petunjuk
Allah, seperti yang sudahdiperintahkandandiperlihatkanAllahkepadaMusa. 45Sesudah
itu, Yosua memimpin nenek moyang kita merebut daerah ini. Mereka bisa tinggal di
daerah ini karena Allahmengusir orang-orang yang tidakmengenal Dia dari sini. Mereka
membawa Kemah 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 untukmembangun sebuah rumahbagi Dia— yaitu Allah yang disembah oleh Yakub.
47Tetapi anaknya Salomolah yangmembangun Rumah Allah itu.

48-49 “Tetapi Allah Yang Mahatinggi 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
selalu melawan Roh Kudus! 52 Coba sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh
nenek moyang kita! Memang tidak ada! Bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang
dulu memberitakan tentang kedatangan Kristus— yaitu Hamba Allah yang selalu hidup
benar di mata Allah. Tetapi sekarang kalianlah yang mengkhianati dan membunuh Dia!
53Kalianmemang sudahmenerimaHukumTaurat yangdiberikanolehAllahmelalui para
malaikat-Nya, tetapi kalian tidak pernah taat kepada hukum itu!”

Stefanus dibunuh
54 Pada waktu para pemimpin Yahudi mendengar semua itu, mereka sangat sakit hati

dan hampir tidak 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 tempatyangpaling terhormat—yaitudi sebelahkananAllah. 56Laludiaberkata,
“Lihatlah! Sayamelihat surga terbuka danYesus sebagai AnakManusia†berdiri di tempat

✡ 7:40 Kel. 32:1 ✡ 7:43 Am. 5:25-27 § 7:44 Kemah Suci Secara harfiah, “KemahKesaksian.” 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 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
‘anakmanusia’—maksudnyadalambentuk ‘manusiabiasa’, waktuAllahmelantikDia sebagai Raja atas semuayangada.
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yang paling terhormat di sana.”
57Waktumerekamendengar perkataan Stefanus itu,mereka berteriak sambilmenutup

telinga mereka, lalu serentak menyerang dia. 58Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu
melempari dia dengan batu sampai mati. Orang-orang yang bersaksi melawan Stefanus
itu meninggalkan jubah mereka di kaki seorang pemuda yang bernama Saulus.‡ 59 Pada
waktuorang-orangmelempari diadenganbatu, Stefanusberdoa, “TuhanYesus, terimalah
roh saya.” 60 Lalu sambil berlutut, dia berseru dengan suara keras, “Tuhan, janganlah
tanggungkan dosa ini atas mereka!” Sesudah berkata begitu, Stefanusmati.

8
1-3Saulus juga setuju bahwapembunuhan terhadap Stefanusmerupakanhal yang baik.

Sesudah itu, beberapa orang saleh menguburkan Stefanus, dan mereka menangisi dia
dengan sangat sedih.

Saulusmenganiaya orang percaya
Tetapi pada hari itu juga penganiayaan besar mulai terjadi terhadap orang percaya di

Yerusalem. Dan Saulus sedang berusaha untuk membinasakan jemaat. Dia pergi dari
rumah ke rumah dan menyeret 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
5Filipus* pergi ke kota Samaria danmemberitakan kepada orang-orang di situ tentang

Kristus. 6Waktumerekamendengar ajarannya danmenyaksikan banyak keajaiban yang
dia lakukan,mereka semuamendengarkan dengan penuh perhatian. 7Banyak 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.

9Tetapi 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 biasamaupunorang penting, segan kepada dia danberkata, “Orang inimempunyai
kuasaAllah yang disebut kuasa besar.” 11 Jadimereka sangatmenghormati Simon, karena
dia sudah begitu lamamembuat mereka terheran-heran dengan ilmu sihirnya.

12 Tetapi 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.

14Ketika rasul-rasul, yang masih berada di Yerusalem, mendengar bahwa orang-orang
Samaria sudahmenerima Firman Allah yang disampaikan oleh Filipus itu, makamereka
mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. 15Padawaktumereka tiba,mereka berdoa supaya
orang Samaria yang percaya menerima Roh Kudus. 16Orang percaya itu memang sudah
dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun ke atas mereka. 17 Jadi
waktu Petrus danYohanesmeletakkan tanganke atasmereka, 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 sayameletakkan kedua tangan saya pada seseorang, orang itu akanmenerima Roh
Kudus.”

20Tetapi Petrus berkata kepada Simon, “Binasalah kamubersamauangmu itu!— karena
kamu menganggap bahwa kamu bisa membeli kemampuan khusus dari Allah dengan
uang. 21 Kamu tidak mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini,

‡ 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 dengan Hukum Taurat, 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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karenahatimu tidak benar di hadapanAllah. 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.”

24Lalu Simonmenjawab, “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 danmemberitakan 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-siaplah dan pergi ke selatan,† ke jalan yang turun dari Yerusalem ke
Gaza.” (Jalan itu melintasi daerah yang sepi.) 27 Jadi Filipus bersiap-siap dan berangkat.
Di sana dia melihat seorang sida-sida Etiopia—‡ yaitu seorang pejabat ratu Etiopia§ yang
bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan negeri itu. Dia sudah pergi beribadah
ke Yerusalem, 28 dan pada waktu itu dia sedang dalam perjalanan pulang. Pembantunya
sedangmengarahkan keretanya, sedangkan pejabat itu sendiri duduk danmembaca 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 kitabNabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepadanya, “Apakah Tuan
mengerti 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 itu meminta 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 be-
rawal dari Firman Allah itu, Filipus memberitakan Kabar Baik tentang Yesus kepadanya.

36-37 Dalam 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?”†

38Lalu pejabat itumenyuruh keretanya berhenti, danmereka berdua turun danmasuk
kedalamair. KemudianFilipusmembaptisdia. 39Sesudahmerekakeluardari air, tiba-tiba
Roh TUHANmembawa Filipus dari tempat itu, dan pejabat itu tidakmelihat 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
memberitakanKabar 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
berkatabahwadiaakanmembunuhmereka. Karena ituSauluspergi kepada imamagung,
2 dan meminta supaya dia diberikan surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin
setiap rumah pertemuan orang Yahudi di kota Damsik. Dalam surat itu tertulis supaya

† 8:26 ke selatanDalambahasa Yunani, kata-kata ini juga bisa diterjemahkandengan “kira-kira tengahhari.” ‡ 8:27
sida-sida Orang yang sudah dikebiri waktu masih kecil. Orang-orang sida-sida sering dipercayakan dengan jabatan
tinggi. § 8:27 ratu Etiopia Secara harfiah, “kandake/ratu Etiopia.” Kata ‘kandake’ bukan namanya, tetapi kata

‘ratu’ dalam bahasa Etiopia. * 8:33 keturunan-Nya Kebanyakan penafsir berkata bahwa kata bahasa Yunani
‘genean’ berarti ‘keturunan’. Ada yangmenafsirkan sebagai ‘generasi’ zamanYesus. Menurut tafsiran itu frasa ini dapat
diterjemahkan, “Sulit untuk dijelaskan betapa jahat manusia pada zaman-Nya itu.” Hampir tidak ada penafsir yang
mengerti kata ‘genean’ di sini sebagai ‘asal-usul’-Nya. ✡ 8:33 Yes. 53:7-8 † 8:36-37 Ayat 37 Dalam beberapa
salinan kuno dalam bahasa Yunani, terdapat kata-kata yang kemudian dihitung sebagai ayat 37. Tetapi hampir semua
penafsir mengatakan bahwa kata-kata ini tidak ditulis oleh Lukas: Filipus menjawab, “Kalau engkau percaya dengan
sepenuh hati, engkau bisa dibaptis.” Kata pejabat itu, “Saya percaya bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah.”
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ketika diamenemukanpengikut-pengikut Yesus—* baik laki-lakimaupunperempuan, dia
akanmenangkap danmembawamereka kembali ke Yerusalem untuk diadili.

3 Ketika Saulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit menyinari sekelil-
ingnya. 4Lalu Saulus jatuh ke tanah danmendengar suara yang berkata, “Saulus, Saulus,
kenapa kamumenganiaya Aku?”

5Dan Saulus bertanya, “Siapa Engkau, Tuhan?”
Lalu suara itu menjawab, “Akulah Yesus, yang kamu aniaya itu. 6 Sekarang berdirilah

dan masuklah ke kota itu. Di sana akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kamu
lakukan.”

7Orang-orang yang bersama dia dalam perjalanan itu berdiri saja, dan merasa sangat
takut sehingga tidak bisa bicara apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak
melihat siapaOrang yang berbicara itu. 8Lalu Saulus bangundari 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 tidakmakan dan tidakminum.

10Di Damsik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dalam suatu pengli-
hatan, Tuhanmemanggil dia, “Ananias!”
Lalu Ananias menjawab, “Saya di sini, Tuhan.”
11KemudianTuhanberkatakepadanya, “Berdirilahdanpergilahke jalanyangbernama

Jalan Lurus. Carilah rumah seorang yang bernama Yudas.† Katakanlah kepada seseorang
di rumahnya bahwa kamu mau bertemu dengan seorang yang bernama Saulus— yaitu
orangyangberasal dari kotaTarsus. Dia sekarang sedangberdoakepada-Ku. 12Dandalam
suatu penglihatan juga, Saulus sudah melihat seorang yang bernama Ananias datang
kepadanya, danmeletakkankedua tangannyapadanya, supayadia bisamelihat kembali.”

13 Tetapi Ananias menjawab, “Tuhan, saya sudah mendengar banyak tentang orang
itu! Dia sudah banyak menganiaya umat-Mu di Yerusalem! 14Dia datang ke sini dengan
membawa surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap setiap orang yang
percaya kepada-Mu.”

15 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Pergilah, karena Aku sudah memilih 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 me-
nunjukkan kepadanya begitu banyak penderitaan yang harus dia alami karenamelayani
Aku.”

17Maka Ananias pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Lalu dia meletakkan
kedua tangannya pada Saulus dan berkata, “Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus mengutus
saya kepadamu. Dialah yang kamu lihat dalam perjalananmu ke sini. Dia mengutus saya
supaya kamu bisa melihat lagi 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 beberapa hari bersama pengikut-pengikut Yesus di Damsik. 20Dia

langsung pergi ke beberapa rumah pertemuan orang Yahudi dan mulai memberitakan
tentang Yesus dengan berkata, “Yesus adalah Anak Allah!”

21Semuaorangyangmendengardiamenjadiherandanberkata, “Bukankahdia ini yang
mencobamembinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus di Yerusalem?! Karena
itulah dia datang ke sini— untuk menangkap danmembawamereka 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

membunuhSaulus. 24Siangdanmalammerekamenjagapintu-pintu gerbangkota supaya
bisamembunuh dia. Tetapi kemudian rencanamereka itu diketahui oleh Saulus. 25Maka

* 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. ‡ 9:22 Kristus Lihat catatan
mengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
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pada suatumalam, orang-orang yang sudahmengikuti ajaran Saulusmenolong 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
26Pada 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
danmenceritakan bagaimana Saulus sudahmelihat Tuhan dalam perjalanan ke Damsik.
Barnabas juga memberitahukan bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Saulus, dan
Saulus sudahmemberitakan tentang Yesus dengan berani di Damsik.

28 Jadi, Saulus pun bergabung dengan mereka dan sering ikut bersama mereka 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
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
kepadaTuhanYesus, danRohKudus selalumenguatkanmereka, sehingga jumlahmereka
semakin bertambah banyak.

Petrus di kota Lida dan Yope
32 Pada waktu itu, Petrus mengunjungi semua daerah di sekitar Yerusalem, dan pergi

mengunjungi orang-orang percaya di Lida. 33Di sana dia bertemu dengan seorang yang
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.
35 Lalu semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihat 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. Kemudian ibu-
ibu lain memandikan mayatnya sesuai dengan adat Yahudi dan menaruh mayatnya
di ruangan atas. 38 Kota Lida dekat dengan Yope. Jadi, ketika orang-orang percaya
mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka mengutus dua orang ke sana. Lalu
kepadanya mereka memohon dengan sangat, “Tolong cepat datang.” 39 Lalu Petrus
menyiapkan diri dan ikut dengan mereka. Ketika tiba di sana, Petrus diantar ke ruang
atas tersebut. Semua janda berdiri mengelilingi Petrus di situ. Sambil menangis mereka
memperlihatkankepadanyabaju-bajudanberbagai pakaian lain yangdibuat olehDorkas
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, danmenunjukkan kepadamereka bahwa Tabita sudah hidup kembali.

42 Berita tentang keajaiban itu tersebar ke seluruh kota Yope, dan banyak orang yang
menjadipercayakepadaTuhan. 43Sesudah itu, Petrus tinggal cukup lamadiYopebersama
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 sangat hormat dan taat kepada Allah, dan dia sering memberikan bantuan
kepada orang-orang miskin, dan dia juga selalu berdoa kepada Allah. 3 Pada suatu hari
sekitar jam tiga sore, dia mendapat suatu penglihatan dan melihat dengan jelas bahwa
malaikat datang kepadanya dan berkata, “Kornelius!”

4 Lalu Kornelius memandang malaikat itu dengan rasa takut dan bertanya, “Ada apa
Tuan?”
Lalu malaikat itu menjawab, “Allah berkenan atas doa-doamu dan atas semua bantu-

anmu kepada orang-orangmiskin. Dan dimata Allah kedua hal itu sudahmenjadi seperti
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suatu persembahan. 5 Sekarang kirimlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput
seorang yang bernama Simon— yang juga disebut Petrus. 6 Dia sedang tinggal sebagai
tamu di rumah seorang pengolah kulit binatang. Namanya juga Simon, dan rumahnya
berada di pinggir pantai.” 7 Lalu sesudah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil
dua orang hambanya dan seorang tentara yang bertugas sebagai sekretaris pribadinya.
Tentara itu juga penyembah Allah. 8Dan sesudah diamenjelaskan 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. 10 Lalu
dia merasa lapar dan ingin makan. Ketika orang sedang menyiapkan makanan, Petrus
mendapat suatu penglihatan. 11 Dia melihat langit terbuka, lalu ada sesuatu yang
kelihatannya seperti selembar kain linen yang lebar turundari langit. Kain itu tergantung
pada keempat sudutnya. 12 Di dalam kain itu ada banyak sekali jenis binatang yang
tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, termasukbinatang berkaki empat, binatang yang
merayap di tanah, dan burung-burung liar. 13 Lalu ada suara yang berkata kepadanya,
“Petrus, berdirilah! Potonglah itu danmakanlah.”

14Tetapi Petrus berkata, “Tidak, Tuhan! Saya tidak pernah makan sesuatu yang haram
atau najis.”

15 Suara itu berbicara untuk kedua kalinya, “Apa yang Allah katakan halal janganlah
kamu anggap haram.” 16 Penglihatan itu muncul tiga kali, kemudian kain itu langsung
terangkat kembali ke langit.

17Waktu Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan itu, orang yang disuruh oleh
Kornelius itu sudah menemukan rumah Simon dan sedang berdiri di depan pintu pagar
halaman rumah itu. 18Mereka bertanya, “Apakah orang yang bernama Simon— yang juga
disebut Petrus, menumpang di sini?”

19 Dan waktu Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh Kudus berkata
kepadanya, “Dengar Petrus! Ada tiga orang sedang mencari kamu. 20 Berdirilah dan tu-
runlah ke bawah. Pergilah bersamamereka tanpa ragu-ragu karena Aku yang mengutus
mereka kepadamu.”

21 Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Sayalah orang yang kalian cari.
Untuk apa kalian datang?”

22 Mereka berkata, “Kornelius— seorang komandan kompi Romawi, menyuruh kami
datang ke sini. Dia orang baik. Dia sudah menjadi penyembah Allah, dan semua orang
Yahudimenghormati dia. Dia diberitahukan olehmalaikat dari surga untukmengundang
Bapak datang ke rumahnya, supaya dia bisa mendengar ajaran yang akan Bapak sam-
paikan.” 23 Lalu Petrus mengundang mereka masuk dan bermalam di rumah itu. Besok
harinya, sesudah bersiap-siap, dia berangkat bersamamereka. Beberapa saudara seiman
dari Yope juga ikut bersamamereka. 24Danpadahari berikutnyamereka tiba di Kaisarea.
Kornelius sudahmenunggumereka dan sudahmengumpulkan seluruh keluarganya dan
sahabat-sahabatnya di rumahnya.

25 Waktu Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius langsung berlutut di depan kaki
Petrus dan menyembah dia. 26 Tetapi Petrus memegang dan menarik dia supaya berdiri
sambil berkata, “Berdirilah! Saya juga hanya manusia biasa— sama seperti Bapak!”
27Sambil berbicara denganKornelius,merekamasuk ke dalam rumahdanPetrusmelihat
banyak orang yang sudah berkumpul di situ.

28 Dan Petrus berkata kepada mereka, “Kalian sudah tahu bahwa kami orang Yahudi
dilarang bergaul ataumengunjungi orang yang bukan Yahudi seperti kalian. Tetapi Allah
sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menganggap siapa pun terlalu
najis untuk diterima oleh Allah. 29 Karena itu, waktu saya diundang ke sini, saya tidak
keberatan untuk datang. Jadi sekarang, saya mau bertanya: Kenapa kalian memanggil
saya?”

30 Dan Kornelius menjawab, “Empat hari yang lalu, saya sedang berdoa di rumah ini,
padawaktuyangsamaseperti sekarang—yaitu jamtiga sore. Tiba-tibaadaseorangberdiri
di depan sayadenganpakaianyangberkilau-kilauan. 31Laludiaberkata, ‘Kornelius, Allah
berkenan atas doa-doamu dan atas semua bantuan yang kamu berikan kepada orang-
orang miskin. 32Oleh karena itu, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk mengundang
Simon— yang juga disebut Petrus, supaya datang ke sini. Dia sedang tinggal di rumah
Simon, seorang pengolah kulit binatang. Rumahnya berada di pinggir pantai.’ 33 Jadi
saya segeramenyuruhorang pergimemanggil Bapak. Saya berterimakasih karena bapak

* 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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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
mendengarbahwaAllah sudahmenyampaikanKabarBaik kepadabangsaYahudi, bahwa
kami harus berdamai kembali dengan Allah melalui Kristus yang sudah dijanjikan itu—
yaitu Yesus, yang adalah Tuhan atas semua orang di dunia ini. 37-38 Dan kalian sudah
mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, orang Nazaret itu di seluruh
Yudea. Dia memulai pelayanan-Nya di provinsi Galilea sesudah Yohanes Pembaptis
memberitakan kepada orang Yahudi bahwa mereka harus bertobat dan dibaptis. Jadi
kalian sudahmengetahui tentang Yesus, yang sudahdiurapi olehAllah denganRohKudus
dan dengan kuasa-Nya. Lalu Yesus pergi ke mana saja dan melakukan hal-hal yang
baik dan melepaskan semua yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai Dia. 39 Dan
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. 40 Tetapi pada hari ketiga, Allah menghidupkan Dia kembali dari
kematian, lalu Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada kami dan orang banyak. 41 Tidak
semua masyarakat Yerusalem melihat Dia, tetapi hanya orang-orang yang sudah dipilih
olehAllah saja yang sudahmelihat Dia. Kami yang sudahmakan danminumbersamaDia
sesudahDiahidupkembali dari kematiandipilih-Nyauntukmenjadi saksi bagiDia. 42Dan
Dialah yang sudahmemberikanperintah kepada kami untukmemberitakandanbersaksi
kepada semua orang bahwaAllah sudahmenentukanDia untukmengadili semua orang—
baik yang masih hidup maupun 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
44 Waktu Petrus masih berbicara seperti itu, Roh Kudus turun dan menguasai semua

orang yang mendengar berita itu. 45Orang-orang percaya dari bangsa Yahudi 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 sudahmenerima Roh Kudus, sama seperti yang kita alami dulu. Jadi
orang tidak bisamenyalahkan kita kalau kitamembaptis mereka dengan air juga.” 48 Jadi
Petrus menyuruh saudara-saudara seiman dari Yope itu untuk membaptis orang yang
bukan Yahudi itu dalam nama Kristus Yesus. Sesudah itu, Kornelius dan yang lainnya
meminta Petrus supaya tinggal bersamamereka selama beberapa hari lagi.

11
Petrus kembali ke Yerusalem

1 Lalu para rasul dan saudara-saudari seiman di provinsi Yudea mendengar bahwa
orang yang bukan Yahudi juga sudah percaya Firman Allah tentang Tuhan Yesus. 2 Jadi,
waktu Petrus pergi ke Yerusalem, ada saudara-saudari seiman dari bangsa Yahudi* yang
bertengkar dengandia. 3Merekaberkata, “Kamusudahpergi ke rumahorang yangbukan
Yahudi† dan bahkan kamumakan bersamamereka!”

4Karena itu Petrusmenjelaskan semuayang sudah terjadimulai dari awal kejadiannya.
5 Petrus berkata, “Waktu saya berada di kota Yope dan sedang berdoa, saya mendapat
suatu penglihatan, dan saya melihat sesuatu yang kelihatannya seperti kain linen lebar
yang turun dari langit. Kain itu tergantung pada keempat sudutnya. Lalu kain itu turun
tepat di depan saya. 6 Ketika saya memperhatikan apa yang ada di dalam kain itu,
saya melihat ada banyak jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi,
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.’ 9Lalu suara itu berkata lagi dari langit, ‘Apa yang

* 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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Allah katakan halal janganlah kamu anggap haram.’ 10 Penglihatan itu terjadi tiga kali,
kemudian kain itu langsung terangkat kembali ke langit. 11Dan tepat pada saat itu juga
ada tiga orang yang datang ke rumah tempat saya menginap. Mereka dari Kaisarea yang
diutus datang kepada saya. 12 Lalu Roh Kudus berkata kepada saya untuk ikut dengan
mereka tanpa ragu-ragu. Keenam saudara dari Yope yang sedang duduk di sini sekarang
ikut juga bersama saya ketika kamimasuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi itu.
13Dan pemilik rumah itumemberitahukan kepada kami bagaimana diamelihatmalaikat
berdiri di rumahnya dan berkata, ‘Kirimlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput
Simon— yang juga disebut Petrus. 14Dia 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. 16Kemudian saya ingat kembali bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, ‘Dulu Yohanes
membaptis kalian dengan air, tetapi kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus.’ 17 Jadi
kalau Allah sudah memberikan Roh-Nya kepada mereka yang bukan Yahudi, bagaimana
mungkin saya bisa menghalangi Allah! Berdasarkan percaya kepada Tuhan kita Kristus
Yesus,mereka juga sudahmendapat pemberian yang sama seperti yang dulu kita terima.”

18 Sesudah saudara-saudari Yahudi itu mendengarkan penjelasan Petrus, mereka
berhenti menentang dia lalu memuji Allah, “Wah! Kalau begitu, Allah juga sudah mem-
berikan kesempatan kepada orang yang bukan Yahudi untuk bertobat dan menerima
hidup yang selama-lamanya, sama seperti kita!”

Kabar Baik datang ke kota Antiokia
19Sementara itu, orang-orangpercayayang sudah terpencarkarenapenganiayaanyang

terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan diri sampai ke negeri Fenisia, pulau
Siprus, dan kota Antiokia. Merekamasih terus saja menyampaikan Firman Allah tentang
Yesus di tempat-tempat itu, tetapi hanya kepada orang Yahudi saja. 20Tetapi ada beberapa
orang dari antara mereka yang berasal dari Siprus dan kota Kirene. Pada waktu mereka
datang ke Antiokia, merekamulai 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
denganRohKudusdanmempunyai keyakinanyangkuat. Padawaktudia tibadanmelihat
bahwa ternyata TUHANAllah sedangmenunjukkan kebaikan hati-Nya di sana, dia sangat
gembira. Lalu semua orang percaya yang di sana diajaknya supaya dengan segenap hati
terus setia kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semakin banyak juga orang yang menjadi
pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas.

25LaluBarnabaspergi kekotaTarsusuntukmencari Saulus. 26Sesudahdiamenemukan
Saulus, Barnabas membawanya kembali ke Antiokia. Lalu selama satu tahun penuh
mereka terlibat di dalam jemaat danmengajar sejumlah besar orang. Dan di Antiokialah,
untuk pertama kalinya, para pengikut Yesus disebut “Kristen.”

27 Pada waktu itu, beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai kemampuan
khusus untuk bernubuat datang ke Antiokia. 28 Salah satu dari mereka bernama Agabus.
Dia berdiri dalam pertemuan jemaat dan dengan kuasa dari Roh Kudus dia berkata,
“Hampir seluruh penduduk bumi akan mengalami bencana kelaparan.” (Kelaparan
itu terjadi pada waktu Klaudius sedang memerintah sebagai raja agung di Roma.)
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 sebanyakmungkin—
sesuai dengan kemampuan masing-masing. 30 Hal itu mereka laksanakan, lalu mereka
mengutus Barnabas dan Saulus untukmenyerahkandana itu kepadapara penatua orang-
orang percaya di Yerusalem.

12
Herodes Agripamenganiaya saudara-saudari seiman

1 Pada waktu itu juga, Raja Herodes menyuruh tentara-tentaranya untuk menangkap
dan menganiaya beberapa orang saudara-saudari seiman. 2Dan dia menyuruh tentara-
tentaranya untuk membunuh Yakobus— saudara Yohanes, dengan pedang. 3Waktu dia
melihat bahwa pembunuhan itumembuat hati pemimpin-pemimpin Yahudi senang, lalu
dia menyuruh para tentaranya untukmenangkap Petrus juga. Hal itu terjadi pada pekan
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perayaan Paskah.* 4 Ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan, Herodes menyuruh
empat kelompok tentara untukmenjaga dia. Masing-masing kelompok terdiri dari empat
orang tentara. Diaberencanamengadili PetrusdidepanumumsesudahHariRayaPaskah.
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 untuk membangunkan
dia dan berkata, “Cepat bangun!” Saat itu juga rantai-rantai itu terlepas dari tangan
Petrus. 8 Lalu malaikat itu berkata kepadanya, “Pakailah bajumu dan sandalmu.” Dan
Petrus pun melakukannya. Kemudian malaikat itu berkata lagi, “Pakailah jubahmu dan
ikutlah saya.” 9Lalu Petrusmengikuti malaikat itu keluar, tetapi dia tidak berpikir bahwa
yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Dia menyangka bahwa dia mendapat
penglihatan. 10Mereka melewati penjagaan pertama dan kedua, lalu mereka sampai di
pintu besi, yang adalah pintu menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya dan
mereka pun keluar dari situ. Sesudah mereka berjalan dari persimpangan jalan ke jalan
lain, tiba-tibamalaikat itu menghilang.

11Saat itu jugaPetrusmenyadari apayang sudah terjadi dandiaberkata, “Sekarang saya
tahudenganpastibahwaAllahsudahmengutusmalaikat-Nyauntukmenyelamatkansaya
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
danberdoa. 13PetrusmengetukpintudanseorangperempuanyangbernamaRodedatang
untuk membuka pintu. Dia bekerja sebagai pembantu di rumah itu. 14 Waktu Rode
mengenal suara Petrus, karena dia sangat gembira, dia berlari ke dalam dan lupa untuk
membuka pintu. Lalu dia memberitahukan kepada semua yang berkumpul, “Petrus
sedang berdiri di depan pintu!” 15 Lalu mereka berkata kepadanya, “Kamu sudah gila!”
Ketika dia terus saja berkata bahwa Petrus memang ada di luar, mereka berkata lagi,
“Mungkin itu malaikat yang bertugas untuk selalu menjaga dia.”

16Sementara ituPetrusmasih terusmengetukpintu, danketikamerekamembukapintu
danmelihat dia, mereka heran sekali. 17Tetapi Petrus memberi tanda dengan tangannya
supaya mereka diam, lalu dia menceritakan kepada mereka bagaimana TUHAN sudah
mengeluarkandiadari penjara. 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 untuk mencari Petrus, tetapi mereka tidak menemukan dia. Lalu
Herodesmemeriksa keenam belas tentara yang sudahmenjaga 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 daerahmereka bergantung kepada daerah Herodes untuk
mendapatkan makanan. Oleh karena itu mereka menyuap seorang pejabat bernama
Blastus— yaitu kepala urusan istana, supaya dia membantumereka dalam urusan itu.

21 Jadi, pada hari yang sudah ditentukan, Herodes memakai jubah khusus raja, duduk
di atas takhta kerajaan, dan berpidato kepada mereka. 22Orang banyak dari kedua kota
itu mau menyenangkan hati raja, jadi mereka memuji dia dengan berteriak, “Yang kita
dengar ini adalah suaradewa,‡bukan suaramanusia!” 23Tiba-tibamalaikatmenjatuhkan
hukuman atas Herodes karena dia menerima pujian itu dan tidak memberi hormat
kepada Allah. Lalu usus Herodes dimakan oleh cacing-cacing hingga dia mati.

* 12:3 Paskah Di sini ‘Paskah’ menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hari Raya Roti Tanpa
Ragi’— yang dirayakan selama satu minggu bersama dengan Hari Raya Paskah. Lihat Kel. 12. † 12:17 Yakobus ini
adalah adik Yesus, yang padawaktu itumenjadi pemimpin jemaat Kristen di Yerusalem. Dialah juga yangmenulis Surat
Yakobus. ‡ 12:22 suara dewa Kumpulan orang Tirus dan Sidon ini tidak sungguh-sungguh berpikir bahwaHerodes
adalah dewa. TetapimerekamencobamenyenangkanHerodes supaya dia bersedia berdamai kembali denganmereka.
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24 Pada waktu itu Firman Allah masih terus tersebar dan jumlah orang yang percaya
kepada Yesus semakin bertambah banyak.

25 Sesudah Barnabas dan Saulus menyelesaikan pelayanan mereka di Yerusalem,
mereka kembali ke Antiokia. Markus— yang juga disebut Yohanes, ikut bersamamereka.

13
Barnabas dan Saulus diberi tugas khusus

1 Pada waktu itu, di antara saudara-saudari seiman di Antiokia ada beberapa orang
yangmempunyai kemampuan khusus untuk bernubuat ataumengajarkan 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 Barnabas dan
Saulus untukmelakukan pekerjaan yang sudah Aku siapkan bagi mereka.”

3 Jadi, sesudahmerekaberpuasadanberdoa lagi,merekameletakkan tanganpadaBarn-
abas 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 kepulau Siprus. 5Waktumereka sampai di kota Salamis,merekamenyampaikan
berita keselamatan dari Allah di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Markus— yang
dipanggil Yohanes itu, juga ikut untukmembantumereka.

6-8 Lalu mereka mengunjungi semua tempat di pulau itu sampai mereka tiba di kota
Pafos. Di sanamerekabertemudengan seorang tukang sihir dannabipalsuyangbernama
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 gubernurmemanggil 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. 9Tetapi 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! 11Awas! TUHAN sekarang memukulmu, dan kamu akan menjadi
buta untuk sementara. Bahkan kamu tidak akan 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. 12Waktu gubernur melihat apa yang terjadi itu, dia menjadi percaya kepada
Yesus, karena dia heran sekali dengan ajaran tentang Tuhan Yesus.

Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokia di provinsi Pisidia
13Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar ke Perga, di provinsi Pamfilia.

Di situ, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan kembali lagi ke Yerusalem. 14 Dari
Perga, PaulusdanBarnabaspergi keAntiokia, di provinsi Pisidia. PadaHari Sabat,mereka
masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan duduk di situ. 15 Sesudah pembacaan dari
Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-pemimpin rumah pertemuan itu
mengirimpesan kepada Paulus dan Barnabas. Katamereka, “Saudara-saudara, kalau ada
di antara kalian berdua yang bisa memberikan suatu nasihat untuk menguatkan kami di
sini, silakan sampaikan sekarang.”

16Lalu Paulus berdiri danmemberi tanda dengan tangannya bahwadiamau berbicara,
katanya, “Orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi
penyembah Allah, dengarkanlah saya! 17 Allah bangsa Israel sudah memilih nenek
moyang kita. Dia memberkati mereka ketika mereka 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 tahun mereka
tinggal di padang gurun, Allah tetap sabar dengan tingkah lakumereka yang jahat. 19Lalu
Allah membinasakan tujuh bangsa yang ada di tanah Kanaan dan memberikan tanah
itu kepada bangsa Israel untuk menjadi milik mereka. 20 Semua itu berlangsung selama
empat ratus lima puluh tahun.

“Sesudah itu, Allahmengangkat hakim-hakimuntukmemimpinmereka 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.



Kisah 13:22 362 Kisah 13:43

22Tetapi waktu TUHANmenurunkan 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 keturunan
Daud untuk menyelamatkan Israel— yaitu Yesus. 24 Sebelum kedatangan-Nya, Yohanes
sudah mengajar bahwa semua orang Israel harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka
sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. 25 Dan waktu Yohanes hampir menyelesaikan
tugasnya, 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! 27 Tetapi 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 hukuman
mati atas Dia. 28Padahalmereka sama sekali tidakmenemukan alasan untukmembunuh
Yesus, mereka terus mendesak Pilatus supaya Dia dibunuh.

29 “Akhirnya sesudah secara tidak sadar mereka melakukan semua yang ditulis oleh
para nabi tentang diri-Nya,merekamenurunkanDia dari kayu salib danmenaruhmayat-
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 sudahmengikut Dia ketika pergi dari Galilea ke Yerusalem. Dan orang-
orang itulah yang sekarangmemberitakan tentang Dia kepada bangsa Israel.

32 “Jadi sekarang kami menyampaikan kepada kalian Kabar Baik yang sudah Allah
janjikankepadanenekmoyangkita. 33Sekarang, bagi kita keturunanmereka, Allah sudah
menggenapi janji-Nya itu waktu Diamenghidupkan Yesus kembali dari kematian. Hal itu
sesuai dengan apa yang tertulis dalamMazmur Dua,
‘Engkau adalah Anak-Ku,

hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.’✡
34Dan sesuai dengan janji Allah, Diamenghidupkan Yesus kembali dari kematian, supaya
tubuh-Nya tidak hancur dalam kubur. Karena Allah sudah berjanji kepada kita,
‘Aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus dan yang pantas untuk diper-

caya—
yaitu yang sudah Aku janjikan kepada Daud.’✡

35 Jadi Daud juga berkata kepada Allah dalam bagian lain dari bukuMazmur,
‘Engkau tidak akanmembiarkanmayat Hamba-Mu yang kudus itu hancur dalamkubur.’✡
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 hanyamelalui Yesuslah dosa-dosa kita bisa diampuni. 39Artinya semua dosa
kita yang dulu tidak bisa dihapuskan melalui persembahan-persembahan kurban yang
dilakukansesuaidenganHukumMusasekarang sudahdihapuskanbagi setiaporangyang
percaya kepada Yesus. Hanya melalui percaya kepada Yesus kita menjadi benar di mata
Allah! 40 Oleh karena itu, hendaklah Saudara-saudari waspada, supaya apa yang Allah
sampaikanmelalui nabi-Nya tidak terjadi pada kalian:
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.
43 Waktu mereka sedang bubar dari rumah pertemuan itu, banyak orang Yahudi dan
penyembah Allah yang sudah masuk agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas.

✡ 13:33 Mzm. 2:7 ✡ 13:34 Yes. 55:3 ✡ 13:35 Mzm. 16:10 ✡ 13:41 Hab. 1:5
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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. 45Tetapi waktu sebagian dari orang Yahudi yang
belum percaya kepada Yesus melihat begitu banyak orang datang untuk mendengarkan
Paulus, mereka menjadi iri hati sekali. Lalu mereka menentang dan menjelek-jelekkan
apa yang diajarkannya itu. 46 Tetapi Paulus dan Barnabas berbicara dengan berani, “Se-
harusnya Kabar Baik dari Allah ini disampaikan lebih dulu kepada kalian orang Yahudi.
Tetapi karena kalian tidak mau menerimanya, itu artinya kalian sudah menganggap diri
kalian tidak pantas menerima hidup yang selama-lamanya. Oleh karena itu, sekarang
kamimeninggalkankaliandanpergimelayanibangsayangbukanYahudi. 47KarenaAllah
sudahmenyuruh kami dengan berkata,
‘Aku sudahmemberi tugas kepada kalian untukmenerangi orang yang bukan Yahudi,

supaya kalianmenyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi.’ ”✡
48WaktuorangyangbukanYahudimendengarhal itu,mereka senangdanmemujiAllah

untuk berita itu. Dan semua orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menerima
hidup yang selama-lamanyamenjadi percaya.

49Lalu berita keselamatan tentang TuhanYesus tersebar ke seluruhdaerah itu. 50Tetapi
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. 51Tetapi Paulus dan Barnabasmelepaskan debu dari kaki
mereka* sebagai peringatan kepada penduduk kota itu bahwa Allah akan menghukum
mereka. Lalumereka 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

1Ketika 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
percayamenghasut orangyangbukanYahudi, supayamereka tidak senangkepadaorang-
orang yang percaya itu. 3 Tetapi Paulus dan Barnabas tinggal lama di sana dan men-
gajar dengan berani tentang kebaikan hati TUHAN. Dan TUHAN menguatkan kesaksian
mereka dengan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan banyak keajaiban.
4Akhirnya penduduk kota itu terbagi menjadi dua kelompok. Karena ada yang berpihak
kepada orang-orang Yahudi, dan ada yang berpihak kepada kedua rasul itu.

5 Kemudian sebagian orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bersama para pemimpin
kota itu bersepakat untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu.
6 Tetapi waktu kedua rasul mendengar tentang rencana itu, mereka melarikan diri ke
daerah yang lain di provinsi Likaonia— yaitu ke daerah di sekitar kota Listra dan Derbe.
7Dan di sanamereka terus menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus.

Paulus di kota Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seseorang yang sudah lumpuh sejak lahir dan belum pernah berjalan.

9Ketika orang itu sedangmendengar Paulus berbicara, Paulusmemandang dia dan sadar
bahwa orang itu mempunyai keyakinan sehingga dia bisa disembuhkan. 10 Lalu dengan
suara yang kuat Paulus berkata, “Berdirilah di atas kakimu!” Dan orang lumpuh itu
langsung berdiri danmulai berjalan-jalan.

11 Waktu orang banyak melihat apa yang sudah dibuat Paulus, mereka berteriak-
teriak dalambahasa 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 nama Hermes,† karena dia yang banyak bicara. 13 Kebetulan rumah
ibadah untuk dewa Zeus berada dekat sekali dengan kota itu. Karena mendengar bahwa

✡ 13:47 Yes. 49:6 * 13:51 melepaskan debu dari kaki mereka merupakan peringatan kepada penduduk suatu
kampung atau kota yang akan menanggung hukuman Allah. Karena ketika para pemberita Firman Allah datang
menyampaikan berita keselamatan, penduduk kampung atau kota tersebut tidak maumendengarkannya. 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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kedua dewamereka sudah turun, imam yang bekerja di rumah ibadah itu datang dengan
membawa sapi-sapi jantanuntukdipersembahkankepadaPaulus danBarnabas. Dia juga
membawa hiasan lingkaran bunga untukmenghiasi kurban itu.

14 Tetapi waktu Paulus dan Barnabas mendengar rencana imam itu, mereka merobek-
robek jubah mereka sebagai tanda bahwa mereka berdua sangat tidak setuju. Lalu
mereka berlari ke antara orang banyak itu sambil berkata dengan suara keras, 15 “Teman-
teman, jangan lakukan itu! Kamihanya orangbiasa— sama seperti kalian. Kami datang ke
sini untuk mengajar kalian tentang berita keselamatan supaya kalian berhenti menyem-
bah allah-allah yang tidak benar, tetapi berbalik danmenyembah Allah yang benar saja—
yaitu Dia yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dalam
ketiga tempat itu. 16 Di masa lalu, Allah membiarkan semua manusia melakukan 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 yang banyak, makanan yang cukup,
dan hati yang gembira.” 18 Biarpun mereka berdua 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 supaya memihak kepada mereka. 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
21 Di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar keselamatan dan banyak

orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu, mereka kembali lagi ke Listra,
Ikonium, dan kota Antiokia— yang di provinsi Pisidia. 22Di kota-kota itu, mereka berdua
menguatkan hati orang-orang percaya untuk tetapmemegang keyakinanmereka 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 sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan
penatua-penatua itu ke dalam tangan Yesus— yaitu Tuhan yang sudahmereka percayai.

24Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembalimelewati provinsi Pisidia, lalu tiba
di provinsi Pamfilia. 25Merekamengajarkan berita keselamatan sekali lagi di kota Perga,
lalu turunkekotaAtalia. 26Dandari situmerekanaik kapalmenyeberangkekotaAntiokia
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.

27 Waktu mereka tiba di Antiokia, Paulus dan Barnabas mengumpulkan jemaat dan
menceritakan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga
berkata, “Allah memang sudah membuka pintu kesempatan supaya banyak orang yang
bukan Yahudi percaya kepada Yesus.” 28 Lalu mereka tinggal dalam waktu yang lama
dengan saudara-saudari seiman di kota itu.

15
Pertemuan di Yerusalem

1 Pada 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 tidak mengikut adat sunat seperti yang Musa ajarkan, kalian tidak akan
selamat.” 2 Tetapi Paulus dan Barnabas sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah
perdebatan yang serius terjadi di antara mereka, semua saudara seiman memutuskan
untukmengirim Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain untuk pergi kepada para
rasul dan penatua seluruh orang percaya di Yerusalem untukmembahasmasalah itu.

3 Jadi, dengan dukungan dari jemaat, mereka pergi ke Yerusalem. Waktu mereka mele-
wati provinsi Fenisia dan Samaria, mereka juga mengunjungi saudara-saudari seiman di
situ danmenceritakan bahwa banyak orang bukan Yahudi sudah bertobat danmengikut
Yesus. Mendengar hal itu, saudara-saudari seiman itumenjadi sangat bersukacita. 4Pada
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
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percaya yang bukan orang Yahudi harus disunat, dan kita perlumenyuruhmereka untuk
menaati semua HukumMusa.”

6 Kemudian rasul-rasul dan para penatua berkumpul untuk membicarakan masalah
itu. 7 Sesudah perdebatan yang panjang, Petrus berdiri dan berkata, “Saudara-saudara,
kalian tahu bahwa sejak dulu Allah sudah memilih saya dari antara kalian, menjadi
orang yang pertama untuk memberitakan Kabar Baik kepada orang yang bukan Yahudi
supaya mereka menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal hati setiap orang, sudah
menerimaorangyangbukanYahudi itu. Allahmenunjukkanhal itukepadakitaketikaDia
memberikan Roh Kudus kepada mereka sama seperti yang sudah diberikan-Nya kepada
kita. 9Dan 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. Kenapa membebani mereka dengan
semua itu? 11 Sebaliknya, kita percaya bahwa kita orang Yahudi hanya bisa diselamatkan
melalui kebaikan hati Tuhan Yesus. Dan hal itu juga sama untuk mereka yang bukan
Yahudi.”

12 Lalu semua yang hadir menjadi diam dan mendengarkan Barnabas dan Paulus,
yangmenceritakan semua keajaiban yang sudah Allah lakukanmelalui mereka di antara
orang yang bukan Yahudi. 13 Sesudahmereka berdua selesai berbicara, Yakobus berkata,
“Saudara-saudara, dengarkan saya. 14Petrus sudahmenceritakan kepada kita bagaimana
untuk pertama kalinya Allah menunjukkan 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 danmembangun lagi kerajaan Daud yang sudah rusak.

Hal itu seperti kemah yang sudah roboh.
Tetapi Aku akanmembangun danmendirikan kemah itu kembali.

17Akuakanmengerjakanhal itu supaya sisamanusia yangmasih tertinggal akanmencari
TUHAN—

termasuk semua bangsa yang bukan Yahudi,
yaitu mereka yang sudah Aku pilih untukmenjadi umat-Ku.

Begitulah kata TUHAN, yang akanmelaksanakan hal ini.’*
18 ‘Dialah yang sudah memberitahukan tentang rencana-rencana-Nya ini jauh sebelum

hal-hal itu terjadi.’ ”✡
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 supaya
mereka
janganmakan daging yangmenjadi najis karena sudah dipersembahkan kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.
21Larangan-larangan ini bukanhal baru bagimereka, karena sejak dulu sampai sekarang
HukumMusa sudahdiajarkan setiapHari Sabat di dalamrumahpertemuanorangYahudi
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 merekamemilih Silas dan Yudas— yang juga disebut
Barsabas. Keduaorang itudihormati sebagai pemimpindi antara saudara-saudari seiman
diYerusalem. 23Kepadakeduaorang itudititipkan sebuah suratuntukmerekabawa, yang
berbunyi sebagai berikut:

“Salam kepada semua saudara-saudari seiman yang bukan orang Yahudi yang ada di
kota Antiokia dan tempat-tempat lain di provinsi Siria dan Kilikia. Surat ini dari rasul-
rasul dan para penatua seluruh orang percaya di Yerusalem— yaitu saudara-saudara
kalian.

24 Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa orang yang datang kepada kalian
dari daerah kami, dan mereka sudah mengajar kalian dengan hal-hal yang membuat

* 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalampenerjemahan ke dalamBahasa Yunani yang disebut LXX. ✡ 15:18 Yes.
45:21
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kalian ragu dan bimbang akan keyakinan kalian masing-masing. Tetapi kami tidak
mengutus mereka untuk datang mengajar kalian. 25 Karena itu, kami semua dengan
sehati memutuskan untuk memilih dua orang dan mengutus mereka kepada kalian
bersama kedua saudara kekasih kita— yaitu Barnabas dan Paulus. 26 Barnabas dan
Paulus sudahmempertaruhkan hidupmereka demimelayani Tuhan kita Kristus Yesus.
27 Jadi kami sudah mengutus Yudas dan Silas untuk memberitahukan secara langsung
kepada kalian seperti yang tertulis juga dalam surat ini. 28Karena pendapat Roh Kudus
dan juga kami adalah untuk tidakmembebani 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 itumenghibur
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. 33-34Lalu sesudah keduanya tinggal beber-
apa 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 lainmengajarkan berita keselamatan dan Firman TUHAN
kepada orang-orang yang ada di sana.

Paulus dan Barnabas berpisah
36Lalu sesudahbeberapahari, Paulus berkata kepadaBarnabas, “Marilah kita kunjungi

kembali saudara-saudari seiman kita di setiap kota dimana sebelumnya kita sudahmem-
beritakan Firman TUHAN— supaya kita tahu bagaimana keadaan mereka.” 37 Barnabas
setuju, tetapi dia mau supaya Markus— yang disebut Yohanes, ikut bersama 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 seimandiAntiokiamempercayakanmerekakepadaTUHANAllah, supayadengan
kebaikan hati-Nya Dia menjaga mereka. 41 Lalu Paulus dan Silas mengunjungi seluruh
provinsi Siria dan Kilikia serta menguatkan keyakinan jemaat-jemaat yang ada di sana.

16
Timotiusmenemani Paulus dan Silas

1 Lalu 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. 4 Waktu mereka
berkunjung dari satu kota ke kota lain, mereka menyampaikan kepada jemaat-jemaat
tentang peraturan-peraturan yang sudahdiputuskan oleh rasul-rasul danpara penatua di
Yerusalem. 5Dengan demikian, jemaat-jemaat dikuatkan dalam keyakinan mereka, 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

† 15:32 menyampaikan pesan… Lihat catatan di 1Kor. 14.1. ‡ 15:33-34 Ayat 34Dalambeberapa salinan kuno dalam
bahasa Yunani, terdapat kata-kata ini yang kemudian dihitung sebagai ayat 34: “Tetapi Silasmemutuskan untuk tinggal
di sana.”
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keselamatan di provinsi Asia. 7Waktu mereka tiba di perbatasan provinsi Misia, mereka
beberapa kalimencoba 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. 9Pada malam itu TUHANmemberikan penglihatan
kepada Paulus. Dia melihat seseorang dari provinsi Makedonia berdiri dan memohon
kepadanya, “Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami!” 10 Lalu sesudah Paulus
mendapat penglihatan itu, kami— termasuk saya, Lukas,† langsung bersiap-siap untuk
berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menyimpulkan bahwa Allah
sudahmemanggil kamiuntukmemberitakanKabarBaik kepadaorang-orangMakedonia.

Lidia percaya kepada Yesus
11Lalu 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—
yaitukota terpentingdiMakedonia, dansatukotadimanapenduduknyadianggapsebagai
warga negara Roma‡ oleh pemerintah. Kami tinggal di sana selama beberapa hari.

13 Pada Hari 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 untukmereka berkumpul dan berdoa setiapHari Sabat. Padawaktu kami
mendapatkan tempat itu, kami duduk dan berbicara dengan beberapa perempuan yang
sudah berkumpul di sana. 14Salah satu darimereka adalah seorang perempuan bernama
Lidia yang berasal dari kota Tiatira. Dia pedagang kain ungu, dan dia sudah menjadi
penyembah Allah, walaupun dia bukan orang Yahudi. Waktu dia mendengarkan Paulus,
TUHANmembuka hatinya dan dia percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus. 15 Jadi
dia dan semua orang yang tinggal di rumahnya dibaptis. Lalu Lidiamengundang kami ke
rumahnya. Katanya, “Kalau kalianmenganggapbahwa sayabenar-benar percaya kepada
Tuhan Yesus,marimasuk danmenumpang di rumah saya.” Dandengan 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 berhadapan dengan seorang perempuan peramal, 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 depannya
harus memberikan uang dulu kepada majikannya. Jadi majikan-majikannya mendapat
banyak uang karena peramal itu. 17 Dia mengikuti Paulus terus dan juga kami sambil
berulang-ulangberteriak, “Orang-orang ini adalahhambaAllahYangMahatinggi. 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, “AtasnamaKristus Yesus, sayaperintahkan supayakamukeluar
dari perempuan ini!” Dan saat itu juga setan itu keluar.

19 Tetapi waktu para majikan perempuan itu melihat bahwa mereka tidak akan men-
dapatkan 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 penduduk kota ini! 21Mereka
mengajarkanadat istiadatorangYahudi, dankita sebagaiwarganegaraRomatidakpantas
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 supayamereka berdua dipukuli dengan tongkat. 23 Sesudah dipukuli
sampai babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota menyu-
ruh 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.

* 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
juga di ayat 40 bahwa dia tidak ikut waktu Paulus berangkat dari kota Filipi. Tetapi Lukas mulai ikut Paulus lagi di
20:5–21:18 dan 27:1-28. ‡ 16:12 warga negara Roma Kota Filipi dibuka oleh penduduk kota Roma yang pindah ke
sana, jadi merekamasih dianggap sebagai warga negara Roma danmempunyai hak khusus.
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25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan lagu-lagu
pujian kepada Allah, dan para tahanan yang lain ikutmendengarkanmereka. 26Tiba-tiba
terjadi gempa bumi yang kuat sehingga batu-batu fondasi dari penjara itu terguncang.
Semua pintu penjara terbuka, dan semua rantai para tahanan terlepas. 27 Lalu kepala
penjara itu terbangun. Pada waktu dia melihat bahwa pintu-pintu penjara itu sudah
terbuka, dia mencabut pedangnya untuk bunuh diri,§ karena dia mengira bahwa semua
tahanan sudah melarikan diri. 28 Tetapi Paulus berkata kepadanya dengan suara keras,
“Hei, Bapak, jangan bunuh diri! Kami semuamasih ada di sini.”

29 Lalu sesudah kepala penjara itu menyuruh hambanya untuk mengambil lampu, dia
berlarimasukkedalamdandengangemetarketakutanberlutut di depanPaulusdanSilas.
30 Lalu dia mengantar mereka berdua ke luar dan bertanya, “Tuan-tuan, apa yang harus
saya lakukan supaya saya diselamatkan?”

31 Lalu jawab mereka, “Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan 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.”

36 Kemudian kepala penjara itu menyampaikan kepada Paulus, “Para pejabat sudah
menyuruh supaya Tuan-tuan dibebaskan. Jadi sekarang kalian boleh keluar dan pergi
dengan selamat.”

37Lalu Paulus berkata kepada para petugas keamanan itu, “Kamiwarga negara Roma,*
tetapi pejabat-pejabat kota ini sudah menyuruh supaya kami dipukuli di depan umum,
dan itu dibuat tanpa menemukan kesalahan apa pun pada kami! Lalu tanpa alasan
mereka memasukkan kami ke dalam penjara. Dan sekarang mereka mau kami pergi
secara diam-diam. Tentu saja kami tidakmau! Mereka sendiri yang harus datang kemari
danmengantar kami ke luar!”

38Lalu 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. Sesudahmengantar
Paulus dan Silas ke luar, mereka memohon supaya keduanya meninggalkan kota itu.
40 Sesudah itu, mereka berdua pergi ke rumah Lidia. Dan waktu mereka sudah bertemu
danmenghibur saudara-saudari seiman, mereka pergi meninggalkan kota itu.

17
Paulus dan Silas di kota Tesalonika

1 Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota 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.
3Berdasarkan tulisan para nabi dia menjelaskan danmembuktikan bahwa Kristus harus
menderita, lalu mati, dan kemudian hidup kembali dari kematian. Paulus menegaskan,
“Yesus yang sedang saya beritakan kepadamu, Dialah Kristus* yang dijanjikan itu.”
4 Kemudian sebagian dari mereka menjadi percaya dan bergabung dengan Paulus dan
Silas— termasuk sejumlah besar orang Yunani yang sebelumnya sudahmenjadi penyem-
bah 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 meny-
erang rumah Yason untuk mencari Paulus dan Silas, dengan maksud untuk menyeret
mereka ke hadapan orang banyak. 6Tetapi ketika mereka tidak menemukan kedua rasul
itu, maka Yason dan beberapa saudara seiman yang lain diseret kepada para pejabat

§ 16:27 bunuh diri Kepala penjara mau bunuh diri karena dia takut mendapat hukuman dari penguasa. Pada
waktu itu, kalau tahanan lari atau dilepaskan, yang menjaga mereka akan dibunuh. * 16:37 warga negara Roma

Undang-undang Romamenentukan bahwawarga negara Roma tidak boleh dipukul sebelum diadili. * 17:3 Kristus
Lihat catatan di Kis. 2:36.
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kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan kekacauan di
seluruh dunia sekarang sudah datang ke sini juga! 7Dan Yason sudah menerima mereka
di rumahnya. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah
raja kita di Roma, karenamerekamengatakan 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. 9Maka para pejabat kota itu memaksa Yason
dan orang-orang percaya itu untuk membayar denda sebagai jaminan bahwa kekacauan
seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sesudah itu mereka dilepaskan.

Paulus dan Silas ke Berea
10 Lalu pada malam itu, saudara-saudari seiman di situ segera mengirim Paulus dan

Silas ke kota Berea. Sesudah sampai di sana, mereka pergi ke rumah pertemuan orang
Yahudi. 11 Orang-orang di Berea lebih terbuka kepada pengetahuan baru daripada
orang-orang di Tesalonika. Mereka 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
waktuorang-orangYahudidi TesalonikamendengarbahwaPaulus sedangmemberitakan
Firman Allah lagi di Berea, mereka pergi ke sana untuk menghasut orang banyak supaya
terjadi lagi keributan. 14Olehkarena itu, saudara-saudari seimandi sana segeramengirim
Paulus ke daerah pantai, tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. 15 Lalu mereka
yangmengantar Paulusmembawadia sampai ke kotaAtena. Sesudah itumereka kembali
ke Berea dengan membawa pesan dari Paulus untuk Silas dan Timotius, supaya mereka
berdua segera datang kepadanya.

Paulus di Atena
16Ketika Paulus sedangmenunggu kedatangan Silas dan Timotius, hatinyamerasa san-

gat terganggu karenamelihat bahwakotaAtena itu penuhdenganpatung berhala. 17Oleh
karena itu, dia sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara tentang
YesusbersamaorangYahudidan jugayangbukanYahudiyangsudahmenjadipenyembah
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 antaramereka ada yang berkata, “Ajaran si pembual itu tidak
masuk akal.” Dan yang lain berkata, “Rupanya dia berbicara tentang dewa-dewa asing.”
Mereka berkata seperti itu karena Paulus memberitakan tentang Yesus dan khususnya
bahwa Yesus hidup kembali dari kematian. 19 Lalu mereka membawa dia ke pertemuan
ahli-ahli filsafat yang diadakan di tempat sidang para pejabat kota yang bernama Sidang
Areopagus.‡ Dan di situ mereka berkata, “Tolong jelaskan kepada kami tentang ajaran
baru yang kamu sampaikan itu. 20Karena kamimendengar bahwa kamumenyampaikan
ajaranbaru yang aneh, jadi kamimau tahu lebih lanjut tentang arti ajaran itu.” 21 (Mereka
berkata begitu karena kota Atena terkenal sebagai kota dimana penduduknya dan semua
pendatang sibuk hanya membicarakan atau mendengarkan pemikiran-pemikiran yang
terbaru.)

22 Jadi Paulus berdiri di hadapan Sidang Areopagus dan berkata, “Orang-orang Atena,
saya melihat dengan jelas bahwa kalian sungguh-sungguh orang beragama. 23 Karena
waktu saya berjalan-jalan di kota ini, saya perhatikan bahwa kalian mempunyai banyak
tempat untukmenyembahdewa-dewa. Saya jugamelihat tulisanpada salah satumezbah:
‘Kurban untuk dewa yang belum dikenal.’ Biarkanlah saya memperkenalkan Dia yang
kalian sembah tetapi tidakmengenal-Nya!

24 “Dialah Allah yang sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dan Dialah
TUHAN yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi Dia tidak tinggal di dalam rumah-
rumahsembahyangyangdibangunolehmanusia. 25Dia tidakmembutuhkanpertolongan
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

† 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 menye-
nangkan. Mereka tidak percaya bahwa dewa-dewa (atau Allah) menghukum kejahatan sesudah manusia meninggal
dunia. Sedangkan aliran Stoa (para pengikut Zeno)mementingkan hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Mereka
mengajar bahwa setiap orang harusmenguasai dirinya. ‡ 17:19 Sidang Areopagus terdiri dari kelompok pemimpin
di Atena yangmempunyai tugas sama seperti hakim.
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menjadi kerajaan, dan juga batas-batas daerah kekuasaan mereka. 27 Lewat semua yang
diperbuat-Nya itu, Allah bermaksud supaya kita berusahamencari Dia— dengan harapan
kita menemukan-Nya, meskipun sebenarnya Dia tidak jauh dari kita masing-masing.
28 Jadi seperti yang sudah biasa dikatakan, ‘Kita boleh hidup, bergerak, dan bernapas
hanya karena kuasa-Nya.’ Dan beberapa puisi yang dikarang oleh putra-putra daerah di
sini berkata, ‘Kita semua adalah anak-anak-Nya.’

29 “Jadi, karena kita adalah ‘anak-anak-Nya,’ janganlah kita berpikir bahwa Allah itu
adalah sesuatu yang bisa manusia bayangkan atau terbuat dari emas, perak, atau batu,
sesuai dengan kepintaran kita. 30Pada masa yang lalu, Allah tidak peduli ketika manusia
tidakmengenal-Nya dan tidak tahu bagaimana caranyamenyembahDia. Tetapi sekarang
Dia perintahkan setiap orang di mana saja supaya bertobat dan hanya menyembah Dia
saja. 31Karena Allah sudah menentukan satu hari di mana Dia akan menghakimi semua
manusia dengan adil. Pengadilan itu akan dilakukan melalui satu Orang yang sudah
ditetapkan-Nya. Dan Allah sudah membuktikan hal itu kepada semua orang dengan
menghidupkan Orang itu kembali dari kematian.”

32 Ketika orang-orang itu mendengar Paulus berkata bahwa ada Orang yang pernah
dihidupkan dari kematian, ada di antara mereka yang menertawakan Paulus. Tetapi
yang lain berkata, “Kamimaumendengarkan kamu berbicara lagi tentang hal ini.” 33 Jadi
Paulus meninggalkan mereka. 34 Tetapi ada beberapa dari mereka yang percaya kepada
Yesus dan bergabung dengan Paulus. Termasuk di antaramereka adalahDionisius— 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. 2 Di sana dia
bertemudengan seorangYahudi yangbernamaAkwila, yangberasal dari provinsi Pontus.
Dia bersama istrinya, Priskila, baru saja datang dari Italia, karena raja agung Klaudius
sudah memerintahkan bahwa semua orang Yahudi harus meninggalkan Roma. 3 Dan
karena Paulusmempunyai pekerjaan yang sama denganmereka— yaitumembuat 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 berusahameyakinkanmereka supaya percaya kepada Yesus. 5Tetapi waktu Silas dan
Timotius datang dari Makedonia, Paulus memberi diri sepenuhnya untuk mengajarkan
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 kepada mereka,
“Kalian sendiri yang akan menanggung hukuman Allah— bukan saya! Jadi, mulai
sekarang, saya akan pergi mengajarkan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang
bukan Yahudi.”

7 Jadi Paulus meninggalkan rumah pertemuan itu dan masuk ke rumah Titius— yang
ada di sebelah rumah pertemuan itu. Titius— yang juga disebut Yustus, adalah orang
yang bukan Yahudi yang sebelumnya sudahmenjadi penyembah Allah. 8Krispus, kepala
rumah pertemuan 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.

9 Pada suatu malam Tuhan berkata kepada Paulus dalam suatu penglihatan, “Jan-
gan 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.”
11Lalu Paulus pun tinggal dan tetapmengajarkan berita keselamatan di sana selama satu
setengah tahun.

Paulus dihadapkan kepada Galio
12Tetapi 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 mengatakan, “Orang ini

* 18:5 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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mengajar orang-orang untuk menyembah Allah dengan cara yang berlawanan dengan
Hukum Taurat kami.”

14 Begitu Paulus mau berbicara, Galio menjawab mereka, “Kalau kalian orang Yahudi
melaporkan dia karena berbuat kesalahan atau sesuatu 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.” 16Lalu
Galiomenyuruh supayamereka diusir dari ruang pengadilan. 17Padawaktu orang-orang
Yahudi itu sedang diusir, beberapa petugas keamanan yang melakukan itu menangkap
Sostenes— yaitu pemimpin rumah pertemuan Yahudi, lalu memukulnya. Walaupun dia
dipukul di tengah-tengah ruang pengadilan itu, Galio sama sekali tidakmau peduli.

Paulus kembali ke Antiokia di provinsi Siria
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
perjanjiandenganTUHAN. 19-21Padawaktumereka tibadiEfesus, Paulusmasukkerumah
pertemuan orang Yahudi dan berdiskusi dengan orang Yahudi yang hadir di situ. Mereka
meminta dia untuk tinggal lebih lama di sana, tetapi dia menolak dengan berkata, “Kalau
Allah mengizinkan, saya akan datang lagi ke sini.” Sesudah itu dia pergi naik kapal dan
meninggalkan Priskila dan Akwila di sana.

22 Pada waktu Paulus tiba di Kaisarea, dia pergi ke Yerusalem untuk memberi salam
kepada jemaat di sana. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Antiokia. 23 Sesudah tinggal
beberapa lama di sana, dia pergi mengunjungi jemaat-jemaat di provinsi Galatia dan
Frigia— di mana keyakinan semua pengikut Yesus semakin dikuatkan.

Apolos di Efesus dan provinsi Akaya
24Padawaktu yang sama, seorangYahudi bernamaApolos datangkeEfesus. 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 rumahpertemuanorangYahudi tentang jalankeselamatanyang akandatang
melalui Yesus. Dia mengajar dengan teliti tentang Yesus, padahal dia hanya mengetahui
cerita tentang Yesus sampai baptisan Yohanes. 26Priskila dan Akwila hadir waktu Apolos
mulaimengajardenganberani di rumahpertemuan, jadimerekamembawadiake rumah
mereka danmenjelaskan lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan kepadanya.

27 Sesudah itu, Apolos mau pergi ke provinsi Akaya. Lalu saudara-saudari seiman di
Efesus membantu dia dengan menulis surat pengantar, supaya semua saudara-saudari
seiman di sana menerima dia dengan baik. Pada waktu dia tiba di sana, dia banyak
menolong mereka yang oleh karena kebaikan hati TUHAN sudah percaya kepada Yesus.
28 Karena dalam perdebatan-perdebatan umum, dengan hebatnya dia mengalahkan
orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dia membuktikan dari ayat-ayat
Kitab Suci bahwa Yesus adalah Kristus yang sudah dijanjikan.

19
Ketika Paulus berada di Efesus

1Ketika Apolos masih berada di kota Korintus di provinsi Akaya, Paulus mengunjungi
beberapa daerah di provinsi Galatia dan Frigia. Kemudian dia berjalan terus melintasi
pedalaman provinsi Asia, lalu dia tiba kembali di Efesus. Di situ, dia bertemu dengan
beberapa orangpercaya. 2Kemudiandia bertanya kepadamereka, “Ketika kalianpercaya
kepada Yesus, apakah kalian juga sudahmenerima Roh Kudus?”
Jawab mereka, “Belum— bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh

Kudus.”
3 Lalu dia bertanya lagi, “Kalau begitu, baptisan yang diajarkan oleh siapakah yang

kalian ikuti?”
Mereka berkata, “Yang diajarkan Yohanes.”
4 Lalu Paulus berkata, “Yohanes membaptis orang-orang sebagai tanda bahwa mereka

sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan pada waktu itu juga dia memberitahukan
bahwa mereka harus percaya kepada Seseorang yang akan datang sesudah dia— yaitu
Yesus.”

5 Ketika mereka mendengar Paulus berkata begitu, mereka meminta dia untuk mem-
baptis 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
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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 antara mereka
yang mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Dan di depan umum
mereka menghina jalan keselamatan melalui Yesus. Oleh karena itu Paulus mening-
galkan rumah pertemuan itu, dan dia mengajak orang-orang percaya yang lain untuk
memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu tiap-
tiap hari diamengajar orang-orang percaya itu di balai pertemuan yang dinamakan Balai
Diskusi Tiranus.* 10 Dan sampai dua tahun berikutnya Paulus melanjutkan mengajar
di tempat itu, sehingga semua orang yang tinggal di provinsi Asia mendengar berita
keselamatan tentangTuhanYesus—baik orangYahudimaupunorang yangbukanYahudi.

Tujuh anak Skewameniru Paulus
11 Pada waktu itu, Allah melakukan banyak keajaiban yang luar biasa melalui Paulus.

12 Kalau orang-orang sakit tidak bisa datang menemui Paulus, maka orang-orang mem-
bawa 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 mereka mencoba berkata kepada orang-orang yang kerasukan roh-
roh jahat, “Dengan nama Yesus yang diajarkan Paulus itu, kami perintahkan roh-roh
jahat keluar dari orang ini.” 14 Tujuh anak laki-laki dari seorang bapak 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 pernah mendengar tentang Paulus, tetapi kamu ini siapa?!”
16 Maka orang yang kerasukan roh jahat itu tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka.
Dia mengalahkan danmerobek pakaianmereka, sampai mereka terluka lalu lari dengan
telanjang dari rumah itu.

17 Ketika kejadian itu didengar oleh semua orang yang tinggal di Efesus— baik orang
Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, mereka menjadi sangat takut dan hormat
kepada Tuhan Yesus. 18 Lalu banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, datang
dan mengaku di depan umum bahwa mereka sudah pernah terlibat dengan ilmu sihir.
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,
saya harus mengunjungi Roma.” 22 Lalu Paulus mengirim kedua orang wakilnya— yaitu
Timotius dan Erastus, untuk mendahului dia ke provinsi Makedonia. Sementara itu, dia
sendiri masih tinggal beberapa waktu lamanya di provinsi Asia.

Kerusuhan di Efesus
23 Kira-kira pada waktu itu, terjadi kerusuhan besar karena orang-orang menentang

jalan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. 24 Masalah ini dimulai dari seorang
pengusaha yang bernama Demitrius. Dia mempunyai usaha dalam pembuatan benda-
benda seni yang terbuat dari perak. Di kota itu terdapat rumah penyembahan dewi
Artemis, dan Demitrius bersama teman sekerjanya membuat rumah-rumah kecil dalam
bentuk rumah dewi itu. Rumah-rumah kecil itu dijual kepada para penyembah dewi
itu, jadi semua yang terlibat dalam usaha itu mendapat banyak uang. 25 Demitrius itu
mengumpulkan semua tukang yang terlibat dalam pekerjaan itu dan berkata kepada
mereka, “Saudara-saudara, kalian semua tahu bahwa kitamendapat banyak uang karena
pekerjaan ini. 26 Tetapi sekarang kalian sendiri melihat dan mendengar bahwa Paulus

* 19:9 Balai Diskusi Tiranus Tiranus adalah nama orang, dan sekarang tidak diketahui kalau dia yang mempunyai
balai itu atau biasa mengajar di situ. Kata dasar dari nama Tiranus berarti “penguasa.”
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sudah mengubah pikiran banyak orang dengan mengatakan, ‘Dewa-dewi yang dibuat
oleh tanganmanusia tidakhidupdan tidakberkuasaatas apapun.’ Dandia sudahberhasil
mengubah pikiran banyak orang— baik penduduk Efesus maupun penduduk dari semua
daerah di Asia. 27 Jadi celakanya bukan hanya pekerjaan kita ini yang akan dianggap
sia-sia, tetapi juga pusat penyembahan dewi kita ini nanti akan dianggap sia-sia, dan
kebesaran nama Artemis sendiri pun akan diinjak-injak! Sungguh celaka! Karena dialah
dewi yang dipuja oleh semua orang di Asia dan di seluruh dunia.”

28Waktu 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. 30 Saat
itu Paulus juga mau masuk ke dalam stadion itu untuk berbicara kepada orang banyak
itu, tetapi saudara-saudari seiman tidak mengizinkan dia. 31Malah beberapa pembesar
provinsiAsia yang sudahmenjadi sahabatPaulusmengirimpesan supayadia tidakmasuk
ke tempat itu.

32Keadaan 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 bisamembawa perkara itu kepada sidang pengadilan—
di mana secara teratur kedua pihak bisa saling menunjukkan kesalahan di depan para
hakim. 39 Dan 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 bisa memberikan
alasan.” 41 Sesudah berkata begitu, dia menyuruh mereka untuk bubar. Dan mereka pun
bubar.

20
Paulus ke provinsi Makedonia dan Akaya

1 Sesudah kerusuhan itu berhenti, Paulus mengumpulkan semua pengikut Yesus dan
menguatkan hati mereka. Lalu dia berpamitan dan berangkat ke provinsi Makedonia.
2Di situ diamengunjungi jemaat-jemaat danmemberi banyak nasihat untukmenguatkan
mereka. Lalu dia sampai ke provinsi Akaya— yang juga disebut Yunani. 3 Dia tinggal
di sana selama tiga bulan. Tetapi ketika dia bersiap-siap untuk berlayar ke Siria, dia
mendengar bahwa orang-orang Yahudi sedang merencanakan untuk membunuh dia
dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali melalui Makedo-
nia.

4Orang-orang yangmenyertai 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). 5 Mereka
berangkat lebih dulu, lalu Paulus dan saya (Lukas) menyusul kemudian dan mereka
menunggu kami di Troas. 6 Kemudian, 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
† 19:35 patungnya … dari langit Kemungkinan besar sebuah batu atau meteorit yang dianggapmirip dengan Artemis,
berhala yang disembah oleh mereka. * 20:6 Paskah Secara harfiah, “Hari Raya Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di
Kis. 12:3.
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7 Pada hari minggu malam,† kami dan saudara-saudari seiman di Troas berkumpul
untuk makan bersama dan merayakan Perjamuan Kudus.‡ Paulus berkhotbah kepada
mereka lama sekali, sampai tengah malam, karena rombongan kami berencana untuk
berangkat meninggalkan mereka besok paginya. 8 Kami semua berkumpul di sebuah
ruangan di tingkat atas dan banyak lampu yang menyala. 9 Seorang pemuda yang
bernama Eutikus sedang duduk di jendela. Sementara Paulus masih terus berbicara,
Eutikusmengantukdansampaiakhirnya tidakbisamenahankantuknya, lalu tertidurdan
jatuh ke bawah dari tingkat tiga. Ketika orang-orang turun danmengangkat 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.” 11Kemudian 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. 12 Lalu 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

kota Asos, sedangkan saya (Lukas) dengan anggota rombongan yang lain berlayar 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,
danhariberikutnyakamimelewati pulauSamos. Lalubesokharinya, kami tibadiMiletus.
16 Dengan demikian kami sudah melewati Efesus. Paulus memang sudah memutuskan
untuk tidakmampir di situ, supaya tidak terlalu lama tinggal di provinsi Asia. Karena dia
mau sedapat mungkinmengikuti hari raya Pentakosta di Yerusalem.

Paulus berbicara untuk terakhir kali kepada penatua-penatua jemaat di Efesus
17 Karena itu Paulus mengirim berita ke Efesus dan meminta para penatua jemaat di

sana datang untuk menemui dia di Miletus. 18 Sesudah mereka tiba, dia berkata kepada
mereka, “Kalian tahu, bagaimana caranya saya hidup di antara kalian, sejak hari pertama
saya tiba di Asia sampai saat ini. 19Saya selalumelayani Tuhan Yesus dengan rendah hati
dan sering menangis karena saya sangat mengasihi kalian. Saya juga sudah mengalami
banyak kesusahan karena rencana-rencana jahat orang Yahudi terhadap saya. 20Biarpun
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 sudahmemberitahukan kepada
saya bahwa nanti saya akan dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami penderitaan.
24Tetapi bagi saya, hidup ataumati itu tidak penting. Saya hanya berpikir untuk berjuang
sampai garis terakhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah percayakan
kepada saya— yaitu untukmemberitakan Kabar Baik tentang kebaikan hati Allah.

25 “Dan sekarang saya tahu bahwa kalian semua yang sudah lama saya layani dan ajar
tentang kerajaanAllah tidak akanbertemudengan saya lagi. 26 Jadi, hari ini saya tegaskan
kepada kalian bahwa kalau ada di antara kalian yang masuk neraka, TUHAN Allah tidak
akanmenuntut saya! 27Karena dengan setia saya sudahmemberitahukan kepada kalian
semua ajaran yang Allah kehendaki untuk kalian ketahui.

28 “Jadi, saya mendorong setiap kalian supaya menjaga diri sendiri dan menggembal-
akan seluruh jemaat dengan baik, karena Roh Kudus sudah menetapkan kalian sebagai
penjaga dan gembala jemaat Allah— yang adalah kawanan domba-Nya yang sudah Dia
tebus dengan darah Anak-Nya. 29 Saya tahu bahwa sesudah saya pergi, serigala-serigala
yang jahat akan menyusup ke antara kalian, dan mereka akan berusaha membinasakan
kawanan domba ini. 30 Bahkan dari antara kalian akan muncul orang-orang yang
berusaha untukmemutar-balikkan ajaran benar, untukmenarik saudara-saudari seiman
menjadi pengikutmereka. 31Olehkarena itu, berjaga-jagalah! Ingatlahbahwaselama tiga

† 20:7 minggumalamSecaraharfiah, “Hari pertamaminggu itu.” Bagi orangYahudi, hari pertama tiapminggudimulai
sesudahmatahari terbenampadahari Sabtu, tetapi kalauLukasmempergunakanwaktuYunani di dalamayat ini,maka
yang dimaksud adalah Minggumalam. ‡ 20:7 Perjamuan Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Lihat catatan
di Kis. 2:42.
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tahun, siang danmalam, dan dengan banyak tetesan airmata, 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 sediakan bagi umat-Nya yang disucikan-Nya. 33 Saya tidak pernah menginginkan
harta kalian— baik berupa perak, emas, atau pakaian. 34Kalian sendiri tahu bahwa saya
sudah bekerja dengan kedua tangan saya supaya bisa memenuhi semua kebutuhan saya
dan kebutuhan beberapa saudara seiman yang bekerjasama dengan saya. 35 Dengan
begitu saya selalu berusaha untuk menjadi teladan, bagaimana seharusnya kita bekerja
keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan
Yesus sudah berkata, ‘Allah lebih memberkati orang yang memberi bantuan daripada
orang yangmenerima bantuan.’ ”

36 Sesudah Paulus mengatakan semua itu, dia berlutut dengan mereka semua dan
dia memimpin mereka dalam doa. 37 Mereka semua menangis sambil memeluk dan
mencium dia berulang-ulang. 38 Mereka 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 pulauRodos. Dandari situ, kamimelanjutkanperjalanan sampai ke kota
Patara. 2 Di sana kami melihat kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia.* Lalu
kami naik ke kapal itu dan berangkat. 3Ketika kami sedang berlayar, kami melihat 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 tujuhhari. Melalui nubuatandari RohAllahmerekamenasihatkanPaulus
supaya jangan pergi ke Yerusalem. 5 Ketika tiba waktunya 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. 6Sesudah berpamitan, kami naik ke kapal, danmereka pulang ke rumahmasing-
masing.

7Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Petolemais. Kami mencari saudara-
saudari seiman di situ. Ketika kami bertemu dan bersalam-salaman dengan mereka,
merekamengajak kami tinggal bersamamerekamalam itu. 8Besoknya kami berlayar lagi
dan tiba di kota Kaisarea. Di situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di rumahnya. Dia
yangmemiliki kemampuan khusus untukmengabarkan berita keselamatan, dan dia juga
salah satu dari ketujuh orang yang dulu dipilih sebagai petugas jemaat untuk melayani
kebutuhan janda-janda.† 9Dia mempunyai empat anak gadis yang memiliki kemampuan
khusus untuk bernubuat.

10Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, secara kebetulan seorang yang bernama
Agabus datang dari provinsi Yudea, dan dia juga mempunyai kemampuan khusus untuk
bernubuat. 11 Dia 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. Lalumereka akanmenyerahkan dia ke dalam tangan orang
yang bukan Yahudi.’ ”

12Waktu mendengar hal itu, kami bersama dengan saudara-saudari seiman yang ada
di situ meminta Paulus supaya jangan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. 13 Tetapi
Paulus menjawab, “Kenapa kalian menangis dan membuat hati saya hancur! Bukan
hanya untuk diikat bahkan mati pun di sana, saya sudah siap— demi nama Tuhan Yesus
dimuliakan.” 14 Kami tidak bisa mengubah pendapatnya, jadi akhirnya kami berhenti
membujuk dia dan berkata, “Biarlah kehendak TUHAN yang jadi.”

15Sesudah 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

* 21:2 Fenisia adalah daerah pantai provinsi Siria dan Galilea. † 21:8 Filipus … Cerita tentang Filipus ini terdapat
di dalam Kis. 6:5; 8:5-40.
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kami di Yerusalem. Manason adalah orang Siprus yang sudah lama menjadi pengikut
Yesus.‡

Paulusmengunjungi Yakobus
17 Pada waktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seiman menyambut kami

dengan senang hati. 18 Lalu pada hari berikutnya Paulus bersama kami pergi menemui
Yakobus. Semua penatua yang lain juga sudah berkumpul bersama Yakobus. 19 Paulus
memberi salam kepada mereka danmenyampaikan 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
sudahada ribuanorangYahudi yangpercayakepadaYesus, danmereka semuaberpegang
teguh kepada Hukum Taurat. 21 Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu tentang
kamu, bahwa Saudara mengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-daerah
yang bukan Yahudi supaya mereka meninggalkan Hukum Musa. Misalnya mereka
mendengar bahwa kamu mengajar supaya orang Yahudi tidak perlu mengikuti adat-
istiadat Yahudi atau menyunat anak laki-laki mereka. 22 Jadi, sekarang kita perlu memu-
tuskan sesuatu untuk memperbaiki situasi ini, karena mereka pasti akan mendengar
bahwa kamu sudah kembali ke sini. 23-24 Jadi kami penatuamenasihatkan Saudara untuk
melakukan ini: Di antara saudara seiman, ada empat orang yang sudah menyelesaikan
masa perjanjian khusus§ dan perlu mengikuti upacara penyucian di teras Rumah Allah.
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 sendiri masih mengikuti Hukum Taurat. 25 Sedangkan tentang saudara-
saudari yang sudah percaya kepada Yesus dari bangsa yang bukan Yahudi, kami sudah
mengirim surat kepadamereka di mana kamimelarangmereka 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 Jadipadahariberikutnya, Pauluspergibersamakeempatorang ituuntukmendukung
acara penyucian tersebut dan dia sendiri ikut juga dalam upacara itu. Kemudian dia
masuk ke dalam teras Rumah Allah untuk memberitahukan kepada para imam tanggal
berakhirnya ketujuh hari proses penyucian mereka, dan persembahan mereka masing-
masing akan diberikan pada tanggal itu.

Paulus ditangkap di Rumah Allah
27 Ketika waktu yang tujuh hari untuk penyucian mereka hampir 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. 28 Mereka
berteriak, “Hei orang Yahudi, tolong! Inilah dia— orang yang mengajari semua orang di
mana saja untuk menentang adat-istiadat bangsa kita, Hukum Taurat, dan Rumah yang
Kudus ini. Bahkan sekarang dia sudah menajiskan tempat suci ini dengan membawa
orang yang bukan Yahudi ke dalam teras Rumah Allah.” 29 (Mereka berkata seperti itu
karenamerekapernahmelihatPaulusdiYerusalembersamadenganTrofimus, orangdari
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 men-
gelilingi 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 datang

‡ 21:16 pengikut Yesus Kemungkinan besar maksudnya bukan bahwa Manason mengikuti Yesus waktu Yesus masih
hidup di negeri itu, tetapi dia sudah lama percaya kepada Yesus, misalnya sejak kejadian yang diceritakan dalam Kis.
2-5. § 21:23-24 perjanjian khusus Ternyata keempat orang inimasing-masing sudah selesaimenjalankanperjanjian
khusus kepada Allah yang disebut “nazir,” sesuai dengan yang tertulis dalam Bil. 6:1-21. Dalam rangka melengkapi
semua persyaratan untukmenyelesaikan jangkawaktu perjanjian itu, mereka harusmengikut upacara penyucian diri.
Dalamupacarapenyucian,merekaharusmemberi persembahanbinatangdanmencukur rambut. Karena sebelumnya,
selamamerekamasihmenjalankan perjanjian khusus itu, rambut kepala mereka tidak boleh dicukur atau dipotong.
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kepada komandan batalion* tentara Roma bahwa seluruh penduduk Yerusalem sedang
rusuh. 32 Dia langsung menyuruh para tentara dan komandan kompi berlari ke tempat
kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat komandan batalion dan tentaranya
sedang datang, mereka berhenti memukuli Paulus.

33 Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-tentaranya untuk menangkap
Paulus danmengikatnya dengan rantai kepada dua tentara di sebelah kiri dan kanannya.
Lalu dia bertanya, “Siapa orang ini, dan kesalahan apa yang sudah dilakukannya?”
34 Tetapi di antara orang banyak itu ada yang berteriak begini, dan ada juga yang
berteriak begitu. Komandan batalion itu tidak bisamemastikanmana 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!”

37Padawaktu tentara-tentara itu sudah siapmembawaPaulus ke dalammarkas, Paulus
bertanya kepada komandan batalion, “Bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?”
Komandan itumenjawab, “Wah, rupanyakamubisa berbahasaYunani! 38Kalaubegitu,

kamu bukan orang Mesir yang beberapa waktu yang lalu memulai pemberontakan dan
memimpin 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 tandadengan tangannya kepada orang banyak
itu supaya diam. Ketikamereka diam, mulailah dia berbicara dalam bahasa Ibrani:

22
Paulusmembela diri di hadapan orang banyak

1“Saudara-saudaradanBapak-bapak, dengarkanlahapayangmausayakatakankepada
kalian untukmembela diri.”

2Ketikamerekamendengar bahwadia berbicara dalambahasa Ibrani,merekamenjadi
lebih tenang lagi.
Maka dia lanjut bicara, 3 “Saya orang Yahudi, yang dilahirkan di provinsi Kilikia di

kota Tarsus, tetapi saya dibesarkan di kota ini. Saya murid Gamaliel,* dan saya dididik
denganketatmenuruthukumnenekmoyangkita. 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 hal itu. Karena dari
mereka sayamenerima 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 saya dalam perjalanan mendekati Damsik, kira-kira tengah hari, tiba-
tiba cahaya yang sangat terang dari langit menyinari saya. 7 Lalu saya terjatuh ke tanah
danmendengar suara yangmengatakan, ‘Saulus, Saulus, kenapa kamumenganiayaAku?’

8 “Sayamenjawab, ‘Siapakah Engkau, Tuhan?’
“Lalu jawab-Nya, ‘Akulah Yesus dari Nazaret, yang kamu aniaya itu.’ 9Mereka yang ikut

bersama saya jugamelihat cahaya itu, tetapimereka tidakmengerti suara yang berbicara
kepada saya.

10 “Lalu saya bertanya, ‘Apa yang harus saya perbuat, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Berdirilah dan pergi ke Damsik. Di sana akan diberitahukan

kepadamu semua hal yang sudah Aku rencanakan untuk kamu kerjakan.’
11 “Tetapi karena cahaya yang terlalu silau itu, mata saya menjadi buta. Jadi mereka

yang bersama dengan saya menuntun saya ke Damsik. 12 Di Damsik, ada seorang yang
bernama Ananias.† Dia seorang yang sangat setia menaati Hukum Taurat, dan semua

* 21:31 komandan batalion Biasanya batalion Roma terdiri dari kurang lebih enam ratus tentara. Dan di ayat 32, yang
diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti seorang tentara yang memimpin seratus tentara. * 22:3 Gamaliel Salah
satu guru dalam kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. (Lihat Kis. 5:34.) † 22:12 Ananias Dalam Kisah Para
Rasul ada tiga orang yang bernama Ananias. Yang dua lagi terdapat dalam Kis. 5:1 dan 23:2.
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orang Yahudi yang tinggal di sanamenghormati dia. 13Dia datang berdiri di samping saya
dan berkata, ‘Saudara Saulus, biarlah kamumelihat kembali!’ Dan saat itu juga saya bisa
melihat dia.

14 “Lalu Ananias berkata kepada saya, ‘Allah nenek moyang kita sudah memilih kamu
untuk mengetahui kehendak-Nya, dan untuk mendengar 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,
saya mendapat suatu penglihatan. 18 Dan saya melihat Yesus dalam penglihatan itu
yang mengatakan, ‘Cepat pergi dari Yerusalem, karena orang-orang di sini tidak akan
menerima kesaksianmu tentang Aku.’

19 “Tetapi saya menjawab, ‘Tuhan, mereka tahu bahwa saya sudah masuk ke rumah-
rumah pertemuan untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Lalu saya
memukul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. 20Dan ketika Stefanus, saksi-Mu
yang setia itu dibunuh, saya berdiri di sana dan setuju dia dibunuh. Bahkan sayamenjaga
jubah para pembunuh itu.’

21 “Kemudian Yesus berkata kepada saya, ‘Pergilah! Karena Aku akan mengutus kamu
ke tempat-tempat yang jauh— yaitu kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.’ ”

22 Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai kepada kata-katanya yang menye-
butkan “bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.” Lalumereka semua berteriak dengan keras,
“Binasakanlah orang itu! Dia tidak pantas hidup lagi!” 23 Sambil berteriak-teriak, mereka
melepaskan jubah mereka dan melemparkan debu ke udara.‡ 24 Saat itu, komandan
batalion itumenyuruh supaya Paulus dibawamasuk ke dalammarkas. Lalu diamemberi
perintah supaya Paulus dicambuk sambil diperiksa, untuk mengetahui kenapa orang
banyak itu berteriak-teriak seperti itu terhadap dia. 25 Tetapi ketika tentara-tentara
mengikat Paulus untuk dicambuk, dia bertanya kepada salah seorang komandan kompi
yangberdiri di situ, “Apakahdiperbolehkanbagikalianuntukmencambukseorangwarga
negara Roma sebelum dia diadili?”

26Waktukomandankompi itumendengarkata-kataPaulus, diapergi kepadakomandan
batalion itudanberkata, “Tolongpikirkanbaik-baik tentangapayangakanBapak 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 akan mengatakan bahwa kamu sudah membayar mahal
sekali untukmenjadi warga negara Roma.”§
Tetapi Paulus menjawab, “Bukan. Saya dilahirkan sebagai warga negara Roma.”
29Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang disuruh untuk mencambuk dia lang-

sung mundur. Dan komandan batalion itu menjadi takut ketika dia menyadari bahwa
Paulus— yang dia sudah suruh untuk diikat tanpa memeriksanya, adalah warga negara
Roma.

Paulusmembela diri di depan sidangMahkamahAgama Yahudi
30 Tetapi komandan batalion itu ingin mengetahui kenapa Paulus dituduh oleh orang

Yahudi. Jadi pada hari berikutnya diamenyuruh supaya semua imamkepala 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.”

2 Lalu imam agung Ananias* menyuruh supaya salah seorang yang berdiri di samp-
ing Paulus menampar mulutnya. 3 Lalu Paulus berkata kepada Ananias, “Allah akan
‡ 22:23 melepaskan pakaian … melemparkan debu … Kelakuan mereka menunjukkan bahwa mereka sangat marah
kepada Paulus dan bersiap mengambil tindakan keras. § 22:28 Ayat 28 Jawaban komandan diterjemahkan sesuai
tafsiran bahwa perkataannya adalah sindiran. Secara lebih harfiah dia berkata, “Saya harus membayar mahal untuk
mendapat kewarganegaraan itu.” * 23:2 Ananias Ananias yang di sini bukanlah Ananias yang berdoa untuk Saulus
dalam Kis. 22:12.
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menampar engkau, hai orang yang hanya berpura-pura baik!† Engkau duduk di situ
untukmengadili sayamenurutHukumTaurat, padahal engkau sendirimelanggarHukum
Taurat denganmenyuruh orang untukmenampar saya.”

4 Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, “Berani sekali kamu menghina
imam agung, hamba Allah!”

5 Dan Paulus menjawab, “Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia adalah imam
agung, karena ada tertulis, ‘Jangan kamumenghina pemimpin bangsamu.’ ”✡

6 Paulus sudah mengetahui bahwa sebagian dari anggota sidang itu terdiri dari kelom-
pok Saduki dan sebagian dari kelompok Farisi, jadi dia berseru, “Saudara-saudara, saya
adalah orang Farisi, dan bapak saya juga seorang Farisi! Hari ini saya diadili karena
keyakinan saya— yaitu bahwa orang-orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali!”

7 Sesudah Paulus berkata seperti itu, maka terjadilah perselisihan besar antara kedua
kelompok itu, dan sidang Mahkamah itu terbagi menjadi dua. 8 (Hal itu terjadi karena
kelompok Saduki mengajar bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan
kembali, dan mereka tidak percaya bahwa ada malaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi
orang Farisi percaya kepada semua hal itu.) 9Karena 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 itumenjadi semakin besar dan berbahaya sehingga komandan
batalion itu takut kalau Paulus akan dikeroyok oleh mereka. Jadi dia menyuruh ten-
taranya untuk menyelamatkan Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa dia ke
markas.

11 Pada malam itu Tuhan berdiri di samping Paulus dan berkata, “Jangan takut. Se-
bagaimana kamu sudah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, begitu jugalah kamu akan
bersaksi tentang Aku di Roma.”

Orang Yahudimembuat rencana untukmembunuh Paulus
12 Besok paginya orang Yahudi mengatur rencana secara rahasia untuk membunuh

Paulus. Mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka tidak akan makan dan tidak
akanminum sebelummereka berhasil membunuh Paulus. 13Ada 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
kamiberhasilmembunuhPaulus. 15Sekarangkalianatasnama sidangMahkamahAgama
mintalah kepada komandan batalion supaya Paulus dibawa lagi kepada kalian, seolah-
olah kalian mau memeriksa perkaranya lebih teliti. Tetapi dia tidak akan sampai di sini,
karena kami sudah siap untuk membunuh dia di dalam perjalanan sebelum dia tiba di
sini.”

16Tetapi keponakan laki-laki Paulus mendengar tentang rencana itu. (Dia adalah anak
dari saudara perempuan Paulus.) Lalu dia pergi ke markas dan memberitahukan hal
itu kepada Paulus. 17 Lalu Paulus memanggil salah satu komandan kompi dan berkata,
“Tolong bawa remaja ini kepada komandan batalion, karena dia mau menyampaikan
sesuatu kepadanya.”

18Maka komandan kompi itu membawa dia kepada komandan batalion dan berkata,
“Paulus, tahanan itu, memanggil dan meminta saya supaya remaja ini diantarkan
kepadamu. Dia maumenyampaikan sesuatu.”

19 Lalu komandan batalion itu memegang tangan remaja itu dan membawa dia ke
samping dan bertanya, “Apa yang kamumau katakan kepada saya?”

20Dan remaja itu berkata, “Orang-orang Yahudi sudah membuat rencana untuk mem-
inta 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 men-
gatur rencana untukmenyerang dia dalam perjalanan. Mereka sudah bersumpah bahwa
mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka berhasil membunuh
Paulus. Dan sekarangmereka sudah siap dan hanyamenunggu keputusan dari Tuan.”

22 Maka komandan itu menyuruh remaja itu pulang dan berpesan, “Jangan katakan
kepada siapa pun bahwa kamu sudahmemberitahukan hal ini kepada saya.”

† 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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Paulus dikirim ke Kaisarea
23-24Kemudiankomandan itumemanggil duadari komandankompinyadanmenyuruh,

“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 juga beberapa ekor kuda
untuk Paulus dan segala keperluannya.‡ Bersiap-siaplah untuk berangkat jam sembilan
malam ini.” 25Lalu komandan itumenulis surat yang bunyinya seperti ini,

26 “Kepada yangmulia dan terhormat Gubernur Feliks: Salam dari Klaudius Lisias.
27 Bersama surat ini saya mengirim satu orang tahanan. Orang ini sudah ditangkap
oleh orang-orang Yahudi, dan mereka bermaksud membunuh dia. Tetapi saya datang
dengan tentara saya untuk menyelamatkan dia, karena saya sudah mendengar bahwa
dia adalah warga negara Roma. 28 Saya mau mengetahui kenapa dia dituduh oleh
mereka, jadi saya membawa dia ke sidang Mahkamah Agama mereka. 29 Ternyata
mereka menuduh dia karena beberapa persoalan Hukum Taurat mereka, 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 untuk membunuh dia, saya langsung mengirim dia kepada Tuan. Saya juga
sudahmenyuruhmerekayangmenuduhdiauntukmengatakansegala tuduhanmereka
di hadapan Tuan.”
31 Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka, tentara-tentara itu mem-

bawa Paulus ke kota Antipatris pada malam hari. 32 Hari berikutnya kompi berkuda
meneruskanperjalanandenganPaulus, sedangkan empat ratus tentara yang lain kembali
ke markas. 33Ketika tujuh puluh penunggang kuda itu bersama Paulus tiba di Kaisarea,
mereka menyerahkan Paulus bersama surat itu kepada gubernur. 34 Sesudah gubernur
membaca surat itu, dia bertanya kepada Paulus, “Kamu berasal dari provinsi mana?”
Ketika Paulus menjawab bahwa dia dari provinsi Kilikia, 35 lalu berkatalah gubernur,
“Saya akan mendengar perkaramu waktu orang-orang yang menuduh kamu sudah tiba
di sini.” Kemudian dia memberi perintah supaya Paulus dipenjarakan di dalam gedung
pemerintah yang dibangun Raja Herodes.

24
Para pemimpin Yahudimenuduh Paulus di depan Gubernur Feliks

1 Sesudah lewat lima hari, imam agung Ananias dan beberapa pemimpin orang Yahudi
pergi ke Kaisarea. Mereka pergi kepada gubernur untuk mengajukan tuduhan-tuduhan
terhadap Paulus. Seorang ahli hukum negara yang bernama Tertulus ikut bersama
mereka. 2-3Lalu Paulus dipanggil dandibawamenghadap gubernur. Sesudah itu, Tertulus
mulai menuduh Paulus dengan berkata, “Bapak Gubernur Feliks yang saya hormati, oleh
karena pemerintahan Bapak, kami sudah menikmati kedamaian. Dan bangsa kami juga
sudah banyak mengalami perbaikan karena kebijaksanaan Bapak. Jadi dalam semua
hal itu dan di mana pun kami berada, kami sangat menghargai semua hal yang sudah
Bapak perbuat, dan kami berterima kasih untuk semua itu. 4Namun, supaya tidak terlalu
banyak membuang waktu Bapak, saya minta dengan hormat supaya Bapak bersedia
mendengarkan pengaduan kami yang singkat ini. 5 Kami 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 akan mengetahui bahwa
semua tuduhan kami terhadap dia benar.” 9Dan orang-orang Yahudi yang berada di situ
pun ikut mendukung danmenegaskan bahwa semua tuduhan itu memang benar.

Paulusmembela diri di hadapan Gubernur Feliks
10 Ketika gubernur memberi tanda sebagai izin kepada Paulus untuk berbicara, lalu

Paulus berkata, “Yang saya hormati, Bapak Gubernur: Saya tahu bahwa Bapak su-
dah bertahun-tahun lamanya menjadi pemimpin bangsa ini dan memutuskan perkara-
perkara mereka. Karena itu saya tidak takut membela diri di hadapan Bapak. 11 Bapak
‡ 23:23-24 keperluannya Tidak diketahui kenapa beberapa kuda disiapkan untuk Paulus. Kuda lain mungkin untuk
teman-temanPaulus, yang ikut untukmengurus keperluanPaulus di penjara. Ataukuda lainmungkinuntukmembawa
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 denganmemakai kekerasan. Lalu dia menyuruh kami untuk datang kepada Tuan dan
menunjukkan tuduhan-tuduhan kami atas kesalahan-kesalahan orang ini.
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sangat gampang membuktikan bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu saya
datang ke Yerusalem untuk beribadah di Rumah Allah. Jadi tidak ada waktu untuk saya
melakukanhal-halyangsepertimereka tuduhkan terhadapsaya. 12Danseorangpuntidak
pernahmelihat saya bertengkar ataumelakukan kekacauan— baik di dalam teras Rumah
Allah maupun di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, atau di mana saja di dalam
kota itu. 13Dan orang-orang ini tidak bisa membuktikan kepada Bapak bahwa tuduhan-
tuduhanmereka itu benar.

14 “Tetapi saya mengakui bahwa saya menyembah Allah nenek moyang 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 semuayang tertulis dalamHukumTaurat danbukuparanabi.
15 Sama seperti mereka, saya juga mempunyai keyakinan bahwa pada suatu hari nanti
Allah akan menghidupkan kembali setiap orang yang sudah mati— baik itu orang benar
maupunorang jahat. 16Danolehkarena itu, saya selaluberusahamelakukanyang 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 tuduhanmereka kepada Bapak, sekiranya ada tuduhanmereka terhadap
saya. 20-21 Atau 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!’ ”

22 Waktu 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.) 23Lalu dia memerintahkan
seorang komandan kompi yang bertugas di situ supaya Paulus terus dijaga, tetapi tidak
perlu diikat dengan rantai, dan tidak menghalang-halangi sahabat-sahabat Paulus untuk
membantu 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 menyuruh
supaya Paulus menghadap mereka berdua. Kemudian mereka mendengarkan Paulus
berbicara tentang bagaimana percaya kepada Kristus Yesus. 25 Tetapi waktu Paulus
menjelaskan tentang cara hidup yang benar di mata TUHAN, tentang menguasai diri,
dan bagaimana nanti Allah akanmenghakimimanusia, Feliksmenjadi takut lalu berkata,
“Cukup sudah! Kamuboleh pergi sekarang. Kalau ada kesempatan, saya akanmemanggil
kamu lagi.” 26 Selama ini Feliks berharap bahwa Paulus akan memberi uang suap
kepadanya. Karena itulah dia seringmenyuruh supaya Paulus dibawamenghadap untuk
berbicara dengan dia.

27 Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh Porkius Festus. Karena ingin
menyenangkan hati orang Yahudi, ketika Feliksmeninggalkan 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. 2-3 Di
sana, para imam kepala dan para pemimpin orang Yahudi yang lain datang kepadanya
untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Paulus. Mereka memohon dengan
sangat supaya Paulus dikirim kembali ke Yerusalem. Karena secara diam-diam mereka
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

† 24:18-19 upacara penyucian diri Lihat catatan di Kis. 21:23.
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biarlah beberapa orang dari pemimpin kalian ikut dengan saya ke sana. Kalau memang
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 dia mengadakan sidang pengadilan dan memer-
intahkan orang-orang untuk membawa Paulus menghadap dia. 7Waktu Paulus masuk
ke ruangan itu, orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi
dia. Dan mereka mengajukan banyak tuduhan yang berat terhadap dia, tetapi mereka
tidak bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar. 8Kemudian 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.”

9Tetapi 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?”

10Lalu Paulusmenjawab, “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 yang
mengadili perkara saya.”

12Lalu, sesudahFestusmembicarakanhal ini denganparapenasihatnya, diamenjawab,
“Baiklah. Sesuai dengan permohonanmu supaya diadili oleh raja agung, kamu akan pergi
ke Roma untukmenghadap dia.”

Festus bertanya kepada Raja Herodes Agripa tentang Paulus
13 Beberapa hari kemudian, Raja Agripa* dan adik perempuannya yang bernama

Bernike† tiba di Kaisarea untukmengunjungi Gubernur Festus. 14Sesudahmereka 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 penjara. 15Dan
waktu saya berada di Yerusalem, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi
menyampaikan bahwa orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Jadi mereka
meminta sayasupayadiadihukummati. 16Tetapi sayamenjawabmerekabahwamenurut
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 langsung mengadakan sidang pengadi-
lan dan menyuruh supaya orang itu dibawa 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. 19Tetapi masalahnya hanya perbedaan pendapat tentang ajaran agama mereka,
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 sayamemerintahkan supaya dia tetap ditahan sampai
sayamendapat kesempatan untukmengirim dia kepada raja kita.”

22 Lalu jawab Agripa kepada Festus, “Saya sendiri juga ingin mendengar orang itu
berbicara.”
Festus menjawab, “Kalau begitu, saya akan mengatur waktu supaya Bapak mendapat

kesempatan untukmendengarkan dia besok.”
23 Dan besoknya Agripa bersama Bernike datang dan disambut dengan upacara

penghormatan yang meriah. Mereka masuk ke ruang sidang pengadilan bersama-sama
dengan para komandan tentara dan orang-orang penting di kota itu. Lalu Festusmemberi
perintah supaya Paulus dibawa masuk. 24 Kemudian Festus berkata, “Raja Agripa dan
semua yang berkumpul di sini, kalian lihat orang ini. Semua orang Yahudi— baik yang
ada di Yerusalem maupun yang ada di sini, sudah menuntut saya dengan berteriak-
teriak bahwa orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lagi. 25Tetapi waktu saya memeriksa
masalahnya, saya tidak menemukan satu kesalahan pun yang membuat dia pantas

* 25:13 Agripa adalahHerodes Agripa II— yaitu cucu dari Herodes Agung. † 25:13 Bernike adalah adik perempuan
Raja Agripa II dan anak dari Herodes Agripa I.
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dihukum mati. Jadi ketika dia minta supaya masalahnya diadili oleh raja agung kita,
maka saya memutuskan untuk mengirim dia ke Roma. 26 Tetapi saya tidak mempunyai
pernyataan yangmasuk akal yang bisa ditulis dalam surat keterangan kepada raja agung
kita. Karena itu, sayamembawadiamenghadap kalian, dan terutama kepada Bapak, Raja
Agripa, supayamelalui pemeriksaan ini, apayangharus saya tulismenjadi jelas. 27Karena
menurut pendapat saya, tidak pantas membawa seorang tahanan kepada raja agung kita
tanpa surat keterangan tentang apa yang dituduhkan terhadap dia.”

26
Paulusmembela diri di hadapan Raja Agripa

1Lalu Agripa berkata kepada Paulus, “Kamu boleh berbicara untukmembela 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 untukmembela diri dari semua tuduhan yang dis-
ampaikan oleh orang Yahudi— 3 terutama karena Bapak mengetahui sedalam-dalamnya
tentang semua adat istiadat orang Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan
pendapat di antara mereka. Karena itu, saya minta supaya Bapak mendengarkan saya
dengan sabar.

4 “Semuaorang Yahudi tahupendidikan saya dan cara hidup saya sebagai orang Yahudi,
karena sejak saya masih muda saya tinggal di antara mereka— pertama di kota saya
Tarsus, dan kemudian di Yerusalem. 5 Mereka sudah lama mengenal saya, dan kalau
merekamau bersaksi, mereka bisa berkata bahwa saya sudah hidup dengan baik sebagai
anggota kelompokFarisi— yaitu kelompokorang yangpaling ketat dari agamakami. 6Dan
sekarang, di sini saya berdiri untuk diadili justru karena keyakinan saya— yaitu bahwa
Allah akanmemenuhi salah satu janji yang penting yang dulu Dia janjikan kepada nenek
moyang kami. 7Begitu juga, kedua belas suku bangsa kami masih sangat mengharapkan
janji itu ditepati. Oleh karena itulah mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah
siang dan malam. Tetapi justru karena pengharapan yang sama itulah, ya Raja Agripa,
saya dituduh oleh bangsa saya! 8 Jadi saya bertanya kepada kalian semua: Kenapa kalian
susah sekali percaya bahwa Allah berkuasamenghidupkan 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 kepada para
pemimpin yang menuntut supaya mereka dihukummati. 11Bahkan sering kali saya juga
menyiksa mereka di dalam rumah-rumah pertemuan dan berusaha memaksa mereka
untuk menghina nama Yesus. Kemarahan sangat menguasai diri saya, sehingga saya
mengejar mereka ke kota-kota lain.

Paulusmenceritakan bahwa diamelihat Yesus
12 “Dalam rangka itulah saya pergi ke Damsik dengan surat-surat izin dan kuasa penuh

dari imam-imam kepala. 13 Tetapi Yang Mulia, kira-kira tengah hari dalam perjalanan
itu, suatu cahaya dari surga— yang lebih terang dari matahari, menyinari saya dan juga
menyinari mereka yang berjalan bersama saya. 14Kami semua jatuh ke tanah, lalu saya
mendengar suara yang berkata kepada saya dalambahasa Ibrani, ‘Saulus, Saulus, kenapa
kamu menganiaya Aku? Kamu sama seperti sapi yang terus saja menendang tongkat
tajam gembalanya. Denganmelawan kehendak-Ku, kamumenyusahkan dirimu sendiri.’

15 “Lalu saya bertanya, ‘Siapa Engkau, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Akulah Yesus, yang kamu aniaya itu. 16 Tetapi sekarang,

berdirilah! Akumemperlihatkan diri kepada kamu karena Aku sudahmemilihmu untuk
melayani-Ku. Dan kamu akanmemberitakan kesaksianmu tentang apa yang sudah kamu
lihat dan apa yang akan Ku-tunjukkan kepadamu nanti. 17 Aku akan menyelamatkan
kamudari orang-orangyangmemusuhimu—baikyangberasaldari orangYahudimaupun
yang bukan Yahudi. Dan sekarang Aku mengutusmu kepada orang yang bukan Yahudi,
18 supaya kamu membuat mereka sadar sehingga tidak lagi hidup di dalam kegelapan
tetapi hidup di dalam terang. Dan juga supaya mereka tidak lagi dikuasai iblis, tetapi
dikuasai oleh Allah. Dengan begitu, dosa mereka akan diampuni, dan mereka akan ikut

* 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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ambil bagianbersamaorang-orang yang sedangdisucikankarenapercayapenuhkepada-
Ku.’

Paulusmenjelaskan tentang pekerjaan pelayanannya
19 “Karena itu, yaRajakuAgripa, sayamemangberusahauntuk tetap taat kepadapengli-

hatan yang diberikan dari surga itu. 20Lalu saya mulai mengajarkan berita keselamatan
pertama-tama di antara orang-orang di Damsik, kemudian di Yerusalem, lalu di seluruh
provinsi Yudea, dan jugadi daerah-daerahorang yangbukanYahudi. Sayamemberitakan
bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada TUHAN, dan
melakukanhal-hal yangmenunjukkanbahwamerekamemang sudahbertobat. 21Karena
itulah orang Yahudi menangkap saya di Rumah Allah dan berusaha membunuh saya.
22 Tetapi sampai hari ini Allah selalu melindungi saya, sehingga saya bisa berdiri di
sini dan bersaksi kepada kalian semua— baik kepada orang yang berkedudukan rendah
maupun yang berkedudukan tinggi. Dan saya hanya memberitakan apa yang sudah
dinubuatkan oleh para nabi dan Musa— 23 yaitu bahwa sudah ditetapkan oleh Allah
untuk Kristus menderita dan mati, lalu dihidupkan kembali sehingga Dia menjadi Orang
pertama yang hidup kembali dari kematian. Lalu berita keselamatan akan menjadi
seperti cahaya terang yang menerangi bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan
Yahudi.”

Paulusmendorong Raja Agripa untukmenjadi pengikut Kristus
24 Sementara Paulus sedang membela dirinya demikian, Festus berkata dengan suara

keras, “Paulus, kamu sudah gila! Kamu sudah terlalu banyak belajar tentang agama
sehingga kamumenjadi gila.”

25Tetapi Paulus menjawab, “Saya tidak gila, Festus Yang Mulia! Apa yang 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. 27Nah, Raja Agripa, apakah engkau percaya apa yang
sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi? Saya yakin bahwa engkau percaya akan hal-hal itu!”

28LaluAgripamenjawabPaulus, “Apakahkamupikir bahwakamubisamembujuk saya
untukmenjadi Kristen dalamwaktu yang singkat ini?”

29Dan Paulus menjawab, “Biar singkat atau panjang, saya berdoa kepada Allah supaya
bukan hanya engkau, tetapi semua yang mendengarkan saya hari ini bisa menjadi sama
seperti saya, tetapi tidak diikat dengan rantai besi seperti ini.”

30-31Sesudah Paulus berkata begitu, Raja Agripa berdiri danmulai berjalan ke luar. Lalu
Bernike, Gubernur Festus, dan semua orang yang duduk bersama mereka berdiri dan
meninggalkan ruangan itu. Sesudah di luar, mereka berkata satu sama lain, “Orang itu
tidak melakukan kejahatan yang membuat dia harus dihukummati atau dimasukkan ke
dalam penjara.”

32 Lalu Raja Agripa berkata kepada Festus, “Seandainya orang ini tidak meminta
perkaranya diadili oleh raja agung, sebenarnya dia sudah bisa dibebaskan.”

27
Paulus berlayar ke Roma

1 Ketika tiba tanggal yang ditentukan, kami— termasuk saya, Lukas, akan berlayar ke
provinsi Italia, Paulus dan beberapa tahanan lain diserahkan kepada seorang komandan
kompiRomawi yangbernamaYulius. Dia adalah anggota dari batalion khusus raja agung.
2Aristarkus— yang berasal dari kota Tesalonika di provinsiMakedonia, juga ikut bersama
kami. Kemudiankaminaikke sebuahkapal yangberasaldari kotaAdramitium, yangakan
berlabuh di beberapa pelabuhan di sepanjang pantai provinsi Asia.

3 Besok harinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati kepada Paulus dengan
mengizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya di kota itu, supaya mereka
bisa memberikan apa yang dia butuhkan. 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. 5 Ketika kapal menyeberangi laut yang luas
yang berhadapan dengan provinsi Kilikia dan Pamfilia, kami tiba di kotaMira 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.

7Oleh karena angin terus bertiup dengan keras dari arah depan kapal, selamabeberapa
hari kami terpaksa berlayar dengan sangat lambat, dan dengan susah payah kami tiba
di dekat kota Kenidus. Kemudian, karena angin terus saja menghalangi kapal bergerak
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maju, maka kapal berlayar ke arah selatan. Dengan mengikuti pantai selatan pulau
Kreta, dekat tanjung Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin. 8 Dan dengan susah
payah kami berlayar di sepanjang pantai selatan itu sampai kami tiba di satu tempat yang
bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea.

9 Kami sudah kehilangan banyak waktu, dan karena Hari Puasa* orang Yahudi sudah
lewat, tidak aman lagi untuk melanjutkan pelayaran. Karena itu, Paulus menasihatkan
Yulius dan para anak buah kapal, katanya, 10 “Saudara-saudara, 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 selama
musim dingin. Karena itu, kebanyakan anak buah kapal memilih untuk terus berlayar
dan berusaha untuk sampai di pelabuhan Feniks, supaya kami semua bisa tinggal di sana
selama musim dingin. Pelabuhan itu lebih terlindung dari angin karena menghadap ke
barat daya dan barat laut.

Terjebak dalam angin topan
13 Jadi ketika angin mulai bertiup dengan pelan dari arah selatan, para anak buah

kapalmenyangka bahwamereka sudahbisa berlayar lagi sesuai dengan rencanamereka.
Karena itu,merekamengangkat jangkar danberlayar lagimengikuti pantai selatanKreta.
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 berhasilmengamankan perahu kecil yang terikat di belakang kapal itu.
17Sesudahperahukecil ituditarikkeataskapal, paraanakbuahkapalmemasang tali kuat-
kuatmelingkar di sekeliling kapal itu. Merekamelakukan itu karena takut jangan sampai
kapal itu terkandas di pasir yang dangkal di tempat yang bernama Sirtis. Jadi sesudah
itu mereka jugamenurunkan layar dan jangkar, supaya kapal lebih pelan terbawa angin.
18Tetapi angin topan dan gelombangmasih sangat kencangmenghantam kapal, sehingga
besok harinya, para anak buah kapal membuang muatan ke laut, supaya kapal lebih
ringan. 19Dan pada hari berikutnya mereka bahkan membuang sebagian alat-alat kapal
ke laut. 20 Berhari-hari lamanya kami tidak melihat matahari atau bintang, dan angin
topan itu terus saja bertiup dengan kencang. Dan akhirnya kami tidak punya harapan
lagi untuk bisa selamat.

21 Berhari-hari lamanya kami semua tidak makan, lalu Paulus berdiri di antara kami
semua dan berkata, “Saudara-saudara, seandainya dulu kalian mengikuti nasihat saya
supaya tidakberlayardariKreta, kita tidakakanmengalamibencanadankerugian 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 kepada Allah, bahwa semua akan terjadi sesuai dengan janji-janji-Nya
itu kepada saya. 26Tetapi 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 kedalaman
dan ternyata laut di tempat itu dalamnya hanya dua puluh tujuh meter.‡ 29Karena 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
cepatpagi. 30Tetapipadawaktu ituparaanakbuahkapalmenurunkanperahukecil untuk

* 27:9 Hari Puasa Nama lain untuk Hari Pendamaian— yaitu hari raya penting orang Yahudi yang terjadi padamusim
gugur. Pada hari raya itu, semua orang Yahudi harus berpuasa. Hari itu juga menjadi tanda untuk permulaan musim
angin ribut yang berbahaya di laut. † 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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melarikan diri dari kapal itu. Mereka menipu kami dengan berpura-pura bahwamereka
mau menurunkan beberapa jangkar dari depan kapal. 31 Tetapi Paulus berkata kepada
Yulius dan tentara-tentaranya yang lain, “Kalau anak buah kapal itu tidak tetap tinggal di
dalam kapal ini, kalian semua tidak akan selamat.” 32 Jadi, tentara-tentara itu memotong
tali-tali yangmengikat perahu itu danmembiarkannya jatuh dan hanyut terbawa ombak.

33Menjelang pagi, Paulusmendesak kami semua untukmakan dengan berkata, “Sudah
empat belas hari kita tidak makan apa-apa karena menunggu dengan kuatir. 34 Karena
itu, saya menasihatkan kalian masing-masing untuk makan sekarang, 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.” 35Sesudah
dia berkata demikian, dia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah atas roti
itu di hadapan semua orang. Lalu dia menyobek-nyobek roti itu, mengambil sebagian
dan mulai makan. 36Lalu kami semua menjadi bersemangat lagi dan ikut makan roti itu
bersama Paulus. 37 (Kami yang ada di dalam kapal itu berjumlah dua ratus tujuh puluh
enamorang.) 38Sesudahkami semuamakansecukupnya, kemudianparaanakbuahkapal
meringankan kapal lagi denganmembuangmuatan gandum ke laut.

Kapal kandas dan hancur
39Lalu waktumatahari sudah terbit, merekamelihat daratan yang tidak dikenal, tetapi

merekamelihat juga ada teluk denganpantainya. Karena itu,merekamemutuskanuntuk
mencoba mendaratkan kapal di pantai itu. 40 Jadi mereka memotong tali-tali jangkar
dan membiarkan jangkar itu tenggelam ke dalam laut. Pada waktu itu juga, mereka
melepaskan tali-tali yang mengikat alat kemudi kapal, lalu mereka menaikkan layar
supaya angin meniup kapal itu menuju ke pantai. 41 Tetapi di suatu tempat di mana
dasar laut tidak dalam, kapal itu menabrak pasir sehingga terkandas. Bagian depan
kapal itu terbentur dengan sangat keras ke pasir sehingga tidakbisa bergerak sama sekali,
sedangkan bagian belakang kapal itu mulai hancur karena dihantam oleh ombak.

42Padawaktu itu, tentara-tentara berencana untukmembunuh 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 tidakbisaberenangdisuruhuntukberpeganganpadapapan-papan
atau pecahan-pecahan lain kapal itu. Dengan cara seperti itu, semua orang sampai di
pantai dengan selamat.

28
Paulus di pulauMalta

1 Sesudah kami tiba di daratan dengan selamat, kami baru diberitahukan oleh pen-
duduk di situ bahwa pulau itu bernama Malta. 2 Orang-orang yang tinggal di pulau
itu menerima dan menolong kami dengan sangat baik. Mereka menyalakan api untuk
menghangatkan badan kami, karena hujanmasih turun dan cuaca sangat dingin.

3TetapiketikaPaulus sudahmengumpulkancabang-cabangkayudanmeletakkannyadi
atas api, seekorularberacunyangbersembunyidi dalamkayu itukeluarkarenapanasnya
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
diahidup.” 5TetapiPaulusmenggoyangkan tangannyasehinggaular itu terlepasdan jatuh
ke dalam api, dan dia tidakmerasa sakit apa-apa. 6Memang penduduk di situmenyangka
bahwa tangan Paulus akan menjadi bengkak atau tiba-tiba putus napasnya dan terjatuh.
Tetapi sesudah cukup lamamenunggu dan tidakmelihat sesuatu yang terjadi kepadanya,
mereka berubah pikiran dan berkata, “Wah, pasti orang ini adalah dewa!”

7Tidak jauh dari tempat itu terdapat tanahmilik gubernur pulau itu, namanya Publius.
Dia mengundang dan menerima kami di rumahnya, dan dia sangat baik kepada kami
sewaktukamibertamudi situ. Kami tinggalbersamadia selamatigahari. 8Padawaktu itu,
bapaknya Publius sedang terbaring di tempat tidur karena demamdandiare. Lalu Paulus
pergi melihat dia, dan ketika Paulus berdoa sambil meletakkan kedua tangannya ke atas
dia, orang itu pun langsung sembuh. 9 Sesudah hal itu terjadi, semua orang sakit yang
lain di pulau itu datang kepada Paulus, dan mereka pun mengalami kesembuhan ilahi.
10-11 Karena hal itu, mereka sangat menghormati kami. Sesudah tiga bulan di sana, tiba

* 28:4 dewi Keadilan Padawaktu itu, banyak orang percaya bahwa ada dewi yang bernamaKeadilan, yangmembalas
kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat.
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waktunya untuk kami melanjutkan perjalanan, mereka menyediakan semua kebutuhan
kami.

Paulus berlayar dariMaltamenuju Roma
Sesudah itu, kami berangkat lagi dengan sebuah kapal yang berasal dari Aleksandria,

yang selamamusim dingin berada di pulau itu. Di bagian depan kapal itu diukir lambang
Dewa Kembar.† 12 Lalu kami tiba di kota Sirakusa (di pulau Sicilia) dan tinggal di sana
selama tiga hari. 13Dari situ kami berlayar ke seberang dan tiba di kota Regium (di ujung
provinsi Italia). Dan besoknya angin dari selatan bertiup, sehingga kami bisa berlayar ke
utaradan sampai kekotaPuteoli padahari berikutnya. 14Dikota itukamibertemudengan
beberapa orang saudara seiman, danmerekameminta kamimenginap di rumahmereka
selama tujuh hari. Kemudian kamimelanjutkan perjalanan dan tiba di Roma. 15Saudara-
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
danTiga Tempat Penginapan.‡ Ketika Paulusmelihatmereka, dia bersyukur kepadaAllah
dan hatinya dikuatkan.

Paulus di Roma
16 Sesudah kami tiba di Roma, pemimpin di sana memberi izin kepada Paulus untuk

tinggal sendiri, dan seorang tentara disuruh 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. 18Ketika pejabat-pejabat
kerajaan Roma setempat memeriksa saya, mereka mau membebaskan saya. Karena
mereka tidakmenemukan kesalahan apa pun dalamdiri saya yangmembuat saya pantas
dihukummati. 19Tetapi orang Yahudi sangat menentang kalau saya dibebaskan. Karena
itu, saya terpaksamemohon 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 Allahkepadanenekmoyangkita orangYahudi, sayadiikat dengan rantai
besi ini.”

21 Lalu mereka menjawab, “Kami belum menerima surat dari provinsi Yudea tentang
kamu. Dan juga belum ada orang Yahudi yang dari sana datang membawa berita atau
menceritakan bahwa kamu sudah berbuat kejahatan. 22 Tetapi kami mau mendengar
langsungdari Saudara tentang keyakinanmu itu. Karena kami tahubahwadimana-mana
orang berbicaramenentang aliranmu itu.”

23 Lalu mereka menentukan waktu untuk bertemu lagi dengan Paulus. Dan pada hari
itu lebih banyak orang datang berkumpul di rumah tempat dia menginap. Lalu dari pagi
sampaimalamdiamenjelaskan dan bersaksi kepadamereka tentang kerajaan Allah. Dan
dia mencoba meyakinkan mereka untuk percaya kepada Yesus dengan menggunakan
ayat-ayat Hukum Musa dan tulisan para nabi. 24 Ada dari antara mereka yang menjadi
percaya karena ajaran Paulus itu. Tetapi ada juga yang tidak percaya. 25Maka mereka
saling berdebat dan mulai meninggalkan tempat itu ketika Paulus mengakhiri dengan
berkata seperti ini: “Memang tepat sekali apayangdikatakanolehRohKudusmelaluiNabi
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.

† 28:10-11 Dewa Kembar Maksudnya kedua patung berhala yang bernama Kastor dan Poluks— yaitu dewa kembar
yang disembah oleh sebagian suku bangsa yang bukanYahudi. ‡ 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
mengirimberita itu kepada orang yangbukanYahudi. Danmerekapun sedangmenerima
berita itu.”§

30 Lalu selama dua tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang dia sewa sendiri, dan
dia menerima semua orang yang datang untuk mengunjungi dia. 31 Dengan penuh
keberaniandan tanpadihalangi oleh siapapun, diamemberitakan tentangkerajaanAllah
danmengajar tentang Tuhan Yesus— yaitu Kristus* yang dijanjikan Allah.

✡ 28:27 Yes. 6:9-10 § 28:28-29 Ayat 29 Beberapa salinan kunomenambah kata-kata ini— yang kemudian dihitung
sebagai ayat 29: “Sesudah Paulus berkata demikian, orang-orang Yahudi itu pun pergi sambil masih 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 sudahmemanggil sayamenjadi seorang

rasul, dengan tugas untukmemberitakan Kabar Baik dari Allah kepada semua orang.
2 Pada zaman dulu, melalui nubuatan para nabi yang tertulis dalam Kitab Suci, Allah

sudah berjanji untuk menyampaikan Kabar Baik itu kepada kita. 3-4 Kabar Baik itu
menjelaskan tentang AnakAllah 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 kebaikan hati Kristus, saya sudah menerima pelayanan istimewa dari Allah
untuk menjadi rasul Kristus. Saya— seperti para rasul yang lain, bertugas menuntun
orang-orang dari segala bangsa supaya percaya dan taat kepada Kristus. 6 Dan kalian
yang di Roma juga termasukdi antaramereka yang dipanggil untukmenjadimilik Kristus
Yesus.

7 Saya menulis surat ini kepada kalian Saudara-saudari di Roma, yang dikasihi Allah,
yang dipanggil menjadi orang-orang kudus-Nya.
Doasaya,AllahBapadanPenguasakitaKristusYesusakanselalubaikhati kepadakalian

masing-masing danmenjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan
Bapa dan Penguasa kita.

Keinginan Paulus untukmemberitakan Kabar Baik di ibukota Roma
8Pertama-tamasaya inginmenyampaikanbahwasaya sangat bersyukurkepadaAllah—

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
Allah mengizinkan sayamengunjungi kalian. 11 Saya ingin bertemu dengan kalian untuk
membagikan berkat rohani yang bisa menguatkan kalian. 12Maksud saya, waktu saya
bersama kalian, kita bisa saling menguatkan supaya lebih percaya kepada Kristus.

13 Saudara-saudari, sayamau supaya kalian tahu bahwa saya sudah berkali-kali beren-
cana untuk mengunjungi kalian, tetapi sampai sekarang selalu ada halangan. Saya mau
datang supaya nanti di antara kalian pekerjaan pelayanan saya terus berhasil dengan
baik— sebagaimana saya sudah berhasil di antara orang yang bukan Yahudi di tempat
lain. 14 Karena saya merasa wajib melayani semua orang— baik orang Yunani yang
mempunyai bahasa dan budaya yang tinggi maupun orang yang terbelakang, baik orang
yang berpendidikanmaupun yang belum berpendidikan. 15Karena itulah saya jugamau
memberitakan Kabar Baik kepada kalian yang tinggal di Roma.

Tema surat ini
16 Saya bangga sekali akan Kabar Baik itu, karena Allah bekerja melalui kabar yang

penuh kuasa itu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya penuh kepadanya—
baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi.† 17 Karena kabar itu menyatakan
bagaimana Allah membenarkan manusia di hadapan-Nya— yaitu hanya karena percaya

* 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. † 1:16 baik orang Yahudi maupun … Secara
harfiah, “pertama-tama kepada orang Yahudi maupun orang Yunani.” Frasa yang sama digunakan dua kali lagi di
2:9 dan 10. Dengan kata ‘pertama-tama’, Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa 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 dengan Roma 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 sejarah dan kebudayaan mereka, dan karena
mereka sudah mengenal Firman Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam ketiga ayat tersebut, Paulus menggunakan kata
‘Yunani’ dengan arti ‘semua bangsa 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.
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saja.‡ Hal itu sesuaidenganyang tertulisdalamFirmanAllah, “Orangyangdianggapbenar
oleh TUHAN akan hidup untuk selama-lamanya karena percaya penuh kepada-Nya.”✡

Semuamanusia layak dihukum oleh Allah
18Kabar Baik itu penting karena kemarahan Allah terhadap semua dosa dan kejahatan

manusia sudah mulai dinyatakan dari surga. Karena dosa 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 sudah
menyatakan hal itu kepadamanusia.

20 Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat-Nya sebagai Allah sudah terlihat dengan
jelasmelalui segala sesuatuyang sudahdiciptakan-Nya. Danolehkarena itu kitamengerti
hal-hal yang tidak bisa dilihat denganmata tentangDia— 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. 21Biarpun mereka mengenal Dia seperti
itu, tetapi mereka tidakmemuliakan-Nya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepada-Nya,
sehinggamerekamemikirkanhal-hal yangsia-siadanbodoh, danpikiranmerekamenjadi
penuh dengan kegelapan. 22 Mereka berkata bahwa mereka bijaksana, tetapi ternyata
mereka bodoh. 23Mereka menolak untuk memuliakan Allah— seperti yang seharusnya
kita lakukan terhadap Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka malah menyembah
patung-patung berhala yangmereka buat sendiri dalambentukmakhluk yang bisamati—
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-keinginanmereka yang jahat. Dan akibatnya,mereka salingmenajiskan tubuh
mereka dengan melakukan hal-hal yang memalukan. 25Meskipun mereka tahu hal-hal
yang benar tentang Allah, mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Daripada
menyembah dan melayani Dia yang menciptakan segala sesuatu, mereka lebih memilih
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 perem-
puan melakukan hubungan seks dengan sesama perempuan, padahal perbuatan yang
seperti itu tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dilakukan. 27Begitu juga dengan laki-
laki. Merekamulai merasa bosan berhubungan seks yangwajar dengan perempuan, dan
inginmelakukanhal-hal yangmemalukandenganberhubunganseksdengansesama 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 segala macam dosa, termasuk pikiran jahat,
mementingkan diri sendiri, dan membenci. Pikiran mereka penuh dengan iri hati, ingin
membunuh, berkelahi,menipu, danmenyimpandendam. Merekamembawa 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
baruuntukmelakukankejahatan, dan tidak taat kepadaorang tua. 31Merekabodoh, tidak
menepati janji-janji mereka, dan tidak tahu menunjukkan kebaikan dan belas kasihan
kepada orang lain. 32Mereka sudah tahu Hukum Allah yang mengatakan bahwa orang
yang hidup seperti itu pantas dihukum mati. Tetapi mereka terus saja hidup dalam
kejahatan, 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
kamumenghakimi sesamamu, karenakamu jugamelakukankejahatanyang samaseperti
dia. Jadi, setiap kali kamu menghakimi orang lain, hal itu sama seperti kamu meminta
Allah menjatuhkan hukuman bagi dirimu sendiri. 2 Kita semua tahu bahwa Allah adil

‡ 1:17 hanya karena percaya saja Secara harfiah, “dari iman kepada iman.” Frasa ini dalam bahasa Yunani adalah
idiom, bisa juga diterjemahkan, “yang terjadi semata-mata hanya karena percaya— bahkan semakin yakin akan kabar
itu.” ✡ 1:17 Hab. 2:4; Gal. 3:11; Ibr. 10:38
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waktu Dia menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak jujur seperti itu. 3Kalau kamu
menunjukkan kesalahan orang yang melakukan kejahatan, sedangkan kamu sendiri
melakukankejahatanyang samaseperti dia, apakahkamumenganggapbahwakamubisa
melarikan diri dari hukumanAllah? 4Padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Al-
lah 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 huku-
man Allah itu adil! 6 Karena Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan per-
buatannya. 7 Kepada orang-orang yang mencari hidup yang selama-lamanya— yang
selalu tekun berbuat baik, dan yang hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang
sehinggamembawapujiandanhormat kepadaAllah, akandiberi-Nyahidupyang selama-
lamanya. 8Tetapi kepadaorang-orangyangmencari hormatbagi 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
bukanYahudi. 10Tetapi setiaporangyangberbuatbaikakandiberkati-Nyasupayamereka
dipuji, dihormati, dan merasa tenang— baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan
Yahudi, 11karena Allah tidakmembeda-bedakan orang.

12 Jadi, orang-orang yang sudah mengetahui Hukum Taurat dan melanggarnya 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
diadilimenuruthukumitu. 13KarenabukanorangyanghanyamengetahuiHukumTaurat
yang dianggap benar di mata Allah. Tetapi yang akan dinyatakan benar di hadapan-
Nya adalah orang-orang yang melakukan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum
Taurat itu. 14 Memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi Hukum Taurat dari
pendahulu mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai dengan Hukum Taurat, maka
mereka sudah menunjukkan bahwa aturan-aturan Allah sudah ada dalam hati mereka.
15Mereka menunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah
ada dalam hati mereka. Dan setiap saat hati nurani mereka membantu mereka untuk
membedakan apakah mereka melakukan yang benar atau salah.* 16 Jadi, Allah akan
mengadili semua orang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Dan hal itu
akan terjadi pada waktu Dia menghakimi setiap manusia sesuai dengan pikiran-pikiran
yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka. Penghakiman yang adil itu akan terjadi
melalui Kristus Yesus. Hal itulah yang saya beritakan di dalam Kabar Baik yang Allah
berikan kepada saya.

Orang Yahudi dan aturan-aturanHukumTaurat
17 Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan Yahudi?— termasuk saya sendiri.

Kita merasa bangga karena kita keturunan Yahudi, dan merasa bahwa kita sendirilah
yang paling dekat dengan Allah karena mewarisi Hukum Taurat. 18 Kita tahu apa yang
dikehendaki Allah untuk kita lakukan dan kita bisa mengerti apa yang terbaik dalam
setiap situasi karena kita sudah mendalami Hukum Taurat. 19 Kita 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
dalamkegelapan. 20Kitamerasa diri kita sudahpantas untukmenjadi guru kepada orang-
orang yang kurang bijaksana dan yang barumulaimenerima ajaran benar. Karena sudah
memilikiHukumTaurat, kitapikirbahwakita sudahmenguasai sumberpengetahuandan
ajaran benar yang ada di dalamnya. 21Nah, siapa di antara kita yang mau menjadi guru,
kenapa kamu tidakmengajari dirimu sendiri? Kamumelarang orang lain untukmencuri,
tetapi kamu sendiri masih mencuri. 22 Dalam ajaranmu kamu melarang orang lain
berzina, tetapi kamu sendiri berzina. Ataukamumembenci penyembahanberhala, tetapi
kamu sendirimencuri harta bendadari rumahberhalamilik 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! 24 Maka

* 2:15 Dan setiap… atau yangbenarKalimat ini bisa diterjemahkan, “Danwaktumereka berdiskusi tentang perbuatan
orang, merekamemuji perbuatan yang benar danmenyalahkan orang yang berbuat jahat.”
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terjadilah seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, “Karena kesalahan yang dilakukan oleh
kita (orang Yahudi), orang-orang dari bangsa lainmenghina nama Allah.”✡

25Nah, kita semua orang Yahudi sudah disunat. Jadi, kalau kitamenaati HukumTaurat,
sunat kita itu sudah cocok dan berguna. Tetapi kalau kita melanggar Hukum Taurat,
berarti di hadapan Allah kita sama saja dengan orang yang bukan Yahudi dan sunat kita
itu sama sekali tidak ada artinya! 26 Sedangkan kalau orang-orang yang tidak bersunat
taat kepada tuntutan Hukum Taurat, berarti Allah akan menganggap mereka seperti
sudah disunat. 27 Seharusnya kita orang Yahudi malu terhadapmereka! Kita disunat dan
memiliki Hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih terusmelanggar hukum itu. Mereka
yangmenaatimaksudHukumTauratwalaupun tidakmewarisi adat sunatdaripendahulu
mereka akanmenunjukkan bahwa kita bersalah.

28Di hadapan Allah, orang Yahudi yang sejati bukan saja karena lahir dari keturunan
Yahudi. Dan inti dari sunat itu bukanlah hanya tanda yang dibuat pada tubuh.

29 Tetapi 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 bisa menolong kita taat kepada
Allah. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa Allah sudah mempercayakan janji-
janji-Nya kepada kita. 3Apakahmenjadimasalah kalau ada orang Yahudi yang tidak setia
kepada Allah? Apakah hal itu membuat Allah juga tidak menepati janji-Nya? 4 Tidak!
Allah akan tetap melakukan apa yang sesuai dengan janji-Nya, walaupun setiap orang
ternyata pembohong. Seperti tertulis dalam Kitab Suci waktu seseorang berkata kepada
Allah,
“Engkau akan terbukti benar dalam semua perkataan-Mu,

dan Engkau akanmenang terhadapmereka yang berkata
bahwa Engkau sudah berbuat salah.”✡

5 Tetapi kadang-kadang ada di antara kita orang Yahudi* yang berkata, “Kita ini
bangsa pilihan Allah, jadi kenapa Allah bisa marah kepada kita kalau kita berbuat dosa?
Bukankah hal itu masih memuliakan Allah?— karena dosa kita itu menunjukkan bahwa
Dia baik hati dan setia kepada janji-janji-Nya. Kalau begitu Allah seharusnya tidak boleh
membinasakan kita karena dosa kita itu.” Tetapi hal itu hanya pikiranmanusia saja 6dan
sama sekali salah! Kalau Allah tidak adil kepada semua manusia, maka Dia tidak bisa
menghakimi dunia ini.

7 Tetapi orang bisa saja berkata, “Misalnya, kalau saya berdosa dengan menipu orang,
hal itu hanya akan membuat lebih jelas bahwa Allah selalu benar. Bukankah hal itu
masih memuliakan Allah? Jadi, Allah tidak memperlakukan saya dengan adil kalau Dia
menjatuhkan hukuman atas saya karena dosa itu.” 8 Tetapi hal itu sama saja dengan
berkata, “Biarlah kita melakukan kejahatan supaya terjadi kebaikan.” Ada orang yang
menyebarkan cerita palsubahwakamimengajarkanyang seperti itu. Orang yangberkata
seperti itu sudah sepantasnyamenerima hukuman Allah!

Semuamanusia berdosa
9Apakah 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. 10Seperti 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.

✡ 2:24 Yes. 52:5; Yeh. 36:20-23 ✡ 3:4 Mzm. 51:6 * 3:5 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.”



Roma 3:13 393 Roma 4:3

Sama sekali tidak ada!”✡
13 “Orang-orang lainmati karena kata-kata jahat yang keluar dari mulut mereka.

Merekamenggunakan lidahmereka hanya untuk berbohong.”✡
“Perkataanmereka seperti racun ular,”✡
14 “mulut mereka penuh dengan kutuk dan kepahitan.”✡
15 “Mereka selalu siapmenyakiti danmembunuh.

16Kemana saja mereka pergi,
merekamembuat kehancuran dan kesusahan.

17Mereka tidak tahu bagaimana hidup damai dengan sesama.”✡
18 “Mereka tidak takut dan tidak hormat kepada Allah.”✡

19 Semua kutipan dari kitab Hukum Taurat itu tidak menuduh orang yang bukan
Yahudi saja,melainkanmenuduhorangYahudi juga—yaitubangsayangmewarisiHukum
Taurat itu! Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa setiap orang dari suku mana pun tidak
punya alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah, dan pantas dihukum oleh
Allah. 20Karena tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah dengan
melakukan Hukum Taurat. Tetapi Hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-dosa kita.

Bagaimanamanusia dibenarkan di hadapan Allah
21 Tetapi Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa dibenarkan di

hadapan-Nya. Cara untuk dibenarkan ini bukan berdasarkan Hukum Taurat, tetapi
Hukum Taurat dan perkataan para nabi sudah menyaksikan tentang hal itu. 22 Caranya
adalah Allah membenarkan setiap orang hanya melalui percaya penuh kepada Kristus
Yesus. Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, karena
semua bangsa mempunyai kebutuhan rohani yang sama. 23Karena 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 membebaskan kita dari
hukuman dosa kita masing-masing. 25 Allah sudah mengutus Yesus untuk membuka
jalan itu, supaya setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus, dosanya diampuni dan
Allah tidak marah lagi kepadanya. Pengampunan itu berdasarkan darah Yesus waktu
Dia mati untuk kita. Dengan demikian, Allah menunjukkan bahwa Dia selalu melakukan
yang benar dan adil. Di masa lalu, Allah tetap sabar dan tidak membinasakan manusia
karena dosa-dosa mereka. 26 Karena pada waktu itu, Allah sudah merencanakan untuk
membenarkan manusia melalui Yesus. Dan sekarang Allah juga melakukan yang benar
dan adil ketika Dia membenarkan orang berdosa karenamereka percaya kepada Yesus.

27 Jadi tidak ada lagi alasan bagi salah satu bangsa untuk membanggakan diri dengan
berkata bahwa Allah lebih berkenan kepada mereka daripada bangsa lain. Kenapa?
Karena kita dibenarkan hanya karena percaya penuh kepada apa yang Yesus perbuat—
bukan karena hasil usaha kita dalam menaati Hukum Taurat! 28 Jadi kita boleh berkata
begini: Kita dibenarkan Allah bukan karena kita menaati Hukum Taurat, tetapi karena
kitapercayapenuhkepadaYesus. 29Kalau tidakbegitu, kita orangYahudibisa sajaberkata
bahwa Allah hanya peduli kepada orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya, semua bangsa
adalah kepunyaan Allah. 30 Karena hanya ada satu Allah. Dialah yang membenarkan
orang Yahudi† di hadapan-Nya karena mereka percaya kepada Yesus. Dan Dia juga yang
membenarkan orang yang bukan Yahudi di hadapan-Nya juga karena mereka percaya
kepada Yesus. 31 Tentu orang-orang akan bertanya, “Apakah ini berarti bahwa Hukum
Taurat tidak perlu diperhatikan lagi karena sekarang kita lebih mengutamakan percaya
kepadaYesus?” Tentu tidak! Sesungguhnyamelalui percayakepadaYesuskita taat kepada
maksud Hukum Taurat!

4
Teladan Abraham

1 Jadi, apakahyangbisakitakatakan tentangAbraham?—nenekmoyangsetiapkitayang
berasal dari Yahudi. 2KalauAbrahammenjadibenardihadapanAllahkarenahal-hal baik
yang dia perbuat, diamempunyai alasan untukmembanggakan diri bahwa dia lebih baik
dari orang lain. Tetapi di hadapanAllah, Abrahamtidakbolehmembanggakandiri 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.”✡

✡ 3:12 Mzm. 14:1-3 ✡ 3:13 Mzm. 5:10 ✡ 3:13 Mzm. 140:4 ✡ 3:14 Mzm. 10:7 ✡ 3:17 Yes. 59:7-8 ✡ 3:18
Mzm. 36:2 † 3:30 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.” Dan dalam ayat ini, “orang yang bukan
Yahudi,” secara harfiah, “orang yang tidak bersunat.” ✡ 4:3 Kej. 15:6
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4Perhatikanlah! Kalau seseorangbekerjauntukmajikannya, upahyangdiberikan tidak
dianggap sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya yang wajib diberikan. 5 Tetapi kalau
seseorang tidakbergantungpadahasilusahanyasendiridanhanyapercayapenuhkepada
janji Allah saja, berkat yang dia terima dianggap sebagai hadiah. Dan itulah yang benar
tentang kita! Allah mengampuni kejahatan kita masing-masing tanpa syarat, lalu Allah
menerima kita sebagai orang yang hidupnya benar. 6 Raja Daud pun merasakan berkat
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!”✡
9Apakah berkat itu hanya untuk orang Yahudi saja?— yaitu bangsa yang bersunat. Atau

apakah termasuk juga orang dari bangsa lain? Sudah jelas bahwa Abraham percaya
penuh kepada janji Allah, dan karena itulah Allah menerima dia sebagai orang yang
hidupnya benar. 10 Kapan hal itu terjadi? Apakah sebelum atau sesudah dia disunat?
Ya, itu terjadi sebelum dia disunat. 11Abraham 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 Abraham menjadi bapak mereka. Dia menjadi bapak mereka hanya
kalaumereka percaya seperti Abraham percaya sebelum dia disunat.

Kitamenerima janji Allahmelalui percaya
13 Allah berjanji untuk memberikan dunia ini kepada Abraham dan keturunannya.

Perhatikanlah bahwa janji Allah bukan karena Abraham taat kepada Hukum Taurat.
Abrahammenerimaberkat itu karenadiapercayapenuhkepada janji Allah, laludiaditer-
ima olehAllah sebagai orang yanghidupnya benar. 14Kalauhanya orang yangmelakukan
Hukum Taurat yang diberkati Allah, berarti janji Allah kepada Abraham omong kosong
saja. Artinya juga sia-sialah kita percaya seperti Abrahampercaya. 15HukumTaurat tidak
bisamembawa berkat, melainkan hanya bisamenyebabkan kemarahan Allahwaktu kita
melanggarnya. Tetapi kalau pada zaman Abraham tidak adaHukumTaurat, berarti tidak
ada peraturan yang dilanggar.

16 Jadi, kunci untuk dibenarkan dimata 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 hadapanAllah, secara rohani Abraham
adalah nenekmoyang kita semua. 17Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci
tentang Abraham, “Aku akanmenjadikan engkau bapak dari banyak bangsa.”✡ Abraham
mempercayai perkataan Allah itu karena dia tahu bahwa Allah yang menghidupkan
orang mati. Dan dia percaya bahwa melalui perkataan-Nya saja, Allah menciptakan hal-
hal yang belum pernah ada, menjadi ada.

18Padawaktu itu, tidak ada pengharapan bagi Abrahamuntukmempunyai 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 tidakmeragukan akan janji Allah. 20Abraham tidak
setengahhati ketikadiapercayabahwaAllahbisamelakukanapayang sudahDia janjikan
kepadanya. Dia sudahmengambil keputusan untukmenghormati Allah, jadi dia semakin
percaya, 21 sampai dia yakin penuh bahwa Allah mampumelakukan 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.
✡ 4:8 Mzm. 32:1-2 ✡ 4:17 Kej. 17:5 ✡ 4:18 Kej. 15:5 ✡ 4:22 Kej. 5:6
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5
Berdamai dan bersukacita di hadapan Allah

1Oleh karena kita percaya penuhkepada janji Allah, kita sudahdibenarkandi 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 peng-
harapan untuk menikmati kemuliaan Allah. 3Kita 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 pernah mengecewakan kita karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk
mengisihati kita. Allahmemberikankasih-NyakepadakitamelaluiRohKudusyangsudah
diberikan kepada kita.

6 Sebelumnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadi benar
di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan seperti itu, Kristus mati bagi
kita— yaitu kita yang selalumemusuhi Allah. 7Sangat sulit bagi seseorangmengurbankan
dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain— sekalipun dia mengenal 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 yang memusuhi 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 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 dulumati untuk kita, sudah hidup kembali dan terusmenjaga kita! 11Bukan
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 Allahmenjadi baik kembali.

Adammewarisi kematian, tetapi Yesusmewarisi kehidupan
12 Jadi inilah yang sudah terjadi: Waktu manusia pertama— Adam, jatuh ke dalam

dosa, maka kuasa dosa masuk seperti penyakit keturunan yang menular kepada semua
manusia. Dan bersama dengan kuasa dosa itu, datang juga kematian. Oleh karena itu,
semua orang pasti mati, karena semua orang sudah berdosa. 13Kuasa dosa itu memang
sudah ada di dalam dunia ini sebelum manusia mendengar Hukum Taurat. Tetapi Allah
tidakmemperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalaumanusia belummendengarkan
ajaran yang ada di dalam Hukum Taurat. 14Meskipun dosa tidak diperhitungkan pada
zaman dahulu itu, tetapi akibat dari dosa Adam, maka semua manusia dari zamannya
sampaipadazamanMusamengalamikematian. Walaupunpadazaman itumanusia tidak
melanggar sebuah perintah yang langsung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan,
tetapi manusia tetap tidak bisa terlepas dari kematian.
Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemudian. 15 Tetapi

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 dan mener-
ima hidup yang selama-lamanya! Hal itumembuktikan kebaikan hati Allah yang teramat
luar biasa! 16Akibat dosa Adam, semuamanusia 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 hadiah melalui
Kristus supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa bisa dibenarkan di hadapan-Nya!
17Karena pelanggaran satu orang, kematianmenguasai semua orang seperti seorang raja
yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi akibat dari apa yang
diperbuat bagi kita oleh satu Orang yang lain— yaitu Kristus Yesus! Karena kebaikan hati
Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut
memerintah bersama Kristus.

18 Jadi, akibat pelanggaran Adam saja sudah membuat semua orang menjadi layak
dibinasakan. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja, jalan menjadi terbuka supaya setiap
orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup yang selama-lamanya! 19 Artinya, oleh
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karenaperbuatan satuorang saja—yaituAdam, yang tidak taat kepadaAllah,maka semua
orang menjadi berdosa. Tetapi akibat dari satu Orang yang lain— yaitu Yesus, yang taat
kepada Allah, semua orang diberikan kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Allah.
20 Ternyata Allah memberikan Hukum Taurat kepada manusia supaya pelanggaran dan
dosa menjadi semakin nyata. Tetapi ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati
Allah semakin luar biasa supaya semua orang bisa diampuni. 21 Jadi, dulumanusia hidup
di bawah kuasa dosa, hal itu juga membawa kita kepada kematian. Tetapi sekarang
kebaikan hati Allah berkuasa atas kita. Oleh karena itu kita dibenarkan di hadapan-Nya
dan diberikan hidup yang selama-lamanyamelalui apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan
kita Kristus Yesus.

6
Bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan-Nya

1 Jadi, bagaimana kita akan berpikir tentang kebaikan hati Allah kepada kita? Apakah
kitaboleh terusberbuatdosa supayakebaikanhatiAllah semakinbertambahkepadakita?
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. 4Maksud saya,
pada waktu kita dibaptis, kita seperti sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan
ketika Allah menggunakan kuasa-Nya yang mulia untuk menghidupkan Yesus kembali,
kita juga ikut dihidupkan kembali kepada suatu kehidupan yang baru.

5 Jadi, kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam kematian-
Nya, berarti kita juga ikut dihidupkan kembali dan akan hidup bersama Dia. 6Kita tahu
bahwahidup kita yang lama sudahmati disalibkanbersamaKristus. Hal itumasuk dalam
rencana Allah, supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. 7 Kelepasan
itu terjadi karena kita menjadi seperti orang mati— yang tidak lagi tergoda dan sudah
dibebaskan dari kuasa dosa.

8Kalau kita sudah mati bersama Kristus, sudah jelas kita akan hidup bersama dengan
Dia. 9 Karena kalau Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, tentu Dia tidak
akan pernah mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. 10Artinya, waktu 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,
tidakmungkin Dia bisa mati lagi. 11Demikian juga dengan kita: Kita sendiri menganggap
diri kita mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus supaya kita hidup hanya
bagi Allah saja.

12 Jadi, kita tidak boleh lagi membiarkan dosa menguasai tubuh kita. Karena kita
menggunakan tubuh kita hanya sementara saja lalu mati. Oleh karena itu, janganlah
kita menuruti keinginan badani kita yang jahat. 13Dan janganlah sampai menyerahkan
anggota tubuh kita menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kita
menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah! Karena dulu kita mati rohani, tetapi
sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali. Jadi, hendaklah anggota tubuh ini kita
gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah! 14 Sebab kuasa dosa tidak
berkuasa lagi atas hidup kita, karena kita sudah mati terhadap semua kewajiban lama—
termasuk segala peraturan dalam Hukum Taurat. Sekarang kita wajib hidup sebagai
orang yang bersyukur karena kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepada kita.

Kita sebagai milik kepunyaan TUHANharus hidupmenyenangkan Dia
15 Tentu 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! 16 Kamu 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 kamumenyerahkan dirimu sebagai hamba Allah— hasilnya kamu
menaati dan memiliki hubungan yang baik dengan Dia. 17 Puji 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.

19Contoh-contoh yang saya berikan tadi sangat sederhana, karena kita— sebagaimanu-
sia yang punya banyak kelemahan, sulit mengerti prinsip-prinsip rohani ini. Dahulu,
kita memberikan anggota tubuh kita menjadi budak dosa dan kejahatan, sehingga kita
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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.

20Dahulukitabudakdosa, danhampir tidakpernahberpikiruntukhidupdenganbenar.
21Hidup yang seperti itu hanyamembuat kitamalu. Dan akhir dari hidup yang seperti itu
adalahkematian rohani. 22Tetapi sekarangkita sudahdibebaskandari kuasadosa supaya
menjadi hamba Allah. Berarti kita hidup sebagai orang yang sudah Dia sucikan, dan hal
itu akan menghasilkan hidup yang selama-lamanya. 23 Sebab dosa menjerat kita kepada
kematian rohani. Sedangkan kalau kita bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus, maka
Allah akan selalubaikhati kepadakita danmemberikankita hidupyang selama-lamanya!

7
Contoh yangmenunjukkan bagaimana orang percaya dibebaskan dari HukumTaurat

1 Saudara-saudari— khususnya kalian orang Yahudi yang ada di kota Roma, saya mau
mengingatkan sesuatumengenai HukumTaurat: Peraturan-peraturannya hanya berlaku
selama manusia masih hidup. 2 Seperti seorang perempuan yang sudah menikah: Dia
harus hidup bersama dengan suaminya selama suaminya itu masih hidup. Tetapi kalau
suaminya mati, dia bebas dari peraturan pernikahan yang ada dalam Hukum Taurat.
3 Kalau perempuan itu kawin atau berhubungan seks dengan laki-laki lain sementara
suaminya masih hidup, peraturan itu mengatakan bahwa dia berzina. Kalau suaminya
mati, dia menjadi bebas dari peraturan pernikahan itu. Jadi, kalau perempuan itu
menikah dengan laki-laki lain sesudah suaminyameninggal, dia tidak berzina.

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 adalah manusia lemah karena dikuasai oleh keinginan-keinginan badani kita yang
jahat. Memang Hukum Taurat mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa, tetapi justru
peringatan itu membangkitkan keinginan kita untuk melanggar Hukum itu lagi. Karena
dikuasai oleh keinginan itu, kita terus berbuat dosa yangmenjerat kita ke dalamkematian
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 kitamati. Jadi, bukan lagi ikatan HukumTaurat itu yangmengatur kita!
Melainkan sekarang kita melayani Allah dengan cara baru menurut Roh Kudus— bukan
dengan cara lamamenurut peraturan-peraturan yang tertulis.

Perlawanan kita terhadap dosa
7Mungkin ada di antara kalian yangmenganggap bahwa saya bermaksudmengatakan,

“Hukum Taurat itu tidak baik.” Maksud saya tidak seperti itu! Tetapi kalau Hukum
Taurat tidak pernah ada, saya tidak akanpernahmengerti dan sadar akandosa-dosa saya.
Contohnya, kalau Hukum Taurat tidak menuliskan, “Kamu tidak boleh menginginkan
milik orang lain,”✡ saya tidak mengetahui bahwa saya bersalah waktu melakukan itu.
8Dan kuasa dosa di dalam tubuh saya justrumenggunakan larangan itu untukmembujuk
saya semakinmenginginkan segalamacamhal yang tidakbaik. Tetapi kalau larangandari
HukumTaurat tidakpernahada, kuasadosadidalamdiri saya itu tidakbisamenggunakan
larangan-larangan itu sebagai alat untukmembujuk saya. 9Dulu sebelum sayamengenal
peraturan Hukum Taurat, saya merasa bahwa saya hidup dengan baik. Tetapi ketika
saya belajar tentang peraturan-peraturanHukum itu, keinginandosa semakinmenguasai
hidup saya, 10dan sayamerasa diri saya seperti mati dan terpisah dari Allah. Sebenarnya
HukumTaurat dimaksudkan untukmemimpin saya kepada hidup yang selama-lamanya,
tetapi bagi saya malah mendatangkan kematian rohani. 11 Kuasa dosa dalam diri saya
menggunakan peraturan hukum itu untuk menipu dan juga seperti membunuh roh dan
jiwa saya.

12Hukum Taurat memang suci, dan peraturannya suci, benar, dan baik. 13Apakah itu
berarti bahwasesuatuyangbaikmendatangkankematianrohanibagi 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, dan
bahwa kuasa dosamenggunakan peraturan yang baik sebagai alat kejahatan.

Paulus berbicara sebagai orang yang belummengenal Kristus

✡ 7:7 Kel. 20:17; Ul. 5:21
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14 Jadi, kita tahu bahwa Hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan untuk
memimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya ini manusia yang lemah. Karena
keinginan-keinginan badani saya yang jahat, saya menjadi budak dosa. 15 Malah saya
sendiri tidak mengerti kelakuan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik, padahal
hal-hal yang baik itulah yang sebenarnya saya ingin lakukan. Tetapi sayamelakukan 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 tetapmelakukan yang jahat yang tidak saya
sukai. 20 Jadi, kalau saya melakukan yang tidak saya sukai, sesungguhnya itu bukan saya
yangmelakukannya, tetapi kuasa dosa yang ada di dalam diri saya!

21 Jadi inilah kesimpulannya: Walaupun saya maumelakukan hal-hal yang baik menu-
rut Hukum Taurat, tetapi saya terlalu gampang melakukan yang jahat! 22Hatiku senang
sekali dengansemuaperaturandalamHukumAllah. 23Tetapi ternyataada sesuatu seperti
peraturan lain yang bekerja di dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan dengan peratu-
ranAllah yang saya sukai dalampikiran saya. Peraturan lain yangbekerja dalamanggota-
anggota tubuhsayaadalahkuasadosa, dankuasadosa ituyangmengikat saya supaya saya
menjadibudakdosa. 24-25 Jadidahulubeginilahpersoalan saya: Dalampikiran, saya selalu
ingin menjalankan semua peraturan dalam Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah,
tetapi karena keinginan-keinginan badani saya, sayamasih diperbudak oleh kuasa dosa.
Celakalah saya! Siapa yang akan menyelamatkan saya dari kuasa dosa yang ada di

dalam tubuh saya dan yang menjerat saya kepada kematian rohani? Karena itulah saya
sangat bersyukur kepada Allah karena semua yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui
Tuhan kita Kristus Yesus!

8
Hidup bersatu dengan Roh Allah

1 Jadi sekarang, kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada
hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita! 2 Kenapa tidak perlu
takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus sudah menerima Roh Allah
yangmemberi hidup! DanRoh-Nya itulah yangmembebaskan kita dari kuasa dosa dalam
diri kita yang dulu selalu menjerat kita kepada kematian rohani. 3 Sebelumnya Hukum
Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan badani kita
yang jahat. Tetapi Allah sendiri yang sudah mengatasi persoalan ini dengan mengutus
Anak-Nya sendiri kedalamdunia ini dalambentuk tubuhmanusiayang lemah. DanAnak-
Nya itulah yang menjadi kurban untuk membebaskan kita dari semua hukuman karena
dosa-dosa kita. Jadi, melalui kurban-Nya itu, kuasa dosa sudah dikalahkan-Nya— yaitu
keinginan-keinginan badani kita yang cenderung berbuat dosa. 4 Allah melakukan hal
itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh Hukum Taurat terpenuhi di dalam diri
kita karena bersatu denganKristus. Sekarang, kita dimampukanuntuk hidup taat kepada
pimpinan Roh Allah, dan tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan badani kita.

5 Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badaninya yang lemah, tujuan
hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Tetapi setiap orang
yang hidupnya bergantung kepada Roh Allah, ditolong-Nya untuk berpikir sesuai dengan
kehendak-Nya. 6Kalau tujuan hidup kita hanya untukmemuaskan keinginan badani kita
sendiri, berarti kita terjeratdalamkematianrohdan jiwa. Tetapi kalauhidupkitadikuasai
oleh Roh Allah, berarti kita akan mendapatkan hidup yang selama-selamanya dan akan
merasa tenang dalam perlindungan TUHAN. 7Kalau tujuan hidup seseorang hanya untuk
memuaskan keinginan badaninya, berarti dia memusuhi Allah. Dia tidak mau menaati
peraturan Hukum Allah dan sama sekali tidak mampu menjalankannya. 8Karena orang
yang hidupmenurut keinginan badaninya sendiri tidakmungkin berkenan kepadaAllah.

9 Tetapi 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

* 8:9 Roh Allah … Roh Kristus Tidak ada perbedaan antara Roh Allah— yang juga disebut Roh Kudus, dan Roh Kristus.
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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— yaitu Dia yang
menghidupkan Kristus 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 dan menguasai hidup kita! 13 Karena
kalaukita hidupmenuruti keinginanbadani kita, rohdan jiwakita tetapmati. Sebaliknya,
dengan pertolongan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa secara badani kita sudah
mati terhadap keinginan dosa, maka kita akan hidup! 14 Karena semua orang yang
dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah. 15 Karena Roh-Nya yang sudah
diberikan kepada kita bukanlah untuk memperbudak kita, sehingga kita menjadi takut
menghadap Allah. Tetapi Roh-Nyamenjadikan kita anak angkat-Nya.† Dan sebagai bukti,
Roh-Nyalah yang memimpin kita untuk berseru kepada Allah, “Abba,‡ ya Bapa!” 16 Jadi
Roh-Nya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarga-Nya. 17 Dan
kalau kita adalah anggota keluarga-Nya, kita juga berhak menikmati semua harta yang
dijanjikan untuk keluarga-Nya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita memiliki segala
sesuatu bersama Kristus— 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
18 Oleh 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
Diamenciptakannya. Halangan itu termasuk rencanaAllah, danhal itu akanberlangsung
sampai rencana-Nya tercapai. Dan rencana Allah 21 adalah supaya alam semesta dan
semua makhluk ciptaan-Nya dibebaskan dari kematian dan segala sesuatu yang ingin
menghancurkanmereka, danmereka juga akanmenikmati 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 kesusa-
han ini, tetapi kita yang sudah menerima Roh Allah pun merasa bersusah hati. Akan
tetapi, Roh-Nya merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima semua yang
dijanjikanAllah. Karena itulah, denganyakindan sukacita kitamenantikan saatnyaAllah
menyatakan segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkat-Nya. Pada
saat itu jugalah tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. 24Hal itulah yang
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. 25Tetapi walaupun belum terjadi sekarang, kitamenantikannya dengan yakin
dan sabar.

26 Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu sebe-
narnya 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 bahasamanusia. 27MemangAllah tahu apa yang ada di
dalam hati manusia. Dan Allah juga tahu sedalam-dalamnya tentang permohonan yang
† 8:15 anak angkat-Nya Secara harfiah, dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang berarti ‘pengangkatan
anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalamhukumRomawi 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. 8:23; 9:4, Gal. 4:5, dan Ef.
1:5. ‡ 8:15 Abba satu kata dalambahasa Aramyang artinya ‘bapa’. Seperti kata ‘bapa’, ‘abba’ jugamudah diucapkan

oleh anak-anak kecil. § 8:17 Ayat 17a Secara lebih harfiah, “Dan kalau kita adalah anak-anak-Nya, kita juga sudah

menjadi ahli waris. Artinya kita— bersama Anak-Nya Kristus, menjadi ahli waris Allah.” * 8:19 Ayat 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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disampaikan oleh Roh-Nya sendiri. Danmemang Roh-Nyamemohon kepada Allah untuk
umat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

28 Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu
mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan
kebaikan. Karenakita adalahorang-orangyang sudahdipilih-Nya sesuai denganrencana-
Nya. 29Karena sejak semulaAllah sudahmengenal danmengasihi kita, danDiaberencana
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 pekerjaanKristus kita dibenarkandalampandangan-Nya, danakhirnyakita akan
menikmati kemuliaan-Nya.

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 sendirimenyerahkan-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.
34Dan 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
membelakitadanberdoauntukkita. 35 Jadi kalaubegitu, apakahada lagi oknumyangbisa
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 yangmemusuhi Kristus membuat kita sebagai pengikut-Nya tidak bisa
membeli makanan, atau pakaian, atau pun membunuh kita, apakah itu berarti Kristus
tidak lagi mengasihi kita? Tidak!

36 Karena memang hal-hal itu masih tetap terjadi kepada kita, seperti tertulis dalam
Kitab Suci,
“Demi Engkau, Allah, kami berada dalam bahayamaut tiap-tiap hari.

Dan kami diperlakukan seperti domba yangmau dipotong.”✡
37Tetapi dalam semua hal, kita mendapat kemenangan yang sempurnamelalui Kristus

yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. 38-39 Karena saya yakin
bahwa semua yang memusuhi kita tidak bisa menghentikan kasih-Nya kepada kita—
baik yang menyakiti kita selama masih hidup, maupun yang membunuh kita. Baik
para malaikat— maupun semua roh jahat, tidak mampu mencegah Allah supaya tidak
mengasihi kita lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman—baik
tuduhanatauancamanpadazamansekarang,maupunyangakandatang, ataudari semua
penguasa gelap. Karena semua ciptaan Allah— baik kuasa yang ada di langit yang paling
tinggi maupun di bagian bumi yang paling rendah, tidak ada yang bisa menghentikan
kasih Allah kepada kita— yaitu kasih yang kita dapat karena kita sudah bersatu dengan
Tuhan kita Kristus Yesus.

9
Allah dan orang Israel

1 Tetapi sekarang saya mau menyatakan kesedihan saya yang sangat besar! Dan apa
yang akan saya katakan sekarang benar sekali. Saya tidak berbohong. Saya mengetahui
hal ini karena bersatu dengan Kristus, dan 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. 3Karenamereka adalah saudara-saudari saya sebangsa,
danmereka seperti darahdaging saya sendiri di dunia ini. Jadi saya ingin sekalimenolong
mereka— bahkan saya rela dikutuk dan dipisahkan dari Kristus demi mereka, asalkan
hal itu bisa menyelamatkan mereka! 4 Karena mereka adalah bangsa Israel yang sudah
dipilih Allah dan diangkat menjadi anak-Nya. Dia pun sudah menyatakan kemuliaan-
Nya kepadamereka, meneguhkan janji-janji-Nya yang besar denganmereka, serta mem-
berikanHukumTaurat kepadamereka. Hal ini termasuk aturan-aturanbagaimanaharus
menyembah Allah di Rumah-Nya, dan juga memberikan janji-janji tentang masa depan
mereka. 5Mereka adalah keturunan nenek moyang orang Yahudi. Dan mereka adalah
✡ 8:36 Mzm. 44:23



Roma 9:6 401 Roma 9:23-24

keluarga Kristus secara jasmani di bumi ini— biarpun sebenarnya Kristus adalah Allah
atas segala sesuatu. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin.

6 Seperti yang sudah saya katakan, mereka yang satu bangsa dengan saya membuat
saya sangat sedih, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak akan memenuhi janji-
janji-Nya kepada mereka. Karena sebenarnya, janji itu diberikan hanya kepada orang
Israel yang sesungguhnya. 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 keturunan Abraham
yang sesungguhnya. Hanya mereka yang terpilih sebagai keturunan Abraham itu yang
dianggapsebagaikeluargaAllah.* 9KarenaAllahberjanji kepadaAbraham, “Tahundepan
pada bulan yang sama seperti ini, Aku akan kembali dan Sara sudahmempunyai seorang
anak laki-laki.”✡

10 Ada juga contoh yang lain. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Ribka, ketika
dia mengandung anak kembar dari suaminya Isak— nenek moyang kita. 11-13 Sebelum
kedua anak itu lahir, Allah sudahmemberitahukan kepada Ribka, “Keturunan anak yang
lebih tua akan melayani keturunan anak yang lebih muda.”✡ Dan Allah menyampaikan
hal itu sebelum kedua anak itu melakukan apa yang baik atau pun yang jahat. Hal
ini sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci, “Aku akan mencintai Yakub tetapi
membenci Esau.”✡ Dengan begitu jelaslah bahwa Allah yang menentukan dan memilih
sesuai dengan rencana-Nya, dan bukan berdasarkan apa yang dilakukanmanusia.

14 Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh itu? Apakah itu artinyaAllah 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
buatmenjadi keras kepala, dan ada juga orang-orang yang Dia pilih untukmenaruh 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
bahwa Dia bersalah. Bejana keramik tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik
yang sudah membuatnya! Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, “Kenapa
engkau membentuk saya seperti ini?!” 21 Si pembuat bejana berhak membuat bejana
yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan tanah liat yang
sama untuk membuat bejana yang khusus untuk hal yang istimewa, atau bejana untuk
keperluan sehari-hari.

22 Jadi, Allah bertindak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh tukang
keramik itu. Dia mau menyatakan kepada manusia bahwa Dia berhak— baik untuk
menunjukkan kuasa-Nya maupun kemarahan-Nya atas dosa manusia. Dia juga berhak
untuk menyelamatkan yang dikehendaki-Nya. Jadi, Allah juga berhak untuk panjang
sabar kepada orang-orang yang membuat Dia marah— yaitu orang-orang yang sudah
disiapkan-Nya untuk dibinasakan. 23-24 Dan 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! KarenaDia yang sudahmemilih kita—bukan saja dari antara orangYahudi, tetapi

✡ 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 dianggapanak-anakAllahkarenaDiamenyelamatkanmerekadanmemilihmereka 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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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.’ ”✡

27SedangkanNabi Yesaya pernahbernubuat 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,
orangyangbukanYahudimemang tidakmencariAllahdan tidakberusahauntukmenjadi
benar dalam pandangan-Nya. Tetapi sekarang melalui percaya penuh kepada Kristus,
maka terbukalah kesempatan bagimereka untukmenjadi benar dalampandanganAllah.
31 Sedangkan orang Yahudi memang sudah berusaha keras untuk hidup benar dalam
pandangan Allah dengan menjalankan Hukum Taurat, tetapi mereka tidak berhasil.
32Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka menolak untuk percaya penuh kepada
Allah, dan berusahamembenarkandiri di hadapanAllah berdasarkanperbuatanmereka
sendiri. Mereka jatuh tersandung pada batu sandungan 33 yang disebutkan dalam Kitab
Suci,
“Perhatikanlah, Aku sedangmeletakkan sebuah Batu di Sion

yang akanmembuat orang tersandung,
yaitu Batu besar yang akanmembuat orang jatuh.

Tetapi orang yang percaya penuh kepada Dia
tidak akan kecewa.”✡

10
1 Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan saya yang sungguh-sungguh

kepada Allah adalah supaya semua orang Yahudi bisa diselamatkan. 2 Saya tahu benar
bahwamereka sungguh-sungguh berusaha hidup untukmenyenangkan 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. 4 Mereka tidak mengerti bahwa Kristus
sudahmemenuhi semuaperaturandalamHukumTaurat bagi kita. Jadi, setiaporangyang
percaya penuh kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah— tanpa perlu bergantung lagi
kepada peraturan-peraturan itu.

5Tentang cara untuk dibenarkanmelalui taat kepada peraturan Taurat, Musa menulis,
“Orang yang dianggap benar di hadapan Allah harusmengikuti semua peraturan Hukum
Taurat ini.”✡ 6-7Karena itu, lebih baik kita juga taat dengan sepenuh hati kepada apa yang
sudah tertulis tentang orang yang dibenarkan oleh Allah karena percaya penuh kepada-
Nya— yaitu, “Kalian tidak perlu lagi naik sampai ke langit yang paling tinggi dan turun
sampai ke dasar bumi yang paling dalam.” Arti Firman TUHAN itu adalah: Kalian tidak
perlu lagi mencari jalan sampai ke surga untuk bisa menurunkan Kristus ke dunia ini
supayaDia bisamenolong kalian. Dankalian tidak perlu lagi turun sampai ke dunia orang
mati untukmembawa Kristus naik ke sini, karena Kristus sudah dekat dengan kita.

8 Jadi, cara baru untuk diselamatkan yang kami beritakan ini tidaklah sulit! Hal itu
juga seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci, “Pesan yang benar dari Allah sudah dekat
kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.”✡ 9 Dan inilah pesan Allah itu:

✡ 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 ✡ 10:5
Im. 18:5 ✡ 10:8 Ul. 30:12-14
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Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Penguasa hidupmu,* dan
percaya penuh di dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari antara
orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10 Beginilah caranya: Kalau kita percaya
penuh seperti itu di dalam hati, maka kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Lalu
dengan mulut kita terus terang mengakui bahwa kita mengikut Yesus, maka kita sudah
diselamatkan. 11 Karena di dalam Kitab Suci tertulis, “Semua yang percaya kepada-Nya
tidak akan kecewa.”✡ 12 Perkataan Allah itu berlaku untuk semua orang— baik orang
Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Karena hanya ada satu Allah untuk semua orang,
dan dengan berlimpah Dia memberkati setiap orang yang memohon pertolongan-Nya.
13Karena Firman TUHAN juga berkata, “Setiap orang yang berseru kepada TUHAN untuk
meminta pertolongan-Nya akan diselamatkan.”✡

14 Tetapi bagaimana orang bisa minta pertolongan-Nya kalau mereka belum percaya
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 yang memberitakan tentang Dia? 15 Dan bagaimana kita bisa memberitakan
tentangDia kepadamereka kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis dalamKitab Suci,
“Betapa indahnya kedatangan† orang-orang yang diutus untuk menyampaikan Kabar

Baik.”✡
16-17 Jadi, orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita yang disam-
paikan kepada mereka. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang
memberitakan tentang Kristus. Tetapi tidak semua orang siapmenerima Kabar Baik dari
Allah— khususnya orang-orang Yahudi. Itulah sebabnyaNabi Yesayamengeluhmengenai
bangsa itu kepada Allah, “TUHAN, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang
Engkau perintahkan untuk saya sampaikan.”✡

18Tetapi sekarang, apakahmereka bisa berkata bahwamereka belum sempatmenden-
gar 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.”✡
19Tetapi sayabertanya lagi: Kenapabegitu banyakorang Israel sulitmengerti KabarBaik?
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 lamaAkumengulurkan tangan-Kudanmenunggumerekakembali kepada-

Ku,
tetapi mereka tetapmengeraskan hatinya dan tidakmau taat kepada-Ku.”✡

11
Allahmasih berencana untukmemberkati umat pilihan-Nya

1 Apakah itu artinya Allah sudah memutuskan untuk menolak bangsa Israel— umat
pilihan-Nya sendiri?! Tentu tidak! Dan salah satu contohnya adalah saya sendiri. Saya ini

* 10:9 Penguasa hidupmu Secara harfiah, ‘Tuhan’ (κύριον). TSI menggunakan kata “Penguasa hidupmu” supaya jelas
bahwa maksud Paulus bukan sekedar bahwa Yesus adalah ilahi. Memang Yesus adalah ilahi, tetapi arti κύριον yang
ditekankanolehPauls di ayat ini adalahbahwaYesus adalahPenguasa setiap kita. TimpenerjemahTSI jugamau supaya
orang-orang yang hanyamendengar pembacaan ayat ini tanpamelihat bentuk huruf, jugamenangkap 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 ✡ 10:16-17 Yes. 53:1 ‡ 10:18 Maksud
Paulus Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa Paulus masih berbicara tentang bangsa Yahudi. (Hal itu terlihat
dari cara Paulus mengutip dari Yesaya 53:1 di ayat 16.) Ternyata Paulus mengutip frasa dari Mazmur 19 hanya untuk
menggambarkan bahwa berita Injil sudah sangat tersebar, sampai kepada seluruh pelosok yang didiami orang Yahudi.
Itu berarti bahwa Paulus menggunakan frasa tersebut dengan arti yang berbeda dari maksud penulis pertama— yaitu
Raja Daud. ✡ 10:18 Mzm. 19:5 ✡ 10:19 Ul. 32:21 ✡ 10:20 Yes. 65:1 ✡ 10:21 Yes. 65:2
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orang Israel, keturunan Abraham, dari suku Benyamin. 2Tentu Allah tidak akanmenolak
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 dengan meminta supaya bangsa Israel dihukum, den-
gan berkata 3 “Ya Tuhan, mereka sudah membunuh nabi-nabi-Mu dan menghancurkan
mezbah-mezbah-Mu. Hanya saya saja nabi yangmasih hidup. Danmereka juga berusaha
untukmembunuh saya!”✡ 4Tetapi 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 yang
pernahmerekabuatuntukAllah. SeandainyaAllahmemilihmerekaatasdasarperbuatan
mereka, maka pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-Nya.

7 Jadi, beginilah yang terjadi: Pada umumnya orang Israel tidakmendapatkan 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.”✡
11 Oleh karena itu, tentu ada dari antara kalian yang akan bertanya, “Kalau bangsa

Israel sudah tersandung demikian, apakah itu artinya mereka tidak akan pernah disela-
matkan?” Sekali-kali tidak! Tetapi akibat dari kesalahan mereka itu, jalan keselamatan
bagi bangsa-bangsayangbukanYahudimenjadi terbuka. Hal itu termasukdalamrencana
Allah, supaya kalau bangsa Yahudi melihat berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa
yang bukan Yahudi, mereka akan merasa iri hati. 12 Bangsa Yahudi bersalah karena
kekerasan hati mereka, sehingga kesempatan menjadi terbuka kepada bangsa-bangsa
yang bukan Yahudi untukmenerima 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
mengharapkan beberapa orang dari antara mereka bisa tertolong untuk diselamatkan.
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 Allahmenerima 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 jugaakan turut dibenarkan.* KarenabangsaYahudi itu seperti pohonzaitunyang

✡ 11:3 1Raj. 19:10, 14 ✡ 11:4 1Raj. 19:18 ✡ 11:8 Yes. 29:10 ✡ 11:8 Ul. 29:4 ✡ 11:10 Mzm. 69:23-24
* 11:16 nenek moyang … turut dibenarkan Secara harfiah, bagian pertama ayat ini adalah, “Kalau bagian pertama
(dari adonan) adalah kudus, seluruh adonan kudus.” Supaya jelas, gambaran adonan roti tidak dipertahankan. Arti
gambaran adonan ini adalah sama dengan gambaran pohon zaitun dalam bagian kedua ayat ini.
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ditanam di ladang Allah sebagai milik-Nya yang istimewa. Semua cabang pohon itu juga
tetapmilik-Nya.

17Nah, keadaan sekarang dapat digambarkan seperti Allah memotong dan membuang
beberapa cabang dari pohon zaitun-Nya. Sebagian orang Yahudi seperti cabang-cabang
itu. Lalu Allah mengambil cabang–cabang yang berasal dari pohon zaitun liar dan
menempelkanmereka ke pohon zaitun-Nya itu. Cabang–cabang lain itumenggambarkan
kalian— orang-orang yang bukanYahudi! Sekarang kalianmenerimahidup dan kekuatan
dari akar pohon zaitun itu yang ditanam oleh Allah. 18 Jadi kalian— cabang-cabang baru
yang disambungkan itu, tidak bolehmenganggapdiri kalian lebih besar daripada cabang-
cabang asli yang sudah dipotong dan dibuang itu! Dan ingatlah: Bukan kalian yang
memberikan hidup pada akarnya, tetapi akarlah yangmemberikan hidup kepada kalian.
19 Tetapi di antara kalian yang bukan Yahudi tentu akan ada yang berkata, “Ya benar.
Tetapi salah satu cabang yang pertama itu dipotong supaya saya bisa tersambung pada
pohon Allah itu.” 20 Benar demikian! Tetapi perlu diingat bahwa cabang pertama itu
dipotong karena tidak percaya. Dan kalian— orang yang bukan Yahudi, bisa terus bersatu
dengan pohon itu hanya karena percaya. Jadi, janganlah kalian menjadi sombong. Lebih
baik kalian takut untuk dipotong juga! 21Karena kalau Allah tidak mengizinkan cabang-
cabangyangpertama itu terus tersambung,makakalianbisadipotong jugakalauberhenti
percaya.

22 Jadi, sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa, dan
hukuman-Nya juga sungguhmengerikan! Karena Dia akanmenjatuhkan hukuman berat
kepada orang-orang yang tidak mau mengikut jalan keselamatan yang diberikan-Nya,
tetapiDia sangat baikhati kepadakalian— asalkankalian tetapbergantungpadakebaikan
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 sanggup
melakukan hal itu! 24 Bukanlah hal yang biasa yang sudah terjadi kepada kalian yang
bukandaribangsaYahudi! Karenacabangdaripohonzaitun liar jarangditempelkanpada
pohon zaitun yang ditanamdi ladang. Bangsa Yahudi sama seperti cabang asli dari pohon
zaitun yang di ladang Allah itu. Jadi, cabang asli akan lebih mudah ditempelkan kembali
pada pohon asalnya.

25 Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya mau membukakan rahasia ini
kepada kalian supaya kalian tidakmenjadi sombongdanmembanggakandiri: Sementara
ini, Allah sudah membuat supaya sebagian orang dari bangsa Israel keras kepala. Tetapi
hal itu akan berubah saat semua bangsa lain yang diundang oleh Allah sudah bergabung
dengan kita. 26 Pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka jalan keselamatan kembali
kepada semua orang Israel. Hal itu sesuai dengan perkataan Allah dalam Kitab Suci yang
mengatakan,
“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

menjadi musuh-Nya. Hal itu terjadi supaya kesempatan menjadi terbuka kepada kalian
yang bukan Yahudi untuk diselamatkan. Tetapi orang Yahudi tetap umat pilihan Allah
yang sangat dikasihi-Nya. Dia tetap mengasihi mereka karena janji-janji-Nya kepada
nenek moyang mereka. 29Karena 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 dijelaskan seperti
ini: Sekarang orang Yahudi tidak mau taat karena untuk sementara Allah menunjukkan
belas kasihan-Nya kepada kalian. Tetapi hal itu terjadi supaya di kemudian hari mereka
juga mendapat kesempatan lagi untuk menerima belas kasihan-Nya. 32 Ternyata Allah
sudahmengatur supaya semuabangsamengalamimasadimanamerekadiperbudakoleh
dosa dan tidakmau taat kepada Allah! Dengan demikian, Diamembuka 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 oleh manusia. Dan tidak mungkin kita mengerti
† 11:26 kota suci … Yerusalem Secara harfiah, “Sion.” ✡ 11:27 Yes. 59:20-21; 27:9
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keputusan-keputusan-Nya dan bagaimana Dia mengatur semua. 34 Seperti yang tertulis
dalam Kitab Suci,
“Siapa yangmengetahui pikiran Tuhan?

Siapa yang sanggupmenjadi penasihat bagi Allah?”✡
35 “Siapa yang pernahmeminjamkan sesuatu kepada Allah?—

sehingga Dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya.”✡
36 Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu

berlangsungmelalui Dia danuntukDia. Berikanlah segala kemuliaan kepada-Nya sampai
selama-lamanya. Amin.

12
Serahkanlah hidupmu kepada Allah

1-2 Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara
Allah berbaik hati kepada kita,maka sudah sepantasnyalah kitamembalas kebaikan hati-
Nya! Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebi-
asaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti
ini, “Ya TUHAN, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagi-Mu!”— walaupun
sebenarnya kitamasih hidup. Keputusan yang seperti itumerupakan persembahan yang
suci dan menyenangkan hati TUHAN. Lalu Dia akan memperbarui 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 yangmenyenangkan 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 kamumenganggap dirimu lebih tinggi dari yang sebenarnya.
Tetapi pikirkanlah tentang pengetahuan dan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan
kepadamu dengan jujur dan rendah hati— sesuai dengan keyakinanmu tentang pembe-
rian Tuhan itu.* 4-5Karena 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
merupakananggotadari satu tubuh—yaitu tubuhKristus. Jadi, setiapkita salingberkaitan
satu sama lain. 6Dan setiap kita diberi kemampuankhusus yang berbeda-beda—menurut
kebaikanhati Allah kepada kitamasing-masing. Jadi, kalau Saudara sudah diberi kemam-
puan untuk bernubuat, sampaikanlah setiap nubuatan sesuai dengan apa yang kamu
yakini. 7 Kalau Saudara sudah diberi kemampuan untuk melayani, hendaklah Saudara
melayani. Kalau Saudara diberi kemampuan untuk mengajar, hendaklah Saudara men-
gajar. 8 Kalau Saudara diberi kemampuan untuk menghibur orang lain, hiburlah orang
lain. Atau kalau Saudara diberi kemampuan untukmenolong 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, danmelakukanyangbaik saja, sertamembenci semua jenis keja-
hatan. 10Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah
kita satu sama lain saling mengasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita berusaha
menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. 11Hendaklah kita rajin
bekerja dan janganmalas! Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah, hendaklah
kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. 12Bersukacitalah, 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.

14Kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah kepada Allah supaya Dia memberkati
orang itu. Ya, mintalah berkat-Nya untuk dia, dan jangan minta kepada Allah untuk
mengutuk dia! 15 Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah
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.

✡ 11:34 Yes. 40:13 ✡ 11:35 Ayb. 41:11 * 12:3 sesuai keyakinanmu … Secara harfiah, “menurut ukuran iman.”
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17 Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu membalasnya
dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik, supaya apa yang mau kamu buat
terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. 18 Sedapat mungkin dari pihakmu,
berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. 19 Saudara-saudari yang saya
kasihi, janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biar Allah
saja— sesuai dengan kemarahan-Nya, yang membalas kejahatan orang itu. Karena di
dalam Firman TUHAN tertulis, “Hanya Aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap
orangyangmelakukankejahatan,Akulahyangakanmembalasnya!”✡ 20Tetapihendaklah
kita melakukan apa yang sesuai dengan ayat Firman TUHAN ini,
“Kalau orang yangmemusuhimu lapar, berilah dia makan;

Kalau orang yangmemusuhimu haus, berilah dia minum.
Karena dengan cara itu,

kamu akanmembuat dia menjadi malu.”✡
21 Janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Tetapi marilah kita mengalahkan
kejahatan dengan cara terus berbuat baik.

13
Taatilah peraturan pemerintah

1Hendaklah kita semua taat 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 sebenarnya
melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal yang
seperti itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. 3 Karena orang yang
berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Jadi kalau kamu ingin bebas dari rasa
takut kepada pemerintah, lakukanlah yang baik, maka kamu akanmendapat pujian dari
mereka yangmemerintah.

4Karena 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 kamu bisa terhindar dari kuasa para pejabat untuk
menghukum kamu. Karena mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang bertugas
untuk menghukum orang yang berbuat jahat. 5 Jadi, seharusnyalah kita taat kepada
pemerintah— bukan karena kita takut dihukum kalau kita tidak taat, tetapi kita taat
karena kita tahu bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah.

6 Karena alasan itu jugalah, kita membayar pajak kepada pemerintah. Karena para
pejabatpemerintahbekerjauntukAllahdanmenghabiskansebagianbesarwaktumereka
untuk memerintah. 7 Jadi, berikanlah kepada setiap petugas pemerintah sesuai dengan
apa yang pantas diberikan. Kalau kamu mempunyai utang pajak, bayarlah. Dan
berikanlah cukai kepada pihak yang 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. Karenawaktu kitamengasihi sesamakita, berarti kita juga sedangmemenuhi semua
maksud dari Hukum Taurat tentang hubungan antar sesama kita. 9 Karena di dalam
Hukum Taurat tertulis, “Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan
mengingini milik orang lain.”✡ Hukum Taurat itu memang terdiri dari banyak perintah,
tetapi arti dari semua perintah itu sebenarnya adalah satu— yaitu, “Kasihilah sesamamu
sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”✡ 10 Karena dengan mengasihi, tentu kita
tidakmenyakiti orang lain. Jadi denganmengasihi, sama saja kitamenaati semuaHukum
Taurat.

11 Saya memberi 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. 12Malam 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. 13 Hendaklah kita hidup dengan benar seperti
orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora dan mabuk-mabukan,
juga jangan melakukan percabulan atau dosa lain dengan tubuh kita. Janganlah saling
bertengkar, dan jangan saling iri hati satu sama lain. 14 Tetapi marilah kita menjadi

✡ 12:19 Ul. 32:35 ✡ 12:20 Ams. 25:21-22 ✡ 13:9 Kel. 20:13-15, 17 ✡ 13:9 Im. 19:18
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seperti Tuhan kita Kristus Yesus, supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan,
mereka seperti melihat Kristus di dalam diri kita. Dan jangan pernah berpikir lagi untuk
memuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri.

14
Jangan salingmenyalahkan saudara seiman

1 Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh tentang kebebasan
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 bahwa mereka 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 untukmakan sayur-sayuran. 3Orang yang yakin
boleh makan semua jenis makanan janganlah menganggap dirinya lebih baik dari orang
yang hanya makan sayur-sayuran. Begitu juga orang yang keyakinannya hanya makan
sayur-sayuran, janganlahmenganggapbersalahorangyangmakansemua jenismakanan.
Karena Allah sudahmenerima saudara-saudari seiman itu, tanpamempersoalkan keyak-
inannya tentang makanan. 4 Sebagai contoh, kamu tidak berhak menghakimi hamba
orang lain. Hanya majikannyalah yang berhak menentukan hamba itu benar atau salah.
Pikirkanlah ini: Kita adalah milik kepunyaan Tuhan! Dia pasti sanggup menopang kita
supaya tidak jatuh!

5 Atau, ada saudara-saudari kita yang yakin bahwa hari yang satu lebih penting dari
hari-hari yang lain. Tetapi ada juga saudara-saudari lain yang yakin bahwa semua
hari sama-sama penting. Untuk hal-hal seperti itu, hendaklah setiap orang mengambil
keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan keyakinannya. 6Bagi saudara-saudari yang
memperingati hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan.* Dan
saudara-saudari yangmerasa bahwamereka bolehmakan semua jenismakanan,mereka
juga makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah untuk makanan itu.
Dan mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan, mereka juga melakukan itu
untukmemuliakan Tuhan. Danmereka juga bersyukur kepada Allah karena hal itu.

7 Di antara kita, tidak ada yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. 8 Kalau kita
hidup, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk
memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidupmaupunmati, kita melakukan segala sesuatu untuk
memuliakan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. 9Karena untuk itulah Kristus mati
dan dihidupkan kembali dari kematian, supaya Dia menjadi Tuhan atas semua orang—
baik yangmasih hidupmaupun yang sudahmati.

10 Jadi, janganlah kita saling menyalahkan sesama saudara seiman! Kita tidak berhak
melakukan itu. Dan janganlah kita menganggap diri kita lebih baik dari saudara-saudari
seimanyang lain. Karenakita semuaakanberdiri di hadapanAllah, danDialah yang akan
menghakimi 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 akanmempertanggung-jawabkan semua perbuatan kita kepada Allah.

Janganmembuat orang lain berdosa
13 Jadi, kitaharusberhenti untuk salingmenyalahkan. Danmarilahkitaputuskanuntuk

tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat saudara kita menjadi lemah atau jatuh
ke dalam dosa. 14 Biarlah saya membagikan pendapat saya sebagai orang yang bersatu
dengan Tuhan Yesus: Saya yakin bahwa bagi kita tidak adamakanan yang haram. Tetapi
bagi seseorang yang meyakini suatu jenis makanan haram— kalau dia makan makanan
haram itu, berarti dia bersalah.

15 Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap suatu makanan haram, tetapi
kamumasihdilihatnyamakanmakanan tersebut,makakamusedangmerusakkeyakinan
saudaramu itu dan kamu sungguh-sungguh tidak melakukan kasih. Jadi, janganlah
mematahkan keyakinan saudara seimanmu itu hanya karena soal makanan. Ingatlah
bahwa Kristus juga sudah mati untuk saudaramu itu. 16 Janganlah membiarkan sesuatu
yang kamu anggap hal baik yang diperbolehkan menjadi hal yang dianggap jahat oleh
saudara kita yang lain. 17Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan danminuman

* 14:6 perbedaan salinan Ada salinan dalam bahasa Yunani yang menambah kata-kata seperti ini, “Dan
saudara-saudari kita yangmenganggap semua hari sama saja, jugamelakukannya demi kemuliaan Tuhan.” ✡ 14:11
Yes. 45:23
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bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah,
berdamai, dan bersukacita dalam Roh Kudus. 18 Karena setiap orang yang melayani
Kristus dengan cara seperti itu pasti menyenangkan hati Allah. Dan mereka itu akan
diterima oleh orang lain dengan baik juga.

19 Jadi, marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan apa yang mendatangkan
damai di antara kita, dan apa yang bisa membangun rohani setiap orang. 20 Jangan
sampai soal makanan sajamenghancurkan 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
ikutmakanmakanan itu, dia sudah jatuh ke dalamdosa. 21Lebih baik tidakmakandaging
atau tidakminum anggur atau tidakmelakukan apa pun, kalau hal itu membuat saudara
atau saudarimu jatuh ke dalam dosa.

22Biarlahpendapatmu tentanghal-hal seperti itu kamupegang sendiri danhanyakamu
denganAllah yang tahu. Betapa bahagianya orang yangmelakukan apa yang diyakininya
benar di hadapan Allah sehingga dia tidakmerasa tertuduh. 23Tetapi kalau kamumakan
sesuatu dan tidak yakin makanan itu halal, maka kamu bersalah, karena kamu tidak
mengikuti apa yang kamu yakini. Karena orang yang menentang apa yang diyakininya
benar di hadapan Allah, berarti dia berbuat dosa.

15
1Bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebebasan kita yang bersatu dengan

Kristus, kita harus sabar dan menolong anggota yang masih ragu-ragu tentang hal-hal
yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanyamenyenangkan diri kita sendiri. 2Melainkan
usahakanlah supaya satu sama lain hidup saling menyenangkan, sehingga kita saling
menolong dan saling menguatkan. 3 Karena waktu Kristus hidup di dunia ini, Dia tidak
hidup untukmenyenangkan diri-Nya sendiri. Tetapi apa yang tertulis di dalamKitab Suci
terpenuhi dalam diri-Nya— seperti ketika si penulis mengeluh kepada Allah,
“Ya TUHAN, ketika orang-orangmenghina Engkau,

aku juga turut dihina danmenderita.”✡
4 Segala sesuatu yang tertulis di dalam Kitab Suci adalah sebagai ajaran bagi kita. Dan
semuaajaran itudiberikanuntukmenjadikankitabisa tabahdankuat, sehinggakita terus
berharap kepada Allah sebagai Penolong kita. 5Dialah sumber kesabaran dan kekuatan
bagi kita. Dan saya berdoa supaya Allah menolong kalian semua untuk hidup rukun—
seperti yang dikehendaki oleh Kristus Yesus, 6 sehingga kalian semua akan bersatu dan
sehati. Dengan demikian kalian akan seia sekata memuji dan memuliakan Allah— yang
adalah Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus.

7 Oleh 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. 9Kristus jugamelakukan hal itu supaya bangsa-bangsa yang bukan
Yahudi juga turutmemuliakanAllah karena kebaikanhati-Nya yangDia nyatakankepada
mereka. Hal itu seperti apa yang dikatakan oleh seseorang kepadaAllah dalamKitab Suci,
“Karena itu saya akanmemuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi,

dan saya akanmenyanyikan lagu pujian bagi-Mu.”*
10Dan juga tertulis,
“Hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi,

bersukacitalah bersama dengan umat Allah.”✡
11 Juga tertulis,
“Hai semua bangsa yang bukan Yahudi, pujilah TUHAN!

Biarlah segala bangsamemuji Penguasa kita.”✡
12Dan Nabi Yesaya bernubuat,
“Akan datang Seorang dari keturunan Isai.

Dia akanmaju untukmemerintah semua bangsa,
dan orang yang bukan Yahudi akan berharap kepada-Nya.”✡

13 Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus: Saya
berharap Allah— sumber pengharapan kita itu, akan sangat memberkati kalian dengan

✡ 15:3 Mzm. 69:10 * 15:9 bagi-MuSecaraharfiah, “bagi nama-Mu.” Sesuai dengankebudayaanorangYahudi, nama
Allah digunakan dengan arti seluruh kepribadian Allah. Kutipan ini dari Mzm. 18:50. ✡ 15:10 Ul. 32:43 ✡ 15:11
Mzm. 117:1 ✡ 15:12 Yes. 11:10
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sukacita dan ketenangan dalam perlindungan-Nya. Oleh karena berkat-Nya itu dan
dengankuasaRohKudus, kalian tentu akan semakin yakin atas kebaikanhati-Nya kepada
kita.

Paulusmenceritakan pekerjaannya
14Saudara-saudariku, sayayakinbahwakalianhidupdengancarayangsangatbaik, dan

saya yakin juga bahwa kalian sudah mempunyai semua pengetahuan yang diperlukan
sehingga kalian bisa saling menasihati. 15 Walaupun begitu, saya memberanikan 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 menerima mereka karena
mereka sudah disucikan oleh Roh-Nya.

17 Karena itu saya senang sekali atas semua yang Kristus Yesus kerjakan melalui saya
demi kemuliaan Allah. 18 Tentang pelayanan saya, saya tidak mau membanggakan diri.
Tetapi saya hanya akan membicarakan apa yang sudah Kristus lakukan melalui saya,
sehingga saya bisa memimpin orang yang bukan Yahudi taat kepada Allah melalui apa
yang saya katakan dan lakukan. 19 Dan mereka menjadi taat kepada Allah karena Roh
Kudus menunjukkan kuasa-Nya melalui saya sehingga terjadi banyak keajaiban. Dan
saya sudah menceritakan Kabar Baik tentang Kristus dengan lengkap mulai dari kota
Yerusalemsampai jauhkedaerah Ilirikum. 20Keinginan sayaadalahuntuk selalumencer-
itakan 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
22 Karena sebelumnya saya selalu sibuk di daerah lain, hal itulah yang sering meng-

halangi saya untuk mengunjungi kalian. 23 Tetapi sekarang saya sudah menyelesaikan
pekerjaan saya di daerah-daerah lain. Dan sudah bertahun-tahun lamanya saya ingin
mengunjungi kalian, jadi saya merasa senang sekali kalau hal itu segera terjadi. 24 Saya
berencana mengunjungi kalian sebelum saya pergi ke Spanyol. Ya, saya berharap bisa
mengunjungi kalian dalam perjalanan saya ke Spanyol. Sesudah beberapa lama nanti
ketika rasa rindu saya sudah puas dalampersekutuan bersamadengan kalian, saya harap
kalian bisa menolong sayameneruskan perjalanan saya.

25Sekarang saya sedang pergi ke Yerusalem dalam rangka untukmemberikan bantuan
kepada umat Allah. 26 Umat-Nya yang sangat miskin cukup banyak di Yerusalem. Dan
beberapa jemaat di Makedonia dan Akaya sudah memutuskan untuk menyumbangkan
dana untuk menolong mereka. 27 Saudara-saudari kita di Makedonia dan Akaya dengan
sangat senang hati melakukan hal itu. Memang sudah sepantasnya mereka menolong
saudara-saudari seiman di Yerusalem, karena mereka orang yang bukan Yahudi sudah
turut menerima berkat rohani yang luar biasa dari orang Yahudi. Jadi, mereka merasa
berhutang kepada orang Yahudi sehingga mereka mengirimkan berkat materi. 28 Jadi,
saya pergi ke Yerusalem untuk menjamin bahwa bantuan ini diberikan kepada anggota-
anggotayangmiskindi Yerusalem. Sesudahmenyelesaikan tugas itu, sayaakanberangkat
ke Spanyol. Tetapi dalam perjalanan itu, saya akan mengunjungi kalian dulu. 29 Dan
waktu saya sudah sampai di kota Roma dan kita sudah saling bertemu, saya yakin Kristus
akan sangat memberkati kita!

30 Saudara-saudari, saya minta tolong supaya kalian sungguh-sungguh berdoa kepada
Allah tentangpekerjaan saya. Lakukanlah itu olehkarenakita sama-samabersatudengan
Tuhan kita Kristus Yesus dan karena kasih yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita.
31Doakan juga supaya saya selamat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus
di Yudea, dan supaya bantuan yang saya bawa ke Yerusalem itu akan berkenan bagi umat
Allah di sana. 32 Dengan demikian, kalau Allah mengizinkan, saya akan datang kepada
kalian dengan senang hati! Danwaktu kita sudah bertemu, kita akanmempunyai banyak
✡ 15:21 Yes. 52:15
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kesempatan untuk saling menguatkan. 33 Saya berharap supaya Allah— yaitu Dia yang
selalumenjaga kita supaya hidup dengan perasaan tenang, tetapmenyertai kalian! Amin.

16
Kata-kata terakhir dari Paulus

1 Saya mohon kalian mau mengenal dan mempercayai saudari seiman kita— Febe. Dia
sudah ditugaskan sebagai pelayan khusus di dalam jemaat di Kengkrea. 2 Terimalah dia
karena dia juga sudah bersatu di dalam Tuhan— seperti yang sepantasnya bagi umat
Allah. Tolong bantu dia dalam hal apa saja yang dia perlukan, karena dia sendiri sudah
menolong banyak orang— termasuk saya.
3 Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila. Mereka melayani bersama saya

karenamereka juga sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 4Mereka sudahmemper-
taruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan hidup saya. Saya sangat berterima
kasih kepada mereka, dan bukan hanya saya saja tetapi semua jemaat yang bukan
orang Yahudi, juga berterima kasih kepadamereka karena hal itu.

5 Sampaikan juga salam saya kepada jemaat yang berkumpul di rumahmereka.
Sampaikan salam saya kepada sahabat saya Epenetus yang terkasih. Dialah orang

pertama di Asia yang menjadi pengikut Kristus. 6 Sampaikan salam saya kepada
Maria. Dia sudah banyak bekerja untuk jemaat di Roma.

7 Sampaikan salam saya kepada Andronikus dan Yunias. Mereka adalah orang Yahudi
seperti saya dan juga pernah dipenjarakan bersama saya. Mereka sudah menjadi
pengikut Kristus sebelum saya, danmereka berdua terkenal sebagai utusanKristus
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.
Juga sampaikan salam saya kepada sahabat saya yang terkasih, Stakis.
10 Sampaikan salam saya kepada Apeles. Dia sudah dicobai dan terbukti bahwa kasihnya

murni 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.
13 Sampaikan salam saya kepada Rufus. Dia adalah orang yang istimewa di mata Tuhan.
Dan sampaikan juga salamsayakepada ibunya—yang juga sudahmenjadi 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.

17Saudara-saudari, sayamenasihati 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. Jauhilah mereka,
18 karena orang seperti itu tidak melayani Kristus— Tuhan kita. Yang mereka inginkan
hanya untukmenyenangkan diri mereka sendiri. Merekamemakai 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. 20 Allah—
yaitu Dia yang selalu menjaga kita supaya hidup dengan tenang, akan segera menghan-
curkan iblis dan menaklukkan dia di bawah kuasa kita. Doa saya, Penguasa kita Yesus
akan selalu baik hati kepada kalian.

* 16:7 utusan… Secara harfiah, “rasul.” Lihat catatan di Luk. 6:13. † 16:16 disucikan… salam… dengan penuh kasih
Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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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 dira-
hasiakan dari sejak semula kepadamanusia. 26Tetapi sekarang, Allah sudahmenyatakan
rencana-Nya itu. Pertama-tama dinyatakan dalam tulisan para nabi— yang ditulis sesuai
perintah Allah. Sekarang kita mengabarkan berita itu kepada semua bangsa supaya
merekapercayapenuhkepadaKristus dan taat kepadaAllah yanghidup selama-lamanya.
27Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Untuk selamanya berikanlah kemuliaan
kepada Allah kita melalui Kristus Yesus! Amin.

‡ 16:23-24 perbedaan salinan Ada beberapa salinan dalam bahasa Yunani yang menambah 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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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus
1-2Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman jemaat Allah di Korintus— yaitu

kepada kalian yang dikuduskan karena bersatu dengan Kristus Yesus: Kalian juga sudah
dipanggil untuk menjadi umat Allah, bersama dengan semua orang di mana saja yang
percaya kepada Kristus Yesus— yaitu Tuhanmereka dan Tuhan kita.
Salamdari Paulus, yang dipanggil atas kehendak Allahmenjadi rasul Kristus Yesus, dan

dari Sostenes— saudara kita seiman.
3 Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada

kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlin-
dungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
4 Saya selalu bersyukur kepada Allah karena saya sudah menyaksikan betapa besar

kebaikan hati-Nya yang sudah diberikan kepada kalianmelalui Kristus Yesus. 5Buktinya,
kalian sudah diperkaya dalam segala hal, baik dalam segala perkataan maupun penge-
tahuan. 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, sehingga kalian tidak
bercela pada hari kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus. 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 Kristus

Yesus supaya kalian seia sekata, dan supaya tidak ada perpecahan di antara kalian.
Biarlah kalian sungguh-sungguh bersatu, sehati dan sepikir.

11 Saudara-saudari, saya mendorong begitu karena beberapa orang dari keluarga Kloe
sudah memberitahukan kepada saya bahwa ada pertengkaran yang terjadi di antara
kalian. 12 Maksud saya: Di antara kalian ada yang berkata, “Saya pengikut Paulus,”
sedangkan yang lain berkata, “Saya pengikut Apolos.” Yang lain berkata, “Saya pengikut
Petrus,”* dan yang lain lagi berkata, “Saya pengikut Kristus.” 13 Coba pikir: Kristus tidak
bisa dibagi-bagi! Dan bukan Paulus yang sudah disalibkan untuk kalian! Kalian juga
tidak dibaptis dalamnamaPaulus! 14Karena itu saya bersyukur kepadaAllah 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 memberikan tugas kepada saya untuk
membaptis orang, melainkan untuk memberitakan Kabar Baik. Dan Dia tidak mau saya
memberitakan dengan memakai kepandaian berbicara secara manusia duniawi, supaya
kuasa rohani yang berada dalam berita tentang salib† Kristus tidak sia-sia.

Kuasa danHikmat Allah dalamKristus Yesus
18 Karena ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi orang-orang yang

menujukebinasaan, tetapibagi kita yangdiselamatkanajaran itumerupakankuasaAllah.
19Hal ini sesuai dengan Firman Allah di mana Dia berkata,
“Aku akanmembinasakan hikmat orang-orang bijak.

Aku akanmengacaukan pengertian orang-orang pandai.”✡
20 Jadi sekarang— baik semua orang bijak, orang yang berpendidikan tinggi, maupun

ahli-ahli berdebat di masa sekarang ini seharusnya merasa malu. Allah sudah membuat
hikmat dunia menjadi kebodohan. 21 Karena inilah yang diinginkan oleh Allah dengan
hikmat-Nya: Dunia tidak akan mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Jadi, Allah
berkenan menggunakan pemberitaan Kabar Baik yang merupakan hal bodoh untuk
menyelamatkan orang-orang percaya.

* 1:12 Petrus Secara harfiah, “Kefas,” yaitu namanya dalam bahasa Ibrani. Kedua nama Petrus berarti “batu besar.”
† 1:17 salib Paulus memakai perkataan ‘salib’ sebagai gambar dari berita keselamatan, khususnya kematian Kristus
menebusmanusia dari hukuman Allah atas dosamerekamasing-masing. ✡ 1:19 Yes. 29:14
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22Karena orang Yahudimeminta keajaiban sebagai bukti, sedangkan orang yang bukan
Yahudi tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan apa yang mereka
anggap sebagai hikmat. 23 Tetapi kami mengabarkan berita tentang Kristus yang sudah
disalibkan. Berita itu merupakan masalah besar bagi orang Yahudi. Dan orang yang
bukan Yahudi menganggap berita itu sebagai kebodohan. 24 Tetapi Kristus adalah kuasa
dan hikmat Allah bagi semua orang yang sudah dipanggil Allah— baik bagi orang Yahudi
maupun bagi orang bukan Yahudi. 25Karena ajaran Allah yang dianggap bodoh itu lebih
berhikmat dari hikmat manusia. Dan sifat-sifat Allah yang dianggap lemah adalah lebih
kuat dari kekuatanmanusia.

26 Coba ingat, Saudara-saudari, kedudukan kalian masing-masing waktu dipilih oleh
Allah! Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap orang bijak dalam pandangan
manusia. Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap orang besar atau kaya. 27Tetapi
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
parapenginjil danKabarBaik tentangKristus yangdianggap lemaholehmanusiadi dunia
ini, untukmempermalukanorang-orangkuat. 28Bahkankitadankeyakinankitadianggap
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
sertamembebaskankita dari dosa. 31Oleh karena itu— seperti yang tertulis dalamFirman
Allah, “Orang yangmau bangga, berbanggalah hanya tentang apa yang TUHAN perbuat—
bukanmembanggakan dirinya sendiri!”✡

2
Berita tentang Yesus yang disalibkan

1Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya pertama kali menyampaikan berita kese-
lamatan di antara kalian— yaitu ajaran Allah yang dulu dirahasiakan kepada manusia,
saya tidak menggunakan kata-kata yang indah-indah ataupun hikmat duniawi untuk
mengajar. 2 Karena pada waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama
bersamadengankalian, sayaakanmelupakansemuaajaran lainkecualiKristusYesusdan
kematian-Nya di kayu salib. 3 Dan ketika saya datang, saya sedang lemah dan gemetar
ketakutan. 4 Biarpun ajaran dan kata-kata saya bukanlah kata-kata hikmat yang bisa
meyakinkan orang, tetapi ajaran saya sudah diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. 5Dan 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 menyalibkan
Yesus— Tuhan kita 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 tersem-
bunyi sekalipun. 11Contohnya, tidak seorang pun tahu pikiran orang lain, kecuali rohnya
yang tinggal di dalam dia. Demikian juga halnya dengan Allah: Tidak ada yang tahu
pikiran Allah, kecuali Roh Allah sendiri. 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.

✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17 ✡ 2:9 Yes. 64:4
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13 Jadiwaktu kamimengajarkanhal-hal rohani tersebut, kami tidakmenyampaikannya
dengan menggunakan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia. Melainkan kami
menggunakan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Dengan demikian
kata-kata hikmat dari Roh Kudus dipakai untuk menjelaskan hal-hal rohani. 14 Tetapi
seorang yang tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal
dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu akan berpikir bahwa ajaran itu merupakan
suatu kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, karena ajaran dari Roh Allah hanya bisa
dimengerti dengan bantuan Roh Allah. 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

1Dan Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian seperti berbicara
kepada orang yang sudah bersatu dengan Roh Allah. Saya terpaksa berbicara kepada
kalian sebagai orang yang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan diri sendiri— yaitu
seperti bayi rohani dalam hal mengikut Kristus. 2 Ajaran yang saya sampaikan seperti
susu— bukan seperti makanan keras. Saya melakukan hal itu karena kalian belum
bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk
makanmakanan rohani yang seperti itu. 3Karena kalian masih dikuasai oleh keinginan-
keinginan badani. Dengan keadaan kalian yang masih saling iri hati dan bertengkar, hal
itu membuktikan bahwa kalian belum lepas dari keinginan-keinginan itu. Berarti kalian
masih hidup sama seperti orang duniawi. 4Hal ini terbukti karena di antara kalian ada
yang berkata, “Saya pengikut Paulus,” dan yang lain berkata, “Saya pengikut Apolos.”
Ketika kalian berkata seperti itu, kalianmasih 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 meno-
long 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!
7 Karena itu pelayan yang menanam atau pun yang menyiram tidak penting. Hanya
Allah yang penting karena Dialah yang membuat supaya bibit itu bisa tumbuh. 8 Jadi
sebenarnya pelayan yangmenanamdan pelayan yangmenyirammempunyai tujuan dan
kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akanmendapat upah sesuai denganpekerjaan
pelayanannya. 9Karena kami sama-sama pelayan Allah, dan kalian seperti ladang milik
kepunyaan Allah.
Dan kalian juga merupakan Rumah Allah yang baru. 10 Sesuai dengan kebaikan hati

Allah yang diberikan kepada saya, saya ditugaskan untuk meletakkan fondasi Rumah
Allah itu—yaitu sayayangmengajarkankalian tentangKristusYesus. Jadi sayaditugaskan
seperti seorang ahli bangunan. Tetapi sekarang orang-orang lain sedang membangun di
atas fondasi yang sudah saya kerjakan itu. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang berhati-
hati tentang bagaimana caranya dia membangun di atas fondasi itu. 11 Jangan sampai
ada orang yang membangun di atas dasar yang lain! Fondasi yang satu-satunya hanya
Kristus Yesus! 12-13 Pada Hari Pengadilan,* Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap
orang yangmembangun di atas dasar itu. Saat itu akan terlihat kalau bahan yang dipakai
untukmembanguntahanuji atau tidak. Akankelihatankalauorangmembangunruangan
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. 14Kalau ruangan yang dibangun itu masih tetap berdiri sesudah
diuji, orangyangmembangun itu akanmenerimaupah. 15Kalau ruangannya itu terbakar,
dia akan mengalami kerugian. Biarpun begitu, dia akan diselamatkan, tetapi dia akan
seperti orang yangmelarikan diri waktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harusmengerti bahwakita semuamerupakanRumahAllah danRohAllah
hidup di dalam kita. 17Kalau ada orang yang menghancurkan Rumah Allah, maka Allah

✡ 2:16 Yes. 40:13 * 3:12-13 Hari Pengadilan Secara harfiah, “hari itu.”
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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
ukurandunia ini supayadiabenar-benarbijakmenurutukuranTUHAN. 19Karenahikmat
dunia inimerupakan kebodohan bagi Allah. Seperti yang tertulis dalamKitab Suci, “Allah
menggunakan kecerdikan orang berhikmat seperti jerat untuk menangkapnya.”✡ 20Dan
juga tertulis, “TUHAN tahu bahwa pikiran orang-orang yang berhikmat adalah sia-sia.”✡
21 Oleh karena itu, jangan lagi membanggakan diri sebagai pengikut saya, Apolos, atau
guru lain. Karena bagi kita yang bersatu dengan Kristus, semuanya menjadi milik kita:
22 Paulus, Apolos, Petrus,† dunia ini, kehidupan ataupun kematian, baik hal-hal yang
sekarangmaupunhal-hal yangakandatang— semuanyamilik kita. 23Hal itubenarkarena
kita adalahmilik Kristus, dan Kristus adalahmilik Allah.

4
Hubungan para rasul Kristus dengan jemaat

1 Dengan demikian kalian seharusnya menganggap kami sebagai pelayan Kristus,
karena Allah sudahmempercayakan kepada kami tugas untukmenyatakan rencana-Nya
yang dulu dirahasiakan kepada manusia. 2 Dan seorang pelayan perlu menunjukkan
bahwa dia sungguh-sungguh bisa dipercayai. 3 Tetapi bagi saya, tidak menjadi soal
kalau saya dinilai oleh kalian, atau badan pengadilan manusia. Bahkan saya tidak
menilai diri saya sendiri. 4 Dalam hati, saya tidak merasa bersalah. Tetapi itu tidak
membuktikan bahwa saya benar. Biarlah TUHAN yang menilai pelayanan saya. 5 Jadi
sayamenasihatkan supaya janganmenilai para pelayan Tuhan Yesus sebelumDia sendiri
datang. Dialah yang akan menyatakan segala hal yang dirahasiakan dalam kegelapan,
termasuk alasan dan pikiranmanusia. Kemudian Allah akanmemberikan pujian kepada
semua pelayan-Nya yang layakmenerimanya.

6Dalam ajaran tadi, Saudara-saudari, saya sudahmemakai Apolos dan diri saya sendiri
sebagai contoh untuk kalian. Saya melakukan itu supaya kalian bisa belajar prinsip
ini, “Taatlah hanya kepada yang tertulis dalam Kitab Suci.” Jadi, saya berharap jangan
ada lagi di antara kalian yang 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
ituhanyakarenakebaikanhatiAllah, janganlahkamumenyombongkandiri— seolah-olah
kamumendapatkan itu karena kekuatanmu sendiri!

8 Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus sudah menganggap diri kalian mempunyai
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 kalian menjadi raja! Dengan begitu, kami sebagai rasul yang menginjili
kalian juga bisa dianggap menjadi orang besar! 9Tetapi 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 semuamanusia di dunia ini maupun di hadapan para
malaikat. 10Gara-gara kami melayani 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.
11 Bahkan sampai saat ini, kami sering tidak mendapat makanan dan minuman yang
cukup, dan juga tidak mempunyai pakaian yang cukup. Kami sering dipukuli dan tidak
mempunyai tempat tinggal. 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 kami masih diperlakukan seperti
sampah dunia— sama seperti kotoran yang dibuang.

14 Saya menulis hal-hal ini bukan untuk mempermalukan kalian, tetapi untuk mene-
gur kalian sebagai anak-anak saya yang saya kasihi! 15 Karena biarpun kalian boleh
mempunyai ribuan guru yang bisa mengajar kalian tentang Kristus, tetapi kalian tidak
mempunyai banyak bapak. Hanya sayalah yang menjadi bapak rohani kalian, karena
saya yangmemberitakan Kabar Baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. 16Oleh karena

✡ 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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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
akan mengingatkan kalian tentang cara hidup saya, dan tentang cara hidup yang sesuai
bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus— seperti yang saya ajarkan kepada setiap
jemaat.

18 Ternyata ada orang-orang di antara kalian yang sudah menjadi sombong dan men-
ganggap 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 pekerjaan
kerajaan Allah bukanlah soal perkataan manusia saja, tetapi soal kuasa yang diberikan
oleh Allah! 21 Jadi sekarang tinggal kalian pilih saja: Apakah kalian mau supaya saya
datang dengan cambuk untuk mengatur kalian? Atau kalau kalian sudah taat, saya bisa
datang dengan sikap yang penuh kasih dan kelembutan.

5
Masalah tingkah laku dalam jemaat

1 Saya sangat prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang 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 yangmengambil istri ayahnya. 2Karena itu, kalian tidak pantasmenjadi
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 jas-
mani saya tidak bersama kalian, tetapi saya merasa seperti roh saya ada bersama kalian.
Dan saya sudahmenghakimi orangyang sudahberbuat dosa itu, seperti saya adabersama
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-keinginanbadaninyabisa dihancurkan supaya rohnyabisa diselamatkanpada
hari kedatangan Tuhan Yesus.

6Memang sekarang tidak pantas untuk kalian membanggakan diri sebagai umat Allah
yang baik. Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit saja ragi akan membuat seluruh adonan
mengembang.” 7Seperti yang selalu dilakukan sebelumorang Yahudimerayakan 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 untuk menyucikan kita.* 8 Oleh
karena itu, marilah kita hidup seperti orang-orang yang merayakan Paskah. Tidak cocok
bagi kita untuk makan roti yang dibuat dengan ragi yang lama. (Berarti kita tidak
boleh terlibat dalam dosa dan kejahatan yang lama, seperti yang kita lakukan sebelum
mengenal Kristus.) Kita seperti orang-orang yang ikut merayakan Paskah denganmakan
roti yang tidak beragi— yang melambangkan kita hidup murni dan sesuai dengan ajaran
benar.

9Sayapernahmenulis surat kepadakaliandenganperintah supaya kalian tidakbergaul
dengan orang yang melakukan percabulan. 10 Sekarang saya perlu menjelaskan bahwa
yang saya maksudkan bukanlah supaya kita tidak bergaul dengan semua orang duniawi
yang melakukan percabulan, atau orang yang berbuat dosa lain— seperti orang yang
serakah, orang yang menipu orang lain untuk mendapatkan uang, atau penyembah
berhala. Supaya terhindar dari orang-orang seperti itu, kita perlu keluar dari dunia
ini! 11 Tetapi maksud saya hindarilah orang yang menyebut dirinya saudara seiman,
sedangkan dia masih melakukan percabulan ataupun berbuat dosa lain— yaitu serakah,
menyembah berhala, atau orang yang menghina orang lain, pemabuk, atau orang yang
suka menipu untuk mendapatkan uang. Jangan pernah berhubungan dengan orang-
orang seperti itu yang pura-pura berbuat baik— bahkanmakan bersama juga jangan!

12-13 Bukan urusan kita untuk menghakimi orang-orang yang bukan saudara seiman.
Itu urusan Allah. Tetapi kalian harus mengatur dan siap menghakimi orang-orang yang
sudah menjadi anggota jemaat. Seperti tertulis dalam Firman TUHAN, “Usirlah orang
jahat dari antara kalian!”✡

* 5:7 domba Paskah Kristus Domba Paskah Kristus adalah kurban untuk umat-Nya, seperti domba yang disembelih
untuk Paskah Yahudi. ✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24
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6
Mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman

1 Saya sangat tidak setuju kalau terjadi perkara di antara kalian, dan ada yang berani
membawa perkara itu kepada hakim yang tidak percaya kepada Allah! Kenapa kamu
tidak meminta salah satu saudara seiman untuk menyelesaikan perkara-perkara yang
terjadi di antara kalian? Hal itu akan lebih baik karena saudara seiman itu sudah
disucikan oleh Kristus, sedangkan hakim-hakim dari luar jemaat belum. 2Apakah kamu
tidak tahubahwaumatAllah-lahyangakanmenghakimidunia ini? Jadi, kalaukamuyang
akan menghakimi dunia ini, tentu kamu juga bisa menyelesaikan perkara-perkara yang
kecil. 3 Bahkan kita akan mengadili malaikat-malaikat! Kalau begitu tentulah kita bisa
menyelesaikan perkara-perkara biasa dalam hidup ini. 4 Jadi, kalau kamu mempunyai
perkara seperti itu yang harus diadili, kenapa kamu membawa hal itu kepada hakim
yang tidak termasuk saudara seiman? Itu kebodohan! 5 Seharusnya kamu merasa malu!
Apakah tidak ada satu orang pun di antara kamu yang cukup berhikmat untukmengadili
perkara-perkara yang terjadi di antara saudara-saudari seiman?! 6 Tetapi sekarang,
ada saudara seiman yang membawa saudara seiman yang lain ke pengadilan— bahkan
pengadilan itu dilaksanakan di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus!

7 Dengan adanya perkara di antara kalian sudah jelas bahwa kalian sudah bersalah.
Dari pada mempertahankan perkara lebih baik kamu membiarkan saudara seiman
melakukankesalahan terhadapkamuataumerugikankamu. 8Tetapimalahkamusendiri
terlibatdalamhalyang tidakadil danmerugikanorang—bahkansaudara-saudari seiman!

9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan
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.
11Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu! Tetapi sekarang kalian
sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan
Tuhan kita Kristus Yesus dan dengan Roh dari Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
12 Nah, tentu akan ada yang berkata, “Kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat

apa saja dan makan apa saja!” Tetapi saya menjawab bahwa tidak semua hal berguna.
Dan saya tidak mau membiarkan hal apa pun dalam hidup saya menjadi alat iblis
untuk menguasai saya. 13 Contohnya, ada yang berkata, “Makanan diberikan oleh Allah
untuk mengisi perut, dan perut diciptakan untuk menikmati makanan.” Saya menjawab
bahwa kedua hal itu tidak akan ada di surga nanti, melainkan akan dihancurkan oleh
Allah. Karena itu pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untukmelakukan
percabulan, tetapi diciptakan untuk memuliakan TUHAN. Dan TUHAN juga peduli atas
apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. 14 Dan Allah yang menunjukkan kuasa-Nya
waktu menghidupkan tubuh Tuhan Yesus dari kematian, Dia juga akan menghidupkan
kita dari kematian. Karena itu hati-hatilahmenggunakan tubuh kita!

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

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

✡ 6:11 Kej. 2:24 ✡ 6:16 Kej. 2:24
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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.”* 2 Tetapi karena
bahaya percabulan, sebaiknya setiap laki-laki mempunyai istri sendiri. Demikian juga
dengan setiap perempuan sebaiknya mempunyai suami sendiri.† 3 Dan 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 sementarawaktu atas kesepakatan bersama. Maksudnya supaya
kamumempunyaiwaktu khusus untuk sungguh-sungguh berdoa, kemudian bersatu lagi.
Hal itu perlu supaya iblis tidak mencobai kamu bila kamu tidak bisa menahan hawa
nafsumu. 6 Saya mengatakan hal itu untuk memberi izin kepadamu, supaya kamu bisa
mempunyai waktu khusus seperti itu untuk sementara waktu. Itu bukanlah perintah.
7 Sebenarnya saya ingin supaya setiap orang seperti saya, tetapi saya menyadari bahwa
setiap pengikut Kristus menerima berkatnya‡ sendiri lewat kebaikan hati Allah. Ada
orang yang menerima berkat seperti saya untuk hidup tanpa istri, tetapi yang lain
menerima berkat untukmempunyai istri.

8 Tetapi untuk orang yang belum mempunyai suami atau istri, dan juga para janda
dan duda, saya anjurkan: Lebih baik kamu hidup tidak terikat dengan istri atau suami—
seperti saya juga. 9Tetapikalaukamutidakbisamenguasaidiri, lebihbaikkamumempun-
yai suami atau istri. Karena lebih baik menikah daripada terbakar oleh keinginan nafsu
seks.

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

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

15Tetapi kalau suami atau istri yang belum percaya kepada Kristusmemutuskan untuk
bercerai dari saudara atau saudari yang adalah pengikut Kristus, biarkan dia bercerai.
Kalau hal itu terjadi, saudara atau saudari seiman tidak terikat lagi. Karena kehendak
Allah bagi kita adalah supaya hidup dengan tenang dan damai dengan semua orang.
16 Inilah alasan dari nasihat saya itu: Kita selalu berharap bahwa suamimu atau istrimu
yang tidak percaya itu nanti akan menjadi percaya karena teladanmu, dan akhirnya
diselamatkan.

Hiduplah tenang dimata Allah dalam keadaan seperti waktu kamu dipanggil oleh Allah
17 Saya menasihatkan setiap kita untuk hidup sesuai dengan peraturan ini: Teruslah

hidup dalam keadaan yang sama seperti waktu Allah memanggil kamu untuk menjadi
pengikut Kristus— yaitu keadaan hidup yang Allah sudah berikan kepadamu pada waktu
itu. Inilah prinsip yang saya ajarkan di semua jemaat. 18Misalnya, kalau kamu adalah
laki-laki yang sudah disunat pada waktu Allahmemanggil kamu untukmenjadi pengikut
Kristus, kamu tidak perlu menutupi tanda sunatmu itu. Dan kalau kamu adalah laki-laki

* 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’. § 7:14 disahkan Secara harfiah, “disucikan.”
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belumdisunat padawaktu kamumengikut Kristus, kamu tidak perlu disunat. 19Bersunat
atau tidak bersunat, itu tidak penting. Yang penting adalah taat kepada perintah-perintah
Allah.

20Setiap oranghendaklah terushidup seperti keadaanpadawaktuAllahmemanggilnya
untuk menjadi pengikut Kristus. 21 Sebagai contoh, kalau kamu sudah dijual untuk
bekerja sebagai budak waktu Allah memanggilmu untuk mengikut Kristus, itu tidak
masalah. Tetapi, kalau kamu mendapat kesempatan untuk bebas dari perbudakan, gu-
nakanlah kesempatan itu. 22 Seorang budak yang tidak bebas secara jasmani pada waktu
TUHAN memanggilnya sudah menjadi seperti bebas karena bersatu dengan Kristus.
Demikian juga, kalaukamuadalahorangyangbebasdariperbudakanpadawaktuTUHAN
memanggil kamu, sebenarnya kamu adalah budak Kristus. 23 Kita semua sudah dibeli
dengan harga yang sangat mahal! Jadi, janganlah kita menjadi 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 untuk menjadi pengikut
Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan
25 Dan sekarang saya menulis tentang para perempuan muda yang belum menikah.*

Saya tidak mendapat perintah dari Tuhan Yesus tentang hal ini, tetapi saya menyam-
paikan pendapat saya. Namun karena Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan-Nya
yang begitu besar kepada saya, maka saya merasa nasihat ini bisa dipercaya. 26 Karena
kita sedang hidup dalam masa yang sukar, jadi saya pikir lebih baik setiap kalian terus
hidup tenang dalam keadaanmu yang sekarang. 27 Contohnya, kalau kamu mempunyai
istri, janganlah berusaha menceraikan dia. Dan kalau kamu tidak terikat dengan istri,
janganlah berusaha mencari istri. 28 Tetapi kalau kamu memutuskan untuk menikah,
hal itu bukan dosa. Jadi kalau seorang perempuan muda menikah, itu bukan dosa.
Pahamilah bahwa orang yang sudah menikah akan mendapat lebih banyak masalah
dalamhidupnya. Jadimaksudnasihat saya itu supaya terhindardarimasalahyang seperti
itu.

29 Akan 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
kamu menggunakan barang-barang dari dunia ini, hiduplah seolah-olah barang-barang
itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera hilang lenyap!

32Nasihat saya adalah supaya kamu tidak kuatir tentang hidup ini. Kalau kamu adalah
seorang laki-laki yang tidak menikah, kamu akan bebas memberi dirimu sepenuhnya
untuk pekerjaan TUHAN. Jadi kamu hanya berusaha untuk menyenangkan hati TUHAN.
33 Sedangkan kalau kamu sudah menikah, kamu akan sibuk dengan hal-hal duniawi—
yaitu kamu perlu berusaha untuk menyenangkan hati istrimu. 34 Jadi perhatianmu
terbagi antara menyenangkan istrimu dan menyenangkan TUHAN. Begitu juga, kalau
kamu adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, kamu boleh memberi
dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan TUHAN. Jadi kamu hanya berusaha untuk menye-
nangkan TUHAN— baik dengan tubuh maupun rohmu. Sedangkan kalau kamu sudah
menikah, kamu akan sibuk dengan hal-hal dunia ini, karena kamu berusaha untuk
menyenangkan hati suamimu. 35 Saya memberikan nasihat itu hanya untuk menolong
kalian—bukanuntukmembatasi kalian. Sayamau supayakalianmelakukanyangpantas,
supaya kalian bisa melayani TUHAN sebaik mungkin dan tanpa kuatir tentang hal-hal
duniawi.

36Tetapi kalau kamuadalah seorang laki-laki yang berpikir bahwa tidakmelakukanhal
yang terbaik terhadap tunanganmukalau tunanganmu itu semakin tua, dankamusendiri
sudahmerasa cocok untukmenikah,maka hendaklah kamumelakukannya. Kalau kalian
menikah, kalian tidak berdosa. 37 Tetapi kalau kamu sudah memutuskan dalam hatimu
bahwa kamu tidak perlu menikah, dan kamu juga merasa mampumenguasai diri, kamu
bebas untuk tetap hidup tanpa menikah. Kalau kamu benar-benar yakin dalam hatimu
seperti itu, kamu melakukan yang baik— yaitu dengan tidak menikahi tunanganmu.
38 Jadi, orang yang menikahi tunangannya, melakukan yang baik. Dan orang yang bisa
melayani TUHAN tanpamenikah, melakukan yang lebih baik lagi.

* 7:25 belummenikah Secara harfiah, “perawan.”
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39 Perlu diingat bahwa seorang perempuan terikat kepada suaminya selama suaminya
ituhidup. Tetapikalau suaminyameninggal, perempuan itubebasuntukmenikahdengan
laki-laki yang disukainya. Tetapi dia hanya bolehmenikah 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 kasihmenolong
saudara-saudari seiman kita untuk bertumbuh. 2Kalau ada orang di antara kalian yang
berpikirbahwadia sudahcukupbanyakpengetahuan, sebenarnyadia tidak tahuapa-apa!
3 Sedangkan orang yangmengasihi Allah, dialah yang berkenan di mata Allah.

4 Jadi, tentang penjualan sisa daging dari binatang yang dikurbankan kepada berhala:
Kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak
berkuasa. Karena tidakadaallah lain selainAllahyangEsa. 5Karenabiarpunorang-orang
lain menganggap 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
dagingdari kurban itu,merekamasihmerasa seperti sedang terlibatdalampenyembahan
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 tidakmembuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah.

9 Biarpun begitu, kita harus hati-hati supaya kebebasan kita tidak membuat saudara
kita yang lemah jatuh ke dalam dosa, karena dia gampang merasa bersalah. 10 Coba
pikirkan, apa yang terjadi kalau kamu yang merasa bisa makan segala sesuatu terlihat
makan daging di dalam rumah makan, dan rumah makan itu biasanya menjual sisa
daging dari kurban berhala.* Kalau ada saudara seiman yang melihat kamu sedang
makan daging itu, dan dulu dia hidup sebagai penyembah berhala, tentu dia inginmakan
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 dia anggap dosa, kamu juga berdosa
di hadapan Kristus. 13 Jadi, kalau daging yang saya makan bisa membuat saudara saya
jatuh ke dalam dosa, saya tidak akan makan daging lagi seumur hidup saya! Dan saya
bersedia berhenti makan daging untuk selamanya supaya saya tidak membuat 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 tidakmenerima saya
sebagai rasul, tetapi pasti kalian terima! Karena kalian semua merupakan bukti bahwa
saya bekerja dengan kuasa TUHAN.

* 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.
Dalamayat ini, kemungkinan Paulus bermaksud orangKristen yang terlihat dalam rumah-rumahmakan yang terdekat
tempat penyembahan berhala itu— di mana tidak semua orang yang mau makan di situ terlibat langsung dalam
penyembahan berhala. Tetapi makanan yang dijual di situ adalah sisa dari kurban berhala itu.
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3 Inilah jawaban saya kepada orang-orang yang mengkritik saya karena cara kerja
saya berbeda dengan cara kerja rasul-rasul Kristus yang lain: 4 Kenapa hanya saya dan
Barnabas dianggap tidak layak untuk menjadi tamu di salah satu rumah kalian* waktu
kami berkunjung? 5Kalau misalnya saya dan Barnabas punya istri masing-masing yang
juga seiman dengan kami, apakah hanya kami yang tidak berhak membawa istri dalam
perjalanan?— seperti yang dilakukan oleh Petrus, rasul-rasul lain dan adik-adik Tuhan
Yesus! 6Atau apakah hanya Barnabas dan saya yang terpaksa bekerja untuk mencukupi
kebutuhan hidup kami?

7 Coba pikirkan contoh-contoh ini: Tidak ada tentara yang membayar gajinya sendiri.
Begitu juga dengan orang yang menanam anggur di kebun, dia berhak makan buah
dari kebunnya itu. Seorang gembala berhak minum susu dari ternaknya. 8 Hal-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.”✡ Tentuwaktu Allah berkata seperti itu, yang Diamaksudkan
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
membersihkanhasil panen,merasaberhakuntukmenikmati sesuatudari hasil pekerjaan
mereka.

11 Jadi, kalau kami sudah menanam bibit rohani di antara kalian, kami pun wajar
mendapatkan hasil untuk keperluan hidup badani kami. Kenapa tidak?! 12Karena kalian
memberi dana kepada guru-guru lain yang berkhotbah di dalam jemaat. Dan mereka
memang berhakmenerima dana itu. Artinya kami tentu lebih berhakmenerima bantuan
daripada orang-orang lain. Tetapi kami tidak pernah menuntut hak itu! Melainkan kami
menanggung segala keperluan kami dan juga rela menghadapi segala macam kesusahan
supaya tidak ada yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima Kabar Baik
tentang Kristus.

13 Sebagai contoh, ingatlah bahwa imam-imam yang bekerja di dalam Rumah Allah
mendapat makanan dari apa yang dipersembahkan kepada TUHAN. Dan mereka yang
melayanidimezbahTUHANmendapatbagiandaridagingyangdikurbankan. 14Demikian
juga, sudahditetapkanolehTUHANbahwakamiyangbekerjauntukmemberitakanKabar
Baik berhakmenerima biaya untuk keperluan hidup kami dari pekerjaan pelayanan itu.

15 Tetapi satu pun dari hak-hak yang biasa diterima setiap rasul, saya tidak pernah
tuntut! Dansayamenuliskan inibukanuntukmenuntut supayakalianmulaimemberikan
sesuatukepada saya. Karenahal ini adalahkebanggaan saya—bahwa sayamemberitakan
Kabar Baik tanpa dibayar. Dan saya lebih senang mati daripada kehilangan hal yang
saya banggakan itu! 16Dalam tugas saya sebagai rasul, kalau saya memberitakan Kabar
Baik, saya tidak pantas membanggakan diri. Karena memberitakan Kabar Baik wajib
bagi saya. Dan saya sangat melalaikan tugas saya kalau saya tidak memberitakan Kabar
Baik! 17Kalau saya seorang upahan, maka saya pantas mengharapkan upah. Tetapi saya
menjadi pelayan Tuhan Yesus bukan karena pilihan saya. Dialah yang memilih saya
sebagai hamba-Nya danmempercayakan tugas ini kepada saya. 18 Jadi, apa yangmenjadi
upah saya dalam pekerjaan pelayanan ini? Inilah upah saya: Saya senangmemberitakan
Kabar Baik tanpa dibayar dan tanpamenuntut upah apa pun secara jasmani sebagai hak
saya yang wajar atas pekerjaan rohani yang saya kerjakan.

19 Jadi pekerjaanpelayanansayabebasdari segalamacampikiran tentangupah jasmani
dan tidak berkewajiban kepada siapa pun. Biarpun begitu, saya menjadikan diri saya
sebagai hamba yang melayani semua orang, supaya saya bisa memenangkan sebanyak
mungkin orang bagi Kristus. 20 Jadi, waktu saya bersama orang Yahudi, saya hidup seperti
orang Yahudi. Saya melakukan itu untuk memenangkan mereka. Dan walaupun saya
sendiri sudahdibebaskandari ikatanHukumTaurat, tetapiwaktubersamadenganorang-
orang yang masih terikat dengan Hukum Taurat, saya juga hidup seperti mereka. Saya
melakukanhal itu supaya saya bisamemenangkanmereka yang hidupnya terikat dengan
HukumTaurat. 21Tetapi waktu saya bersama orang-orang yang hidup tanpamemikirkan
HukumTaurat— yaitu orang yang bukan Yahudi, saya juga hidup seperti orang yang tidak
memikirkanHukumTaurat. (Sebenarnya saya tidakmelupakanHukumAllah, tetapi saya
diatur oleh Hukum Kristus.) Saya juga hidup seperti itu supaya saya bisa memenangkan
mereka yang hidup tanpaHukumTaurat. 22Begitu jugawaktu saya bersama orang-orang

* 9:4 menjadi tamu … Secara harfiah, “makan dan minum.” † 9:9 menginjak-injak gandum Gandum diirik untuk
melepaskan biji gandum dari bulirnya. Pada zaman Alkitab, gandum diirik dengan cara sapi menginjak-injaknya, atau
dengan cara sapi menarik alat berat untukmenindihnya. ✡ 9:9 Ul. 25:4
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yang lemah, saya menjadi seperti orang yang lemah, supaya saya bisa memenangkan
mereka. Jadi saya berusahamenyesuaikan diri dengan bermacam-macam orang, dengan
harapan supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan melalui cara hidup saya. 23Dan
sayamelakukan 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 dalam per-
lombaan rohani ini sedemikian rupa, supaya kita pantas menjadi pemenang. 25 Ingatlah
juga bahwa semua peserta dalam pertandingan sudahmengikuti 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. Tetapimahkota kita akan tahan selamanya. 26 Jadi, saya tidakberlari dalamperlom-
baan rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan
lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asalmeninju dan pukulannya tidak kena
pada sasaran. 27 Sebaliknya saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti
latihan keras— supaya bisamenguasai tubuh dan pikirannya. Sayamelakukan itu supaya
saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya mengajak orang
lain untukmasuk dalam perlombaan rohani ini.

10
Peringatan dari sejarah umat Allah

1 Saya berkata seperti itu, Saudara-saudari, karena saya mau kamu menyadari apa
yang terjadi kepada para nenek moyang kita pada zaman Musa. 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. 2 Dan dalam
keadaanmereka diliputi dengan awan dan berjalanmelintasi laut, mereka seperti dibap-
tis 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 akhirnyaAllah tidak berkenan kepada sebagian besar darimereka,maka
mayat mereka tertinggal di sepanjang jalan di padang gurun.

6 Hal yang terjadi itu merupakan contoh bagi kita, supaya kita jangan menginginkan
hal-hal yang jahat seperti yang diinginkan dan dilakukan 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 sebagian dari
mereka itu. Lalu dalam satu hari saja 23.000 orang mati karena hukuman yang Allah
jatuhkan atas mereka. 9 Juga tidak boleh mencobai Kristus‡ seperti yang dilakukan
oleh sebagian dari mereka, sehingga mereka mati digigit ular. 10 Dan tidak boleh juga
bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga Allah
mengutus 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
menjaga diri baik-baik! Janganlah kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin
jatuh seperti nenekmoyang kita itu. 13Ketahuilah: Setiap pencobaan yang kalianmasing-
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 penyembahan
berhala! 15 Saya mengajak kalian dengan penuh kesadaran bahwa kalian adalah orang
bijak. Jadi kalian mampu memutuskan sendiri apakah ajaran saya ini benar. 16Waktu

‡ 9:25 mahkota Dalam pertandingan olah raga, mahkota pada zaman itu dibuat dari lingkaran daun. * 10:1 Awan
Ada awan yang menunjukkan jalan kepada orang Israel pada siang hari keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut
Merah. Lihat Kel. 13:20-22; 14:19-20. † 10:4 batu … menyertai mereka Cerita ini ada dalam Kel. 17 dan Bil. 20. Tidak
diketahui kalau padang gurun Sin adalah tempat berbeda atau sama dengan padang gurun Zin. Paulus menafsirkan
sebagai dua tempat dan berkata bahwa batu besar menyertai mereka karena dia memberi arti simbolis kepada batu
itu. ✡ 10:7 Kel. 32:6 ‡ 10:9 Kristus Dalam beberapa salinan Yunani: TUHAN.
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kita merayakan Perjamuan Kudus, sudah jelas bahwa air anggur kudus§ yang kita
syukuri itu merupakan gambaran bahwa kita turut mengambil bagian dalam darah
Kristus. Demikian juga roti yang kita sobek-sobek itu merupakan gambaran bahwa kita
turut mengambil bagian dalam tubuh Kristus. 17 Walaupun kita banyak, tetapi dalam
PerjamuanKudus kita benar-benar satu tubuh, karena kita semua turut ambil bagiandari
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.

19 Maksud saya memberikan contoh-contoh tersebut adalah untuk mengajar tentang
berhala seperti ini: Daging yangdipersembahkankepadaberhala sungguh-sungguh tidak
berarti, dan berhala bukan sesuatu yang berkuasa. 20 Tetapi harus diketahui bahwa
sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala sebenarnya adalah persembahan kepada
roh-roh jahat— bukan kepada Allah. Dan saya tidakmau kalianmengambil 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 kamumerasa diri lebih kuat dari Dia?!

Pakailah kebebasanmu untukmemuliakan Allah
23 Sekali lagi, tentu akan ada yang menjawab, “Kita pengikut Kristus diperbolehkan

berbuat apa saja.” Tetapi saya menjawab bahwa tidak semua perbuatan berguna. Ada
hal-hal yang diperbolehkan tetapi tidak menguatkan keyakinan saudara seiman kita.
24 Janganlahkitahanyamencari apayangmenyenangkandiri kita sendiri saja! Melainkan
marilah kita hidup sedemikian rupa sehingga teladan kita masing-masing selalu men-
guatkan saudara-saudari seiman yang lain.

25Kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar, dan tidak perlu bertanya dari
mana asalnya, supaya tidakmenjadi kesempatan untuk kamumerasa bersalah. 26Karena
kita tahu bahwa “bumi dan semua isinya adalahmilik TUHAN.”✡

27Dan juga, kalau orang yang belum percaya penuh kepada Kristusmengundang kamu
makandi rumahnya, dankalaukamumau, silakanmakansemuayangdihidangkanuntuk
kamu. Jangan bertanya dari mana asalnya daging itu supaya hal itu tidak membuatmu
merasa bersalah. 28Tetapi kalau ada saudara seiman di rumah itu yangmemberitahukan
kepadamu, “Awas, daging itu adalah sisa dari persembahan kepada berhala,” maka
janganlah makan itu, untuk menghormati pendapat dan menjaga hati saudara yang
memberitahukan itu. 29 Walaupun makan daging itu tidak menjadi soal untuk kamu
sendiri, tetapi sudah jelas bahwa saudara itumenganggaphal itu salah. Nah, kalaubegitu,
pasti ada di antara kalian yang akan berkata, “Wah, kenapa saya sendiri harus dibatasi
oleh pendapat dan hati orang lain? 30Kalau sayamengucap syukur kepada Allah sebelum
menikmati makanan itu, tidak adil orang lainmenganggap saya orang berdosa!”

31 Saya menjawab, apa saja yang kita lakukan— baik itu makan atau minum atau hal
yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah! 32 Dan janganlah kita melakukan
sesuatu yang dianggap salah— baik itu di mata orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi,
maupun saudara seiman di dalam jemaat Allah. 33 Karena itulah saya selalu berusaha
dengan cara apa pun untuk menyenangkan hati semua orang. Artinya saya berusaha
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 berdoa
denganmemakai kain penutup kepala, berarti dia tidak menghormati dan tidak menaati
Kristus sebagai Kepalanya. 5 Sebaliknya, waktu perempuan berdoa atau menyampaikan

§ 10:16 air anggur kudus Secaraharfiah, “cawanberkat.” Kata cawanmenjadi lambangair anggur yangdipakai dalam
perayaan Perjamuan Kudus. Dan air anggur itu melambangkan pengurbanan darah Kristus. * 10:22 membuat

TUHAN cemburu Baca Ul. 32:16, 17. ✡ 10:26 Mzm. 24:1; 50:12; 89:11 * 11:4 menyampaikan pesan … Lihat
catatan di 1Kor. 14.1.
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pesan yang diterimadari RohAllah, dia harusmemakai kain penutup kepala. Kalau tidak,
berarti dia tidak hormat dan tidak taat kepada suaminya sebagai kepalanya. Karena tidak
pantas bagi seorang perempuan kalau dia berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh
Allah tanpapenutup kepala. Hal itumemalukan sama seperti perempuanyang kepalanya
dicukur sampai botak. 6Kalau seorang perempuan tidak mau memakai penutup kepala,
biarlah dia memotong 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 yang
pertama— yaitu Hawa, diciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki. 10 Karena itu,
perempuan perlu memakai penutup kepala untuk menunjukkan bahwa dia hormat dan
taat kepadakepalanya—yaitu suaminya. Danhal itu jugadibuat karenamengingat bahwa
malaikat-malaikat selalu hadir dalam ibadah kita.

11-12 Tetapi perlu kita ingat— biarpun pada awalnya perempuan berasal dari laki-laki,
tetapi kemudian setiap laki-laki dilahirkan oleh 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 perempuan
berdoa kepada Allah di dalam pertemuan jemaat tanpa memakai kain penutup kepala?!
14Sebaliknya, setiap orang tahu bahwa tidak pantas laki-lakimempunyai 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.† 16 Tetapi, kalau ada
orang yang bersikeras untuk mengubah kebiasaan ini, biarlah diketahui bahwa hanya
inilah yang kami—para rasul, ajarkan, danpara jemaatAllah tidakmempunyai kebiasaan
lain.

Perjamuan Tuhan
17Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa memuji kalian. Karena pertemuan-pertemuan

kalian tidakmenghasilkanhal-hal yangbaik,melainkanhal-hal yang tidakbaik. 18Karena
pertama-tama, saya mendengar bahwa waktu kalian berkumpul, di antara kalian masih
ada perpecahan. Dan saya pikir berita itu ada benarnya. 19 Kasihan sekali! Mungkin
ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di antara kalian supaya menjadi jelas
kelompok mana di antara kalian yang benar! 20 Jadi, saya dengar bahwa waktu kalian
berkumpul, ternyata perjamuan yang kalian rayakan tidak pantas disebut “Perjamuan
Tuhan.” 21Karena ketika kalianmakan bersama sebelum Perjamuan Tuhan, setiap orang
mengambil makanannya sendiri tanpa menunggu yang lain. Akhirnya ada anggota yang
tidak mendapat bagian dan kelaparan, sedangkan yang lain kekenyangan lalu minum
sampai mabuk. 22Kalian yang rakus makanan dan minuman, janganlah melakukan hal
seperti itu di dalam pertemuan jemaat! Makanlah dulu di rumah kalian masing-masing.
Karena dengan kelakuanmu itu kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan
anggota-anggota kita yang miskin! Jadi apa lagi yang bisa saya katakan kepada kalian?!
Tentu saya tidak bisa memuji kalian untuk hal itu!

23Karenaajaranyang sudahsayaberikankepadakalian samaseperti ajaranyang sudah
saya terimadari Tuhan sendiri: Yaitu, padamalamketika TuhanYesus diserahkankepada
yang memusuhi-Nya, Dia mengambil roti 24 dan bersyukur kepada Allah atas roti itu.
LaluDiamenyobek-nyobek roti itu danberkata, “Inilah tubuh-Ku yangdikurbankandemi
kalian. Lakukanlah seperti ini untuk mengenang Aku.” 25 Dan dengan cara yang sama,
sesudahmakan, Dia mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, “Darah-Ku ini
menggambarkan bahwa sudah disahkan perjanjian yang baru antara Allah danmanusia.

† 11:15 sebagai tanda … Secara harfiah Paulus menulis “anti peribolaiou” (sebagai pelindung). Kata pelindung di sini
tidak samadengankata “katakalyptesthai” (menutupi) yang digunakanPaulus dalamayat 4-7. Dan ayat 6menunjukkan
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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Lakukanlah seperti ini untukmengingat Aku,waktu kalianminumair anggur seperti ini.”
26 Jadi, sesuai dengan perkataan Tuhan itu, setiap kali kita makan roti dan minum air
anggur seperti ini sebelum Dia datang kembali, itu berarti kita memberitakan kembali
tentang kematian Tuhan.

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 tubuhdandarahTuhan. 28-29Karena itu biarlah setiap orangmemeriksa 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, dia mendatangkan
hukuman atas dirinya sendiri. 30Dan oleh karena itulah ada banyak di antara kalian yang
sering sakit dan lemah, dan ada juga yangmati!

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

33Olehkarena itu, Saudara-saudari, apabila kalianberkumpuluntukPerjamuanTuhan,
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
hukumanatas dirinya. Danmengenai pertanyaan-pertanyaankalian yang lain, saya akan
ajarkan ketika saya datang.

12
Kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah

1Sekarang, Saudara-saudari, sayamau supaya kalianmemahami tentang kemampuan-
kemampuan khusus yang diberikan oleh RohAllah. 2Kalian sendiri ingat bahwa sebelum
kalianmenjadi orangpercaya, kalianmembiarkandirimudipengaruhi dandibawauntuk
menyembah berhala-berhala yang tidak hidup dan tidak bersuara. 3 Jadi karena itu saya
mau kalian menyadari bahwa tidak mungkin seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah
berkata, “Terkutuklah Yesus.” Dan tidak mungkin seseorang mengatakan, “Yesus adalah
Penguasa hidupku,” tanpa pertolongan Roh Allah.

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

7Setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda nyata dari RohAllah,
dan hendaklah digunakan untuk saling menguatkan. 8 Misalnya kepada sebagian dari
kita, Roh Allah memberikan kemampuan untuk menyampaikan nasihat yang bijaksana.
Kepada sebagian yang lain, Roh yang sama memberi kemampuan untuk menyampaikan
pengetahuan yang luar biasa. 9 Kepada yang lain lagi Roh yang sama itu memberi
keyakinan yang luar biasa.† Dan Roh yang satu itu juga memberi kemampuan untuk
menyembuhkan 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
untukmembedakan kalau berita yang disampaikan berasal dari RohAllah atau roh jahat.
Yang lain di antara kita masing-masing menerima kemampuan untuk berbicara dalam
salah satu bahasa baru— sesuai pimpinan dari Roh Allah. Sedangkan ada yang lain yang
menerimakemampuanuntukmenerjemahkanapayangdisampaikandalambahasabaru
itu. 11Roh Allah yang sama dan satu itulah yang mengerjakan semuanya itu! Dan Dialah
yang menentukan kemampuan apa yang diberikan kepada setiap saudara atau saudari
seiman kita.

Semua orang percaya sebagai tubuh Kristus
12 Jadi, sama seperti tubuh seorang manusia hanya satu tetapi mempunyai banyak

anggota, begitu juga kita yang banyak ini merupakan satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.

* 12:4 kemampuan khusus … kebaikan hati Allah Secara harfiah menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani.
Kata dasarnya juga diterjemahkan dengan ‘kebaikan hati’, dan juga mempunyai arti khusus sebagai istilah untuk
kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Roh Allah. † 12:9 keyakinan yang luar biasa Kata ini dalam bahasa
Yunani juga diterjemahkan ‘iman’ atau ‘percaya penuh’. ‡ 12:10 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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13 Jadi tidak ada masalah kalau anggota kita berasal dari orang Yahudi atau orang yang
bukan Yahudi, maupun budak atau yang bukan budak. Karena setiap kita seperti sudah
dibaptis dalam Roh Allah yang satu itu— atau seperti kita masing-masing sudah minum
airmurni dari cawan yang sama. Artinya Roh yang satu itumembuat kita semuamenjadi
seperti satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.§

14 Karena memang, tubuh manusia tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi mem-
punyai banyak anggota. 15 Kalau 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 bukan mata. Jadi aku bukan bagian dari anggota tubuh ini.”
Tetapi perkataan telinga itu juga tidak mengubah keadaan. Telinga itu tetap saja anggota
dari tubuh itu. 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.

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 terhor-
mat 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. 28Dan di dalam seluruh kesatuan jemaat Kristus, Allah sudahmenetapkan
berbagai pelayanan berikut ini:
pertama ada yang dipilih sebagai rasul-rasul,
kedua, ada yang dipilih untukmenyampaikan pesan dari Allah,
dan ketiga, ada yang dipilih untukmengajar.
Kemudian ada dari antara kita 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 untuk menjadi rasul, atau untuk menyampaikan
pesan dari Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak semua kita bisa melakukan keajaiban.
30 Tidak 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 dalambahasa lain itu. 31Tetapi hendaklah kalian
semua rindu untukmenerima kemampuan-kemampuan yang lebih penting.

Mengasihi lebih penting dari pada semua kemampuan khusus
Namun biarlah saya menunjukkan satu hal yang lebih hebat dari semua kemampuan

khusus tersebut!

§ 12:13 secara rohani…membaptis…Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan tafsiran bahwa Paulusmenggunakan kata
‘dibaptis’ dengan arti rohani dimana RohAllah digambarkan dua kali seperti air— yaitu seperti air baptisan dan seperti
airmurni yang sudah kitaminum. (Yoh. 1:33; Kis. 1:5) Tetapimenurut tafsiran lain, Paulusmenggunakan kata ‘dibaptis’
di sini bukan sebagai gambaran sesuatu yang terjadi secara rohani tetapi dengan arti baptisan tubuh jasmani 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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13
1 Sebagai contoh, kalau saya diberikan kemampuan khusus untuk berbicara dalam

semua bahasa manusia bahkan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para malaikat,
tetapi kalau saya tidak mengasihi orang lain, kemampuan saya itu sama sekali tidak
ada artinya— sama seperti lonceng atau gong yang hanya berbunyi saja. 2 Dan kalau
sayamemiliki kemampuan khusus untukmenyampaikan pesan yang diterima dari Allah,
dan mempunyai kemampuan pengetahuan sampai saya bisa mengerti segala sesuatu—
bahkan rencana-rencana rahasia Allah, dan juga memiliki kemampuan keyakinan yang
besar— sehingga atas perintah saya gunung berpindah, tetapi kalau saya tidakmengasihi
orang-orang lain, semuakemampuankhusus saya itu samasekali tidakadaartinya! 3Atau
dengan bangganya sayamemberikan semua harta saya kepada orangmiskin dan bahkan
menyerahkan 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. 5Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak
gampang marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan yang pernah dibuat oleh orang
lain. 6Kasih itu tidak bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi
bersukacita waktu melihat mereka hidup sesuai ajaran yang benar. 7 Kasih itu kuat
sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk percaya dan
berharap hal-hal yang baik mengenai orang lain. Dan kasih selalu sabar dalam setiap
situasi.

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

11Waktu sayamasih kecil, saya berbicara, berpikir, danmembuat rencana seperti anak
kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa, saya berhenti berbuat hal-hal yang
bersifat seperti anak-anak. 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 akanmengerti
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

1 Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengutamakan kasih, lalu berusaha sungguh-
sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh
Allah— terutamakemampuanuntukmenyampaikanpesanyangditerimadari RohAllah.*
2 Saya berkata seperti itu karena orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus
untuk berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus biasanya tidak
menyampaikan sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Melalui Roh Kudus
mereka hanya berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang hanya dimengerti oleh Allah.
3 Sedangkan orang-orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah, bisa berbicara
kepada orang lain untuk menguatkan, memberikan dorongan, dan menghibur mereka.
4 Orang yang berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, biasanya hanya
menguatkan dirinya sendiri. Sedangkan orang yangmenyampaikan pesan dari RohAllah
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 yang menyampaikan pesan seperti itu lebih dibutuhkan dalam jemaat daripada
orang yang berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh. Tetapi kemampuan untuk
berbicara dalam bahasa lain itu bisa dinilai sama dengan kemampuan menyampaikan
pesan dari Roh Allah, asal ada anggota yang mempunyai kemampuan rohani untuk
menerjemahkan bahasa lain itu. Karena dengan demikian seluruh jemaat bisa dikuatkan
melalui apa yang disampaikannya.

6 Saudara-saudari, percuma saja kalau saya datang kepada kalian dan hanya menggu-
nakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu bahasa asing yang kalian tidak
mengerti! Saya hanya bisa menolong kalian kalau saya menyampaikan penyingkapan
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.

10 Memang ada banyak sekali bahasa di dunia, dan setiap bahasa digunakan untuk
menyampaikan pesan-pesan yang berarti kepada orang-orang yang menggunakan ba-
hasa itu. 11Tetapi kalau saya tidak mengerti bahasa seseorang, maka saya menjadi orang
asing bagi dia, dan saya jugamenganggapdia orang asing. 12Demikian juga dengankamu.
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 dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, yang berdoa hanyalah roh saya
saja, sedangkan pikiran saya diam. 15 Jadi, saya putuskan untuk melakukan ini: Waktu
saya berdoa, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya. Dan waktu saya menyanyikan
pujian, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya. 16 Karena kalau kamu memuji
Allah dengan rohmu dengan menggunakan kemampuan berbicara dalam bahasa lain,
bagaimana pendengar yang tidak mengerti bisa turut memuji Allah atau mengucapkan
“Amin” atas ucapan syukurmu itu? 17 Sekalipun kamu bersyukur kepada Allah dengan
cara yang sangat baik, 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 mengu-
capkan ribuan kata-kata dalam bahasa lain itu, lebih baik saya mengucapkan lima kata
yang bisa dimengerti— supaya para pendengar dikuatkan oleh ajaran saya.

20Saudara-saudari, tentanghal ini janganlahberpikir seperti anak-anak. Tetapi tentang
kejahatan— yah, jadilah seperti bayi! Tetapi dalam pemikiranmu tentang hal ini, hendak-
lah kamumenjadi dewasa! 21Tentang kemampuan khusus berbicara dalam bahasa lain,
bisa dibaca di dalam Firman TUHAN,†
“Dengan memakai orang-orang yang memusuhi mereka yang berbicara dalam bahasa

yang lain—
yaitu suku-suku orang asing,

Aku akan berbicara kepada bangsa Israel yang keras kepala ini,
tetapi mereka tetap tidak akanmendengarkan Aku.”✡

Demikianlah perkataan TUHAN. 22 Dan dari perkataan itu kita tahu bahwa pemakaian
kemampuan khusus berbahasa lain lebih cocok didengar oleh orang-orang yang keras
kepala dan yangmenolak 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

† 14:21 Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum Taurat.” Dalam bahasa Yunani, kata itu juga dipakai dengan arti luas
untuk seluruh Perjanjian Lama. ✡ 14:21 Yes. 28:11-12
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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 belum mengerti masuk ke dalam pertemuan kalian
itu, maka hal-hal yang kalian sampaikan itu akan menyatakan dosa-dosanya, dan dia
akan merasa diadili oleh semua yang kalian katakan. 25Dan hal-hal rahasia yang ada di
dalam hatinya akan dinyatakan. Akhirnya dia akan berlutut danmenyembah Allah serta
mengaku, “Allah benar-benar bersama kalian.”

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya salingmenguatkan
26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya: Waktu kalian berkumpul,

hendaklah kalian masing-masing terlibat sesuai dengan kemampuan khususmu— baik
untuk membawa nyanyian, atau mengajar, atau menyampaikan penyingkapan dari Al-
lah, atau berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau menerjemahkan
apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu. Tujuan dari semuanya itu haruslah
untuk saling menguatkan. 27 Kalau ada yang ingin berbicara kepada jemaat dengan
menggunakan kemampuan rohani berbahasa lain, maka hanya diperbolehkan dua atau
paling banyak tiga orang saja. Hendaklah mereka berbicara satu persatu, dan di antara
orang yang hadir harus ada yang bisa menerjemahkan apa yang mereka sampaikan.
28 Kalau tidak ada orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk menerjemahkan
bahasa lain itu, maka orang yang ingin menggunakan kemampuan berbahasa lain itu
tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada jemaat dalam pertemuan itu. Biarlah dia
hanya memakai 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 perte-
muan. Dan hendaklah saudara-saudari yang lain juga menilai apa yangmereka katakan.
30 Tetapi kalau Allah menyatakan sesuatu kepada salah satu dari mereka yang hadir,
maka orang yang sedang bicara harus diam— supaya pesan Allah disampaikan dengan
teratur. 31Dengan demikian kamu semua yang mempunyai kemampuanmenyampaikan
pesan dari Allah mendapat kesempatan satu-persatu, supaya semua yang hadir bisa
mendapatkan pengajaran dan dikuatkan. 32 Karena setiap orang yang mempunyai
kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Allah sanggup mengendalikan dirinya
dan sabar menunggu kapan mereka menyampaikan berita dari Allah. 33 Karena Allah
tidak menginginkan kekacauan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan
pimpinan-Nya akan selalu berlangsung dengan tenang.
Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam semua ibadah umat Allah, 34 perempuan-

perempuan sebaiknya berdiam diri dalam ibadah. Perempuan-perempuan tidak di-
izinkan langsungberbicara, karenamerekaharus terushormatdan taatkepadapimpinan
suami masing-masing— seperti yang dikatakan dalam Hukum Taurat. 35 Kalau seorang
perempuan ingin bertanya sesuatu, hendaklah dia bertanya kepada suaminya di rumah,
karena perempuan sebaiknya tidak berbicara di dalam ibadah.

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

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

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1 Dan sekarang Saudara-saudari, saya ingin mengingatkan kalian tentang Kabar Baik
yang sudah saya beritakan kepada kalian. Berita itulah yang sudah kalian terima dan
yang sampai sekarangmasih terus kalian pertahankan. 2Danmelalui berita itulah kalian
sedangmendapatkankeselamatan— asal kalian terus teguhmempercayai apa yang sudah
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saya beritakan kepada kalian masing-masing! Kalau tidak, percuma saja kamu menjadi
percaya!

3 Karena saya sudah menyampaikan kepada kalian berita yang paling penting yang
sudah saya terima— yaitu bahwa Kristus Yesus sudahmati 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 menam-
pakkan 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 layak disebut rasul, karena saya sudah menganiaya umat Allah sebelum saya
percaya kepada Yesus. 10 Tetapi saya menjadi seperti yang sekarang ini hanya karena
kebaikan hati Allah. Dan sudah terbukti saya tidak sia-siakan kebaikan hati-Nya itu!
Karena saya bekerja keras melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi itu bukan karena
kekuatan saya atau karena saya yang terlalu rajin, melainkan karena terdorong oleh
kebaikan hati Allah yang ada di dalamdiri saya. 11 Jadi, baik sayamaupun rasul-rasul lain
yang menyampaikan berita keselamatan kepada kalian, berita itulah yang selalu kami
sampaikan, dan berita itu jugalah yang sudah kalian percayai.

Sesudahmati, kita akan hidup kembali
12 Jadi, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dihidupkan

kembali dari kematian, kenapa ada beberapa orang di antara kalian yang berkata bahwa
kita orang-orangpercaya tidakakandihidupkandari kematian? 13Karenakalaukita tidak
dihidupkan kembali dari kematian, itu berarti Kristus juga tidak pernah hidup kembali
dari kematian. 14DansekiranyaKristus tidakpernahdihidupkankembali,maka sia-sialah
berita yang kami sampaikan. Dan keyakinan kalian juga sia-sia saja. 15 Kalau begitu
kami juga keliru, karena ternyata kami sudah mengajarkan yang salah tentang Allah.
Karena kami sudah memberitakan bahwa Allah sudah menghidupkan Kristus kembali.
Padahal— kalau benar bahwa orang-orang mati tidak pernah dihidupkan kembali, maka
Allah pun tidak pernah menghidupkan Kristus! 16Karena kalau benar orang-orang mati
tidak akan pernah dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan
kembali. 17 Dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, percuma saja
keyakinan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa! 18 Demikian juga saudara-saudari
kita yang sudah bersatu dengan Kristus dan yang sudahmati. 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 sudah mati pasti akan
dihidupkan kembali.† 21 Jadi perhatikanlah hal ini: Kuasa kematian menular kepada
manusia karena perbuatan satu orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh karena Satu
Orang jugalah— yaitu Yesus, manusia dihidupkan kembali dari kematian. 22 Karena
sebagai keturunan Adam, semua manusia mengalami kematian. Tetapi setiap kita yang
bersatu dengan Kristus dihidupkan kembali dari kematian. 23 Tetapi proses kehidupan
kembali ini terjadi secara bertahap: Pertama Kristus sudah dihidupkan kembali dari
kematian sebagai jaminan buat kita. Kemudian pada kedatangan-Nya kembali, kita
semuayang sudahmenjadimilik Kristus dihidupkankembali dari kematian. 24Kemudian
terjadilah hal yang terakhir dari semuanya— yaituwaktu Kristus akanmembinasakan se-
tiappemerintahan, kerajaan, danpenguasa yang lain. Sesudah ituDia akanmenyerahkan
segala sesuatu kepada Allah Bapa, supaya Allahmemerintah 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—

* 15:5 kedua belas rasul-Nya Paulus menulis “si Dua Belas”— yang sudah menjadi istilah untuk rasul-rasul Yesus. Dia
masih menggunakan istilah itu walaupun Yesus tidak menampakkan diri kepada Yudas dari desa Kariot. † 15:20
menjadi jaminan … Secara harfiah, “hasil (panen) pertama dari yang tertidur (dalam kematian).” Yesus digambarkan
seperti hasil panen pertama. Dalam Perjanjian Lama, hasil panen yang pertama diberikan kepada Allah. (Im. 23:9-14)
Dalam ayat ini hasil panen pertamamerupakan jaminan bahwa pasti masih ada banyak lagi hasil yang akan dipanen.
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yaitu, “Akuakanmengalahkan semuayangmemusuhi-Mudanmembuatmerekamenjadi
budak-Mu.”✡ 26Musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kuasa kematian. 27Karena
Kitab Suci menuliskan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa-Nya.”✡
Dengan tulisan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa-Nya,” jelaslah
bahwaAllah 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— yaitu Dia yang sudah meletakkan
segala sesuatu di bawah kuasaAnak-Nya. Dengan demikian nyatalah bahwaAllah adalah
YangMahakuasa danMahatinggi.

29Dan lagi tentangkebangkitankitaorang-orangpercayadari kematian: Kalaumemang
benar orang-orangmati tidak dihidupkankembali dari kematian, kenapapernah adadari
saudara-saudari kita seiman yang minta dibaptis dengan air sekali lagi untuk mewakili
bapak atau ibunya yang sudahmati?‡ Sudah jelas saudara-saudari kita itu berpikir bahwa
kita sebagai pengikut Kristus juga akan dihidupkan kembali dari kematian. Kalau tidak
begitu, kenapa mereka memohon untuk melakukan yang seperti itu? 30Dan kami rasul-
rasulmenjadi bukti lagi: Kalau kita tidak akandihidupkankembali dari kematian, kenapa
setiap saat kami tidakpernah takutmenghadapi bahaya? 31Benar Saudara-saudari, setiap
saat saya siap mati! Saya bersumpah bahwa itu benar, dan rasa bangga saya terhadap
kalian juga adalah benar! Saya bangga terhadap kalian karena kalianlah bukti pelayanan
saya dalam pimpinan Tuhan kita Kristus Yesus. 32 Buat apa saya rela berjuang melawan
orang-orang yang sangat ganas di kota Efesus?! Kalau kita manusia hanya mati saja
dan tidak pernah dihidupkan kembali, maka akan terjadilah seperti ini, “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 tidakmengenal 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 ditanam pertama mengalami kematian supaya
bisa tumbuhdanhidupkembali. 37Dankalaukamumenanamsuatu tanaman, yangkamu
tanambukanlah semuabagian tanamanyangmasih tumbuh. Tetapi yangditanamadalah
bizinya— seperti biji gandum atau biji-bijian yang lain. 38 Sesudah ditanam, Allah selalu
memberikan tubuh kepada bibit itu sesuai dengan yang ditetapkan-Nya untuk setiap
jenis bibit. 39Ada bermacam-macam tanaman, begitu juga ada perbedaan antara badan
manusia dengan badan makhluk hidup yang lain— seperti binatang, burung, dan ikan.
40 Begitu juga benda-benda yang ada di bumi berbeda dengan benda-benda yang ada di
langit. Dan keindahan benda-benda di langit berbeda dengan keindahan benda-benda
di bumi. 41 Keindahan matahari berbeda dengan keindahan bulan. Dan setiap bintang
keindahan cahayanya berbeda-beda.

42 Demikian juga akan ada perubahan tubuh yang kita akan alami pada saat kita di-
hidupkan 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 yang ‘ditanam’ itu adalah
tubuh jasmani. Tetapi yang dihidupkan kembali adalah tubuh rohani.
Tentu saja, kalau ada tubuh jasmani, berarti tubuh rohani juga harus ada. 45 Seperti

yang tertulis dalam Kitab Suci, “Manusia yang pertama— yaitu Adam, menjadi makhluk
yang hidup.” Tetapi Orang yang seperti Adam yang terakhir§— yaitu Kristus, adalah Roh
✡ 15:25 Mzm. 110:1;Mat. 22:44; Kis. 2:34-35; Ibr. 1:13 ✡ 15:27 Mzm. 8:6 ‡ 15:29 dibaptis…yangsudahmati Secara
harfiah, “dibaptisuntukpihakorangmati.” Kemungkinanbesarmaksudnyaadalahdibaptisuntukanggotakeluarganya
yang sudah meninggal sebelum mereka sempat mendengar tentang Yesus. Anggota keluarga orang-orang seperti itu
pasti berpikir seperti ini, “Aduh! Bapak saya sudah percaya Raja Penyelamat akan datang, jadi dia pasti menjadi
pengikut Yesus kalau dia mendapat kesempatan.” Paulus menggunakan contoh ini yang pernah dibuat oleh 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 § 15:45 Adam Nama Adam artinya ‘manusia’. Di sini “Adam yang terakhir” menunjuk kepada Kristus
sebagai ‘Manusia Surgawi’.
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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, sedangkanDia yang digambarkan sebagai Adam
kedua— yaitu Kristus, berasal dari surga. 48Begitu juga kitamanusia duniawimempunyai
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 bisa masuk ke tempat yang selama-lamanya. 51 Perhatikanlah! Karena
sekarang sayamaubukakan 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 tubuh yang bisa mati
itu akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. 54 Jadi, waktu tubuh kita yang bisa
mati itu diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah Firman yang tertulis ini,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita sudahmenang!”✡
55 “Hei maut, kami tidak takut kepadamu lagi!

Hei maut, kamu tidak berkuasa lagi untukmenyakiti kami!”✡
56 Kuasa maut untuk menyakiti berasal dari dosa. Dan Hukum Taurat sering menjadi
pendorong sehingga manusia menjadi budak dari kuasa dosa.* 57 Tetapi 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
bolehmengguncangkankeyakinanmu! Berikanlahdirimu sepenuhnyakepadapekerjaan
pelayanan Tuhan Yesus, karena kita tahu— dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita
kerjakan tidak akan pernah sia-sia.

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

1 Dan sekarang saya mau memberi petunjuk tentang dana yang sedang dikumpulkan
untuk umat Allah yang berada di provinsi Yudea. Saya mau memberi nasihat yang sama
seperti yang saya berikan kepada jemaat-jemaat di Galatia: 2 Setiap hari Minggu,* hen-
daklah kalianmasing-masingmemisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang TUHAN
berikan kepadamu. Kumpulkanlah uangmu itu lalu simpanlah dengan aman, sehingga
kamu tidak perlumengumpulkan uang lagi padawaktu saya datang. 3Ketika saya datang,
kita akanmengutus beberapaorangyangkalianpilih sendiri untukmembawapemberian
itu ke Yerusalem. Mereka juga akan membawa 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.

6 Mungkin saya akan tinggal beberapa waktu bersama kalian— bahkan sampai akhir
musim dingin. Dengan begitu, kalian bisa menolong saya melanjutkan perjalanan ke
mana pun saya pergi. 7 Karena saya tidak mau sebentar saja mengunjungi kalian. Saya
berharap saya bisa tinggal lebih lama bersama kalian— kalau TUHAN menghendaki.
8 Tetapi saya akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. 9 Saya memutuskan
seperti itukarenakesempatanuntukberhasilmenyampaikanberita keselamatan terbuka
lebar bagi saya di sini. Tetapi banyak juga orang yangmenentang 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 yang merendahkan dia. Tetapi kalian tolonglah
dia dalam perjalanannya dengan berkat yang ada pada kalian, sehingga dia bisa kembali

✡ 15:45 Kej. 2:7 ✡ 15:54 Yes. 25:8 ✡ 15:55 Hos. 13:14 * 15:56 HukumTaurat…kuasadosaPaulusmenjelaskan

maksud kalimat ini dalam Rom. 5:13 dan Rom. 7:7-25. * 16:2 hari Minggu Secara harfiah, “hari pertama setiap
minggu.”
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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 meno-
lak untuk datang sekarang. Dia akanmencari kesempatan yang baik untukmengunjungi
kalian.

Paulusmengakhiri suratnya
13 Waspadalah. Teruslah percaya penuh kepada Kristus. Berjuanglah dengan berani

demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia. 14Hendaklah kamu melakukan segala
sesuatu denganmengasihi sesamamu.

15 Kalian tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama percaya
kepada Yesus di Akaya. Dan mereka sudah merelakan diri untuk melayani umat Allah.
Karena itu Saudara-Saudari, saya mohon supaya kalian 16 menaati mereka dan semua
orang lain yang bekerja keras seperti mereka 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, den-
gan mereka ada di sini, saya merasa seperti bersama kalian lagi. 18 Mereka 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 sesu-
dah kalian membaca surat ini, sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah, hendaklah
kalian saling memberi salam dengan penuh kasih† satu sama lain.

21 Saya, Paulus, menuliskan salam terakhir saya ini dengan tangan saya sendiri.
22 Biarlah semua orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus menerima hukuman yang

berat dari Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡
23Doa saya, Tuhan Yesus akan selalu baik hati kepada kalian.
24 Saya jugamengasihi kalian semua yang bersatu dengan Kristus Yesus.

† 16:20 disucikan … salamdengan 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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Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus
1Kepadayangkekasih saudara-saudari saya seiman jemaatAllahdiKorintusdan 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.
2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada

kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlin-
dungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
3 Terpujilah Allah!— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, Bapa yang penuh belas

kasihan, danDia yang selalumenguatkan kita! 4Dialah yangmenguatkan* kami sehingga
kami sanggup menghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena dengan kami
kuat, kami bisamenguatkan orang lain yangmengalami bermacam-macam penderitaan.
Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana Allah sudah men-
guatkan 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. 6Contohnya, kalau kami dibuat menderita, hal itu adalah untuk menguatkan kalian
dan demi keselamatan kalian juga. Dan ketika Kristus menguatkan kami, hal itu juga
memberikan kekuatan kepada kalian, sehingga kalian bertahan dengan sabar waktu
kalian mengalami penderitaan seperti yang kami alami. 7Besar harapan kami terhadap
kalian, karena kami tahu bahwa kalian juga menderita— sama seperti kami menderita.
Maka kalian juga pasti akan dikuatkan oleh-Nya— seperti kami selalu dikuatkan.

8 Saudara-saudari, kami mau supaya kalian tahu tentang penganiayaan yang kami
alami di provinsi Asia. Kami mendapat beban yang berat di sana melebihi kekuatan
kami— sampai kami putus asa atas hidup kami. 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-
Nya untuk terus menyelamatkan kami. 11 Pertolongan itu terjadi karena kalian masing-
masing terusmenopang kami di dalam doa-doamu. Dan Allah akan terusmenolong kami
sebagai jawaban atas doa dari banyak orang, sehingga banyak orang akan bersyukur
kepada-Nya.

Perubahan rencana Paulus
12 Inilah yang kami banggakan, dan dengan segenap hati saya berkata bahwa ini benar:

Dalam segala hal yang sudah kami lakukan di dunia ini, kamimelakukannya dengan hati
nurani yang jujur dan murni yang berasal dari Allah. Dan hal itu semakin nyata dalam
pekerjaan yang kami lakukan bersama dengan kalian. Kamimelakukannya 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 akan
mengerti lebih dalam tentang kami. Dengan demikian pada hari Tuhan kita Kristus Yesus
datang kembali, saya berharap kalian juga bangga karena kami yang sudahmengerjakan
pelayanan di antara kalian— seperti kami juga bangga terhadap kalian!

15-16Maka dengan harapan penuh untuk bisa datang dan melayani kalian, saya sudah
merencanakan untuk mengunjungi kalian dalam perjalanan ke Makedonia, dan juga
dalamperjalanan pulang. Sayamerencanakan seperti itu supaya kalianmendapat 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.”

* 1:4 menguatkanmenerjemahkan 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.
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18 Demi Allah yang selalu setia, saya berjanji kepada kalian bahwa sikap saya tidak
seperti itu! 19 Karena sesuai dengan berita keselamatan tentang Anak Allah kita Kristus
Yesus, rencana-Nya tidak pernah asal-asalan! Berita tentang Dia yang Silas,† Timotius,
dan saya sendiri beritakan bahwa Yesus bukan Orang yang sebentar berkata “Ya” dan
sebentar lagi berkata “Tidak.” Dia bukan orang yang seperti itu! Dia sungguh sangat layak
dipercaya! 20Karena bagi kita yang sudah bersatu denganDia, 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 sebagai pengikut Kristus,
dan Dia yang sudahmengurapi kita dengan Roh-Nya sehingga kita sanggupmelayani 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 akanmemenuhi 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 hanya mau bekerjasama dengan kamu supaya kamu
semakin bersukacita karena hidup sesuai dengan keyakinanmu itu.

2
1Oleh karena itu saya putuskan untuk tidak lagimembuat hati kalian sedih padawaktu

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?! 3Karena itulah saya menuliskan tentang
perkara itudidalamsurat sayayang lalu, supayaketika sayadatang, kalian tidakmembuat
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!

Maafkanlah orang yang bersalah
5 Saudara kita yang saya bicarakan dalam surat saya itu, kesalahannya lebih mengece-

wakan kalian daripada saya. Supaya tidak melebih-lebihkan keadaannya, ada di antara
kalian yang hanya sedikit merasa kecewa, tetapi ada yang sangat dikecewakan. 6 Sesuai
dengannasihat saya, hukumanyangdiberikankepadanyaoleh sebagianbesar 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 sayamohonkalianmenunjukkankepadanyabahwakalianmasihmengasihi
dia. 9Dalam surat yang dulu itu kepada kalian, alasan saya menulis tentang perkara itu
adalah untuk menguji hati kalian. Saya mau melihat apakah kalian tetap taat biarpun
kalianmengalamiperkarayangsulit. 10Waktukalianmemaafkansaudarakita itu, biarlah
kalian tahu saya juga sudahmemaafkan dia. Belum tentu dia bersalah kepada saya, tetapi
di hadapan Kristus saya sungguh-sungguhmemaafkan dia, karena itu demi kesatuan kita
semua. 11 Dengan cara saling memaafkan akan lebih baik bagi kita, supaya kita tidak
tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis!

Kekhawatiran Paulus di Troas
12 Ketika saya tiba di Troas dalam rangka memberitakan Kabar Baik 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 saya mengucapkan selamat
tinggal kepada pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana dan pergi ke Makedonia.

Kemenanganmelalui Kristus
14Tetapi syukur kepada Allah, karena Dia yang selalu memimpin kami hamba-hamba-

Nya ke dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Allah memakai kami untuk mem-
perkenalkan Kristus kepada semua orang di mana saja, jadi pelayanan kami seperti

† 1:19 Silas Secara harfiah, “Silwanus.”
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bau harum wangi-wangian yang tercium ke mana-mana. 15 Bagi Allah, pelayanan kami
seperti persembahan yang harum baunya, karena kami mempertaruhkan hidup kami
demi mengabarkan berita tentang Anak-Nya. Dan bagi orang-orang yang sedang ikut
jalankeselamatan, pelayanankami juga seperti bauyangharum. Tetapi tanggapanorang-
orang yang ikut jalan menuju kebinasaan sangat berbeda. 16 Bagi mereka, pelayanan
kami seperti bau bangkai busuk yang sangat menjijikkan. Tetapi bagi orang-orang yang
sedangdiselamatkan, pelayanankami seperti bauharumdari surga yangmemberi hidup.
Sebenarnya ini adalah tanggung jawab yang sangat berat bagi setiap kita yang mau
melayani Kristus! 17Banyak guru palsu yangmenjadikan 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 yangmemer-
lukan surat pengantar untuk memperkenalkan pelayanan mereka kepada jemaat baru.
2-3 Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami! Waktu orang-orang mem-
perhatikan cara hidup kalian, kalian menjadi seperti surat Kristus yang bisa diketahui
dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan 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 jugamengukir
nama kalian di dalam hati kami. 4 Kami bisa berbicara seperti itu karena Kristuslah
yang memberikan keyakinan itu kepada kami di hadapan Allah. 5Maksud saya bukan
untuk mengatakan bahwa kami bisa melayani Allah karena kemampuan kami sendiri.
Bukan! Tetapi Allahlah yang memampukan kami untuk melayani Dia. 6 Karena Dialah
yang memampukan kami sebagai hamba untuk menyampaikan berita tentang sebuah
perjanjian yang baru dengan-Nya— yang tidak 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 kehidupan!

Perjanjian yang baru lebihmulia dari perjanjian yang lama
7 Memang perjanjian† yang lama diukir pada batu dan disertai dengan kemuliaan

Allah. Tetapi biarpun begitu, perjanjian tersebut membawa kita kepada kematian. Pada
waktu perjanjian itu diberikan, sinar kemuliaan terpancar dari muka Musa, sehingga
orang Israel tidak bisa terus memandang wajahnya. Tetapi sinar kemuliaan itu hanya
sementara saja. 8 Jadi, kalau perjanjian yang lama disertai dengan kemuliaan, tentu lebih
mulia lagi kemuliaan perjanjian yang baru yang berasal dari Roh Allah! 9Maksud saya
adalah: Kalau perjanjian yang lama— 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 lebihmulia. 11Karena kalau perjanjian yang lama— yang sekarang
diganti dengan yang baru, diberikan dengan kemuliaan, maka perjanjian yang selama-
lamanya pastilahmempunyai kemuliaan yang lebihmulia.

12Oleh 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 yangmenutupi mukanya dengan kain supaya orang-orang Israel tidak bisamelihat
sinar kemuliaan itu sedang menghilang. 14 Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel
sudah tertutup. Bahkan sampai sekarang pun, ketika anak-anak mereka membaca buku
Perjanjian Lama, sepertinya kain selubung itu masih menutupi pikiran mereka sehingga
mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya. Karena kain selubung itu hanya bisa
disingkirkan ketika seseorang percaya kepada Kristus. 15 Tetapi kasihan, sampai hari ini
ketika mereka membaca Hukum Musa, seperti masih ada kain yang menutupi pikiran
mereka. 16Akan tetapi ketika seseorang bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, maka kain
itu akan Allah singkirkan dari pikirannya. 17Dan sinar kemuliaan yang memancar dari

* 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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TuhanYesus kepadakitamenggambarkanRohKudus. DandimanaadaRohTuhan, di situ
ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama itu. 18 Jadi, denganmuka yang tidak
lagi berselubung, kita semua memandang kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaan-
Nya. Kita menjadi seperti cermin! Dengan demikian Tuhan Yesus— yaitu oleh Roh-Nya,
mengubahkan kita sehingga kita menjadi semakin sempurna memancarkan kemuliaan-
Nya.

4
Harta rohani dalam bejana tanah liat

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
hidup yang memalukan. Kami tidak menggunakan cara yang licik dan tidak mengubah
ajaran Allah untukmenyenangkanmanusia. Sebaliknya kami tetapmengajarkan hal-hal
yang benar dengan terus terang. Dan secara terus terang pula kami mau menunjukkan
kepadaorang lain siapakami sebenarnya. Denganbegitumerekabisamenilai kami sesuai
dengan hati nurani mereka di hadapan Allah. 3 Kalau 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 yang menuju
kebinasaan. 4 Karena penguasa* dunia ini sudah membuat buta mata hati mereka,
sehinggamereka tidakbisamelihat sinarkemuliaanyangadadidalamKabarBaik tentang
Kristus— yangmencerminkan semua sifat Allah! Karena itumereka 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
sudahberkata, “Dari dalamkegelapanhendaklah terangmemancarkan sinarnya.” Dialah
yang sudah memancarkan terang-Nya di dalam hati kita supaya kita bisa mengerti dan
melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus. 7 Tetapi harta rohani yang
indah itu sudah diisi di dalam diri kita yang hanya seperti bejana-bejana tanah liat.
Dengan begitu sudah nyata bahwa kuasa yang luar biasa itu berasal dari Allah— bukan
dari diri kita sendiri.

8 Karena itu, biarpun kami sering kali ditindas dari segala arah, tetapi kami tidak
hancur! Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi,
tetapi kami tidak pernah putus asa! 9 Ketika kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa
Allah tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan
berulang kali dibanting ke tanah, tetapi Allah selalu menolong kami sehingga kami
tidak sampai mati. 10 Jadi melalui penderitaan yang kami alami secara badani, kami
menunjukkanbahwakami bersatu denganYesus dalamkematian-Nya. Dengandemikian
kuasa kehidupan Yesus juga terlihat dalam tubuh kami. 11Ya,memang kamimasih hidup!
Tetapi karena melayani Yesus, hidup kami selalu terancam. Hal itu terjadi kepada kami
supaya kuasa kehidupan Yesus juga bisa terlihat dalam tubuh kami yang fana ini. 12 Jadi,
biarpun hidup kami selalu terancam, tetapi hal itu membawa kehidupan kepada kalian!

13DalamKitabSuci tertulis, “Sayapercaya,maka sayabersaksi.”✡ Kamipunmempunyai
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 akanmenghidupkan kami kembali dari kematian, supaya kami bisa hidup
bersama Yesus. Dan akhirnya kami dan kalian akan berdiri di hadapan Allah. 15 Jadi
semuahal yangkamialami itu terjadi demikebaikankalian! TernyataAllahmenghendaki
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
16Karena itu kami tidak putus asa! Biarpun secara badani kami semakin lemah, tetapi

secara rohani kami terus diperbarui setiap hari! 17Karena semua kesusahan yang kami
alami sekaranghanyalah sementaradan sebenarnyabolehdianggap ringan. Tetapi justru
kesusahan itu sedangmenghasilkanbagi kami kemuliaan surgawi yang akan tahanuntuk

* 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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selama-lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa pun! Karena begitu
mulianya, maka semua penganiayaan dan penderitaan yang sekarang kami alami tidak
perludipikirkan lagi! 18 Jadi, sekarangkamimemikirkanhal-hal yang tidakkelihatan, dan
hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan. Karena yang kelihatan hanya sementara saja,
tetapi yang tidak kelihatan tahan sampai selama-lamanya.

5
1 Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita seperti tenda

yang dipakai untuk sementara saja, lalu binasa. Tetapi ketika hal itu terjadi, Allah sudah
menyediakan tubuh surgawi bagi kita— yaitu tubuh seperti rumah yang tidak dibangun
oleh manusia dan yang tetap ada sampai selama-lamanya. 2 Karena dalam tenda kita
yang kita diami sekarang ini, kita seringmengeluh. Karena itulah kita sangatmerindukan
tubuh surgawi— yang akan kita pakai seperti memakai pakaian baru. 3-4 Jadi selama kita
masih tinggal di dalam tubuhduniawi ini, kitamengeluh karena kitamerasakan tubuh ini
seperti beban yang berat. Tetapi bukan kemauan kita untuk melepaskan tubuh duniawi
ini dan hidup seperti roh tanpa badan. Kita ingin segera memakai tubuh surgawi. Kalau
hal itu terjadi, tepatlah Firman Allah yang berkata, “Kuasa kematian sudah dikalahkan”*
oleh kuasa kehidupan. 5Hal itu sudahAllah sediakanbagi kita! DanDiamemberikanRoh-
Nya kepada kita untukmenjamin semuanya bagi kita.

6 Karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa
selama kita masih mendiami tubuh duniawi ini, kita masih belum bisa tinggal bersama
Tuhan Yesus. 7 Karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada
semua janji Allah— bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan! 8Karena itulah seharus-
nya 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 untukmenyenangkan hati Allah—
baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawimaupun 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, danmemberikan pertanggung-jawaban atas perbuatan kita
yang baik maupun yang jahat.

Utusan-utusanAllahyangmembawaberitabahwamanusiadenganAllahbisaberdamai
11 Jadi, karena kami pelayan-pelayan TUHAN mengerti arti ‘takut akan TUHAN’, kami

berusahameyakinkan setiap orang tentang berita keselamatan. Allah tahu kesungguhan
hati kami dalam melayani Dia. Dan saya harap dalam hati nurani kalian, kalian pun
akan tahu tentang kesungguhan hati kami! 12Dengan menulis hal-hal di atas, sekali lagi
maksud saya bukan untukmembanggakan pelayanan kami,melainkan sayamenyatakan
hal-hal itu untuk memberikan alasan bagaimana kalian bisa bangga karena kami sudah
melayani di antara kalian. Dengan begitu kalian mempunyai jawaban kepada guru-guru
palsu itu yang lebih membanggakan hal-hal yang kelihatan daripada hati nurani yang
bersih. 13Kalauorang-orangmenganggapkamigila, tidakapa-apa! Karenakamimelayani
Allah. Tetapi kalau kalian menganggap kami waras, itu lebih baik, karena memang kami
terus berusaha melayani kalian. 14 Karena kasih Kristus yang menguasai hidup kami,
maka kami yakin bahwaKristus sudahmati untuk 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 sudah mati dan hidup kembali
bagi kita.

16Oleh 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!

18 Dan sumber dari semua perubahan hidup itu adalah Allah sendiri— yang dengan
perantaraan Kristus sudah membuat kita berdamai kembali dengan Dia. Lalu Dia
mengutus kami untuk memberitakan tentang perdamaian itu. 19 Yang kami beritakan
adalah bahwa Allah— lewat kematian Kristus, sudah membuka 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

* 5:3-4 Paulus menggunakan kata-kata dalam Yesaya 25:8. Dia jugamengutip ayat itu dalam 1Kor. 15:54.
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yang Allah percayakan kepada kami! 20 Artinya kami sudah menjadi utusan-utusan
KristusYesus—Rajakita. Melalui kamiAllahmengajakdanmemanggil setiapkalianuntuk
mendengarkan berita ini: Atas namaKristus Yesus berdamailah denganAllah! 21 Ingatlah
bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah sudah membuat Dia
diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung 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 kamimemberitakan 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. 4 Karena 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 mempunyai
makanan. 6 Biarpun 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
diberikankepadaorang-orangyanghidupnyabenar—baikuntukmembeladiri danuntuk
menyerang penguasa gelap.

8 Karena dalam pelayanan kami ada orang yang menghargai kami, tetapi ada juga
yang menghina kami. Ada yang memuji kami, tetapi ada juga yang menjatuhkan nama
baik kami. Biarpun begitu kami terus mengajarkan yang benar, namun masih tetap ada
yang mengata-ngatai kami sebagai pembohong. 9Walaupun kami sudah dikenal, kami
diperlakukan seperti orang yang belum pernah dikenal. Sepertinya kami sudah mati,
tetapi lihatlah, kamimasih tetaphidup. Kami seringdihukumdengancaradipukuli, tetapi
tidak mati. 10 Biarpun kami sering mengalami kesedihan, tetapi kami tetap bersukacita.
Kami sangat miskin, tetapi sebenarnya pelayanan kami membuat banyak orang menjadi
kaya secara rohani. Kami tidakmempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya kamimempunyai
segala sesuatu.

11Dengan berkata semuanya itu, Saudara-saudari saya yang kekasih yang ada di Kor-
intus, 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 kitamenjadi 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 tidak bisa sepahamdengan iblis!* Orang yang percaya kepadaKristus tidak bisa
bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepada-Nya. 16 Dan sungguh sangat tidak
pantas menaruh berhala-berhala di dalam Rumah Allah. Tetapi bagi Allah yang hidup,
kita adalah seperti Rumah Allah, karena Dia hidup di antara kita— seperti yang Allah
katakan,
“Aku akan hidup bersamamereka

dan berjalan bersamamereka.
Aku akanmenjadi Allahmereka,

danmereka akanmenjadi umat-Ku.”✡

✡ 6:2 Yes. 49:8 * 6:15 iblis Secara harfiah, Paulus menggunakan salah satu nama untuk iblis— yaitu “Belial.”
✡ 6:16 Im. 26:11-12
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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 disempurnakan menjadi semakin seperti serupa Allah
dalam kekudusan-Nya.

Sukacita Paulus
2Sayamohonkalian terusmembukahati kalianuntukkami! Kami tidakpernahberbuat

salah kepada siapa pun di antara kalian, atau menyesatkan kalian, atau memanfaatkan
kalian untuk mendapatkan uang. 3 Saya berkata begitu bukan untuk menyatakan ke-
salahan kalian. Karena seperti yang sudah pernah saya katakan, kalian sudah mendapat
tempat yang istimewa di dalam hati kami! Biarpun kita saling berjauhan, tetapi kalian
selaludekatdihati kami— sampaikami relamati dianiayademikalian. 4Saya sangatmem-
percayai dan membanggakan kalian, karena kalian 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 penderitaan menyerang kami baik dari luar maupun dari dalam
diri kami. Dari luar sering menghadapi pertengkaran, dari dalam sering ketakutan.
6 Tetapi Allah yang selalu menghibur umat-Nya yang putus asa, menguatkan kami juga
dengan kedatangan Titus. 7Kedatangan Titus bukan hanyamenguatkan kami, tetapi saya
lebih bersukacita lagi ketika dia memberitahukan tentang kerinduan kalian untuk 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. Memangsaya tahusurat itumembuatkaliansedih, tetapi ituhanyauntuk
sementara saja. 9 Sekarang saya bersukacita— bukan karena saya sudahmembuat 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
putusasa, tetapi semakinkuat. 10KarenakesedihanyangdikehendakiAllahmembuatkita
bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan. Dan kita tidak perlu lagi menyesali
kesedihan itu, tetapi bersyukur karena kita menjadi lebih dekat kepada TUHAN. Tetapi
kesedihan yang berasal dari dunia ini hanya akan menjebloskan kita kepada kematian
rohani. 11 Jadi sekarang perhatikanlah hasil dari kesedihan yang sesuai dengan kehendak
Allah itu: Yaitu sekarang
kalian lebih bersungguh-sungguhmengikuti kemauan TUHAN,
kalian sudah 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 bukanuntukmenyatakan siapa yang bersalah kepada siapa. Tetapi sayamenulis
surat itu supaya di hadapan Allah kalian mendapat kesempatan untuk menyatakan
betapa besar kesungguhan hati kalian untuk mengikut kami. 13 Karena itu, waktu kami
mendengar berita itu dari Titus, kami sangat dikuatkan.
Dan kami bukan hanya merasa dikuatkan, tetapi kami lebih bersukacita lagi karena

melihat Titus sangat bersukacita, karena kalian semua sudah membuat hatinya lega
dan tenang. 14Memang, sebelum dia mengunjungi kalian, saya sudah memberitahukan
banyak hal yang baik tentang kalian jemaat Korintus. Dan sekarang saya senang di mana
Titus sudah membuktikan semua pujian yang saya sampaikan itu. Sebagaimana saya

✡ 6:17 Yes. 52:11 ✡ 6:18 2Sam. 7:14; 7:8



2 Korintus 7:15 442 2 Korintus 8:15

selalu terus terangmengatakan ajaran yang benar kepada kalian, begitu juga pujian saya
tentang kalian yang pernah saya katakan kepada Titus sudah terbukti benar. 15 Dan
kasihnya kepada kalian semakin dalam setiap kali dia mengingat cara kalian menden-
garkan dia, dan bagaimana kalianmenyambut dia dengan rasa takut dan hormat. 16Saya
bersukacita karena saya bisa mempercayai kalian dalam segala hal.

8
Caramemberi bantuan dana sesuai dengan kehendak Allah

1Dan sekarang, Saudara-saudari, kami inginkalian tahubagaimanakebaikanhati Allah
sudah bekerja di dalam hati saudara-saudari kita jemaat-jemaat di provinsi Makedonia.
2 Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah
itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat
murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal
memberi. 3 Saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka, sampai
mereka semakin miskin. Dan mereka memberi dengan hati yang rela. 4Bahkan mereka
berulang kalimemohon kepada kami supaya kamimengizinkanmereka untuk ikut ambil
bagian juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di Yerusalem. 5 Dan
waktukamimemberi izin,mereka ikut ambil bagiandengan 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 inimereka 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. 7Kalian 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, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian juga semakin
luar biasa!

8Yang saya tuliskan ini bukanlah suatu perintah. Tetapi oleh karena jemaat lain sudah
menunjukkan semangat yang luar biasa untuk membantu saudara-saudari kita seiman
di Yerusalem, maka sudah waktunya kalian membuktikan bahwa kalian juga sungguh-
sungguh mengasihi saudara-saudari kita itu. 9 Karena kalian sudah mengenal kebaikan
hati TuhankitaKristusYesus: BiarpunDia sangat kaya, tetapi demiuntukmenyelamatkan
kita, Dia pernahmenjadi miskin— bahkanmenjadi orang yang palingmiskin, 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,makaAllah akanmenerima apa yang diberikan orang itumenurut
kemampuannya. Karena TUHAN tidak pernah menuntut kita untuk memberi di luar
kemampuan kita. 13 Dan kami memang tidak mau kalian berkekurangan supaya orang
lain berkelebihan. Bukan begitu! Kamimau supaya kebutuhan hidup kitamasing-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 dalam Kitab 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 sebelumkami bertanya, dia sudahmerindukan 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 yangberanimengata-ngatai bahwakamimengambil sebagiandari sumbangan
yang sangat besar itu untuk kepentingan pribadi. 21 Karena kami sedang berusaha
melakukan yang benar— baik di hadapan TUHANmaupunmanusia.

22 Bersama mereka berdua, kami juga mengutus seorang saudara seiman yang sudah
berkali-kali membuktikan bahwa dia selalu bersedia membantu. Bahkan sekarang dia
sangat bersedia lagi untukmembantu karena dia sangat mempercayai kalian.

23Kalau ada orang yang bertanya tentang Titus, katakanlah bahwa dia adalah sahabat
saya yang bekerja bersama saya untuk membantu kalian. Dan tentang saudara-saudara
seiman yang lain, mereka diutus oleh jemaat-jemaat di sini dengan tujuan memuliakan
Kristus. 24 Oleh karena itu, hendaklah kalian tunjukkan kepada mereka bahwa kalian
sungguh-sungguhmengasihi semua saudara-saudari seiman. Dengan begitu, para jemaat
di sini akan mendengar kesaksian tentang kalian sehingga terbukti kenapa kami selalu
membanggakan kalian.

9
Dorongan untukmembantu saudara-saudari seiman yang berkekurangan

1Memang dalam surat ini, saya tidak perlu mendorong kalian untuk ikut ambil bagian
dalampelayanan ini kepadaumatAllahdi Yerusalem, 2karena saya tahukalian selalu siap
sediamemberikan bantuan. Bahkan saya sudahmendorong jemaat-jemaat diMakedonia
dengan membanggakan kalian. Saya memberitahukan bahwa kalian di provinsi Akaya
sudah siap memberi sumbangan sejak tahun lalu. Dan semangat kalian sudah mengger-
akkan hati sebagian besar dari mereka untuk ikut ambil bagian. 3 Tetapi saya mengutus
ketiga saudara itu kepada kalian supaya cerita kami yang membanggakan kalian jangan
dianggap omong kosong saja. Saya mau supaya sumbangan kalian benar-benar sudah
siap— seperti yang sudah saya beritahukan kepada mereka. 4Karena 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.

6Perhatikanlah ini: Orang yangmenanam sedikit akanmenuai 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 yangmemberi denganhati yang senang. 8 IngatlahbahwaAllah sanggup
menunjukkan kebaikan hati-Nya kepadamu dalam segala hal, sehingga 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 den-
gan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan dimampukan untuk memberi den-
gan murah hati kepada orang-orang lain, lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akan
menghasilkan banyak kebaikan di hadapan TUHAN. 11 Jadi kamu akan diperkaya dalam
segala hal, sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Dan pemberi-
anmu melalui dana yang kami kumpulkan akan membuat semakin banyak orang yang
bersyukur kepada Allah.

✡ 9:9 Mzm. 112:9
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12 Pelayanan kita ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di Yerusalem,
tetapi akan membuat semakin banyak orang yang bersyukur kepada Allah. 13 Karena
pelayananmuini, saudara-saudarikitaakanmemujiAllah. Karenakemurahanhati kalian
kepada mereka dan kepada semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-
sungguh hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus. 14Dan ketika mereka berdoa,
mereka akan mendoakan kalian dengan penuh kasih, karena ternyata Allah sangat luar
biasamenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kalian. 15Syukur kepadaAllah 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 2 supaya
kalian tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menyangka bahwa saya dan teman
sekerja saya bekerja dengan cara duniawi. Karena waktu saya datang, saya berencana
menentangmereka dengan berani. Jadi saya berharap saya tidak perlumemakai kebera-
nian seperti itu terhadap kalian! 3Kami berjuang bukan secara duniawi—walaupun kami
masihhidupdi dunia ini. 4Karena senjata-senjata yangkamipakai bukan senjataduniawi
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 pasukan 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!

7Kebanyakan kalian hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani dan tidakmenyadari
hal-hal yang rohani! Dan di antara kalian ada orang-orang yang membanggakan dirinya
sebagai pelayan Kristus. Seharusnya mereka menyadari bahwa kami juga pelayan
Kristus! 8 Kalau saya dianggap terlalu bangga atas kuasa yang diberikan Tuhan kepada
kami, saya masih tidak merasa bersalah. Karena Tuhan benar-benar sudahmemberikan
kuasa kepada kami untuk membangun keyakinanmu— bukan untuk menghancurkan!
9-10Sayaberkatabegitukarenaadayang sudahmengatakan, “Paulusmenegurkitadengan
tegasdanpenuhkuasadalamsurat-suratnya. Tetapikalaudiabersamakita, dia lemahdan
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 yangmenentang kamimembanggakandiri denganberkatamereka juga
utusan Kristus seperti kami. Tetapi saya sebagai utusan Kristus tidak mau memband-
ingkan diri saya dengan mereka. Mereka senang membandingkan kemampuan khusus
mereka dengan kemampuan khusus orang lain— termasuk kami. Mereka bangga dengan
kemampuan khusus mereka, tetapi kelakuanmereka itu kurang bijaksana.†

13-14 Saya tidak akan membanggakan diri dengan cara yang kurang bijaksana, tetapi
saya pantas bangga karena luasnya daerah pelayanan yang diberikan Allah kepada kami.
Karena kamilah yang pertamamenyampaikan 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. 15 Kalau rasul Kristus yang lain sudah membuka suatu daerah
pelayanan, saya tidak membanggakan diri dengan berkata, “Daerah itu adalah daerah

* 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.
† 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 diri
mereka sendiri, lalu ukuran itumereka gunakan untukmengukur dirimereka sendiri dan orang lain, kelakuanmereka
itu kurang bijaksana.
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pelayanan saya.” Tetapi harapan kami adalah bahwa keyakinan kalian kepada Kristus
akan terus bertumbuh, sehingga pelayanan kita bersama akan semakin berkembang dan
bertambah luas menurut kehendak Tuhan. 16 Dengan begitu kami bisa menyampaikan
Kabar Baik kepada orang-orang di luar daerah kalian. Akhirnya akan menjadi jelas bagi
semua orang bahwa kami tidak perlu membanggakan pelayanan yang sudah dilakukan
oleh utusan Kristus yang lain. 17Karena Kitab Sucimenuliskan, “Orang yangmau bangga,
berbanggalah hanya tentang apa yang Tuhan perbuat— bukan membanggakan dirinya
sendiri!”✡ 18 Karena orang yang membanggakan dirinya dengan berkata, “Saya diutus
Kristus,”perkataannya itubelumtentubenar. LebihbaikkitamenungguwaktunyaTuhan
akanmenunjukkan pekerjaan pelayanan siapa yang sungguh-sungguh berkenan kepada-
Nya.

11
Paulus tidak bekerja seperti rasul-rasul palsu

1 Saya mohon kalian sabar terhadap saya, karena saya mau menulis sesuatu yang
dapat dianggap kurang bijaksana. Memang kalian sudah sangat sabar untuk membaca
surat ini sampai bagian ini! 2 Sebelum saya menyampaikan hal itu,* perlu saya beri-
tahukanbahwaAllahmenghendaki sayauntuk terusmenjaga kalian denganketat supaya
kalian tetap setia kepada Kristus. Karena Kristus menganggap seluruh kesatuan jemaat
seperti calon istri-Nya. Jadi saya yang sudah mempertunangkan kalian dengan Kristus
seperti seorang perawan yang ditunangkan dengan calon suaminya. Jadi saya seperti
bapak yang menjaga anak gadisnya supaya tetap setia kepada calon suaminya sampai
pada hari pernikahannya. 3 Tetapi saya takut jangan-jangan kalian tertipu dan pikiran
kalian disesatkan, lalumeninggalkan kesetiaan kalian yang sungguh-sungguh danmurni
terhadap Kristus— seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis di Taman Eden.† 4 Karena
ternyata kalian sangat sabar untuk mendengarkan setiap guru baru yang datang dengan
membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan yang kami sudah ajarkan kepada
kalian! Dan kalian bersedia menerima ajaran tentang Roh Kudus dan Kabar Baik yang
berbeda dengan yang kami sudah sampaikan!

5 Tetapi saya pikir saya tidak kalah hebatnya dari ‘rasul-rasul yang luar biasa’ itu!
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.

7 Atau apakah sekarang saya dianggap bersalah karena sudah memberitakan Kabar
Baik kepada kalian tanpa dibayar?! Kalau begitu, tolong maafkan saya karena saya
merendahkan diri demi kepentingan kalian! 8 Pada waktu itu saya menerima bantuan
dana dari jemaat-jemaat lain. Mungkin ada yang menganggap bahwa saya mencuri
dari mereka supaya saya bisa melayani kalian. 9Dan ketika saya bersama kalian, kalau
saya mengalami kekurangan, saya tidak membebani siapa pun di antara kalian. Karena
beberapa orang saudara dari Makedonia datang untuk mencukupi keperluan saya. Jadi
saya menjaga diri saya supaya tidak pernah menjadi beban bagi kalian, dan saya akan
terus bersikap seperti itu. 10Bahkan sayaberjanji demi ajaranbenar dari Kristus yang ada
dalam diri saya: Keputusan untuk tidak menerima bantuan dana dari kalian akan terus
saya jalankan. Jadi tidak seorang pun di antara kalian di Akaya yang bisa menghentikan
rasa bangga saya karena tidak menerima bantuan dana dari kalian. 11 Kenapa saya
berkata begitu? Apakah kalian pikir itu tandanya saya tidak mengasihi kalian? Tidak!
Allah tahu bahwa sayamengasihi kalian!

12 Saya akan terus menjalankan keputusan untuk tidakmenerima bantuan dari kalian,
karena saya mau menutup mulut ‘rasul-rasul baru’ itu yang ingin membanggakan diri
mereka dengan berkata bahwa mereka bekerja seperti kami bekerja. 13 Karena mereka
adalah rasul palsu, yang bekerja dengan licik danmenyamar sebagai rasul Kristus. 14Dan
hal itu tidak mengherankan. Karena iblis pun sering menyamar seperti malaikat yang
memancarkan sinar terang supaya bisa menipu manusia sebagai pembawa pesan Allah.
15 Jadi bukan hal yang aneh kalau hamba-hamba iblis itu membuat diri mereka seperti
hamba Allah. Pada akhirnya nanti mereka akan mendapat upah mereka sesuai dengan
apa yangmereka perbuat!

Paulusmerasa terpaksamenceritakan tentang penderitaannya
16 Jadi jangankalianmenyangkabahwa saya juga kurangbijaksana,‡ sama seperti guru-

✡ 10:17 Yer. 9:24; 1Kor. 1:31 * 11:2 hal itu Paulus kembali kepada pokok pembicaraan itu pada ayat 16. † 11:3
iblis di Taman Eden Secara harfiah, “(si) ular.” ‡ 11:16 kurang bijaksana Paulusmenyinggung apa yang dia katakan
dalam pasal 10:12-14 dan 11:1.
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guru baru itu yang sukamembanggakan dirinya! Tetapi kalaumasih ada di antara kalian
yangmenganggap saya kurang bijaksana, terimalah saya seperti kalian sudahmenerima
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 padawaktu guru-guru yang baru itumenipu kalian,
mengambil harta kalian, dan mereka meninggikan diri dengan memperlakukan kalian
seperti kaki-tanganmereka, kalian sabardan ikut saja! Bahkankalian terlalu sabarwaktu
mereka menampar muka kalian! 21 Memang, kalau saya dan Timotius dibandingkan
dengan guru-guru baru itu, ternyata kami terlalu lemah. Apakah kalian pikir kami harus
malu karena kami tidakmenampar kalian?!
Jadi, hal-haldimanamerekaberanimembanggakandiri, saya jugabisamembanggakan

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
melayaniKristus lebihdarimereka! (Ucapansaya inihanya seperti ucapanorangmabuk!)
Saya bekerja keras, mendapat hukuman penjara, dan dicambuki lebih dari mereka, dan
juga lebih sering hampir mati.

24 Orang Yahudi sudah lima kali menghukum saya dengan cambukan sebanyak tiga
puluh sembilan kali— seperti yang diizinkan menurut Hukum Taurat. 25 Dan pejabat
pemerintah Roma sudah tiga kali menghukum saya untuk dipukuli dengan tongkat kayu.
Satu kali sayahampirmati karenadilempari denganbatu. Tiga kali sayamengalami kapal
tenggelam— termasuk satu kali di mana saya berada di laut sepanjang malam, sampai
besok sorenya. 26 Dalam perjalanan sering kali saya terancam bahaya sungai, bahaya
pencuri, bahaya dari bangsa saya sendiri, dan bahaya dari orang yang bukan Yahudi.
Begitu juga kalau saya berada di kota, di tempat-tempat yang sunyi, atau di laut. Dan saya
juga dalam bahaya ketika bersama-sama dengan orang 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 saya menahan 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.

30Karena sayamerasa terpaksamembanggakan diri sendiri, lebih baik sayamembang-
gakanhal-hal yangmenunjukkankelemahan saya. 31Dengan contoh ini, di hadapanAllah
saya berjanji bahwa saya tidak bohong. Dialah Bapa dari Tuhan Yesus dan hendaklah
Allah dipuji untuk selama-lamanya! 32 Ketika saya di kota Damsik, gubernur yang
diangkat oleh Raja Aretas mau menangkap saya. Karena itu dia menempatkan tentara
di seluruh gerbang kota. 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

1Sayamerasa terpaksamembanggakan 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. 3-4 Dan saya tahu dia dibawa sampai ke Firdaus. Hanya
Allah yang tahu kalau tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Tetapi di sana dia
mendengarhal-halmulia! Danmanusia tidakbolehmenceritakannya—bahkan tidakbisa

* 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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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!

6Kalau saya ingin membanggakan diri karena hal-hal luar biasa seperti itu, saya tidak
akanmembanggakandiri seperti guru-guruyangkurangbijaksana itu, karena sayahanya
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 yangmenyiksa tubuh saya.† Melalui penyakit
itu, Allah mengizinkan iblis memukul saya supaya saya tidak terlalu membanggakan
diri saya. 8 Sudah tiga kali saya memohon kepada Tuhan supaya Dia menyembuhkan
saya dari penyakit itu. 9 Tetapi Tuhan menjawab, “Kebaikan hati-Ku sudah cukup
bagimu! Karena kuasa-Ku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah.” Jadi, jauh lebih
baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya saya merasakan kuasa
Kristus melindungi saya. 10 Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus saya sudah belajar
merasa senangketika sayamengalamikelemahan, hinaan, kesusahan, penganiayaanatau
kesengsaraan. Karena justru waktu saya lemah, saat itulah saya benar-benar mendapat
kekuatan!

Paulus kuatir mengenai jemaat di Korintus
11 Sekarang saya sudah berbicara seperti orang yang kurang bijaksana, tetapi karena

kalianlah saya membanggakan diri seperti itu. Waktu orang lain menghina saya, se-
harusnya kalianlah yang memuji saya, dan bukan saya sendiri. Karena saya merasa
bahwa saya sama sekali tidak kalah kalau dibandingkan dengan ‘rasul-rasul yang luar
biasa’ itu— walaupun sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa! 12 Kalian sendiri sudah
melihat 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 lakukan dengan penuh kesabaran. 13 Saya melayani kalian dan jemaat-jemaat lain
dengan cara yang sama. Bedanya hanya satu: Saya tidak pernah menyusahkan kalian
untukmembiayai saya. Kalau hal itu dianggap salah, maafkanlah saya!

14 Sekarang saya siap mengunjungi kalian untuk ketiga kalinya. Dan saya tidak akan
menyusahkan kalian dengan bantuan dana. Karena yang saya inginkan bukan harta
kalian, tetapi kalian sendiri— 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!

16 Tetapi mungkin di antara kalian ada yang berkata, “Memang Paulus tidak pernah
meminta dana dari kita untuk membiayai hidupnya, tetapi dia licik dan sudah menipu
kitauntukmendapatkankeuntungan.” 17Hal itu tidakmungkin! Tentukalian sendiri tahu
bahwa saya tidak pernahmenggunakan cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan
dari kalian melalui orang yang saya utus kepada kalian. 18 Contohnya, saya sudah
meminta Titus untuk mengunjungi kalian, dan bersama dia saya mengutus saudara
seimankita. Titus tidakmemungutdanadari kalian—bukan? Kalianmemang tahubahwa
Titus dan saya bekerja dengan tujuan‡ dan cara yang sama.

19 Nah, selama kalian membaca 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 kamimenulis surat ini
hanya untuk menguatkan kalian. 20Karena saya takut bahwa waktu saya datang, jangan
sampai saya melihat kalian tidak seperti yang saya inginkan, atau kalian melihat sikap
saya tidak seperti yang kalian harapkan. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang
berkelahi, iri hati, marah-marah, pihak-memihak, memfitnah, membuat gosip, sombong,
atau kelompok yang membuat kekacauan. 21Waktu saya datang kembali, jangan-jangan
saya kecewa dan merasa malu di hadapan Allah karena di antara kalian masih ada
yang hidupnya tidak sesuai dan tidak pantas sebagai pengikut Kristus. Kalau di antara
kalianmasih ada yang belum bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang lama— yaitu
† 12:7 suatupenyakit yangmenyiksa tubuh saya Secaraharfiah, “duri dalamdaging.” ‡ 12:18 tujuanSecaraharfiah,
“roh.” Kata itu bisa berarti Roh Kudus, roh manusia, atau “sikap.” Kebanyakan penafsir mengatakan bahwa di sini
artinya “sikap/tujuan.”
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hubungan seks di luar nikah atau semuadosa 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 saya yang kedua
sudah hidup dalam dosa, saya merasa perlu memperingatkan kembali peringatan yang
sudah saya berikan pada waktu itu: Yaitu bahwa pada kunjungan saya kali ini, siapa pun
di antara kalian yang terus hidup dalam dosa tidak akan bebas dari hukuman yang saya
akan berikan sesuai dengan perbuatanmasing-masing! 3Berarti kalianmendapat kesem-
patan untuk menyaksikan bukti yang kalian inginkan— yaitu bahwa Kristus berbicara
dengan penuh kuasamelalui saya. Kristusmemang tidak bekerja dengan lemah di antara
kalian, tetapi Dia akan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kalian. 4Kristus memang
kelihatan lemah ketika Dia disalibkan pada kayu salib, tetapi sekarang Dia hidupmelalui
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.

5Ujilahdiri kalianmasing-masingdengan teliti. Periksalahdirimusendiri apakahkamu
sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, atau tidak! Apakah kamu yakin bahwaKristus
Yesus hidupbersatu dengan kamu? Jangan sampai kamu jatuhdalamujian ini! 6Dan saya
berharap, sesudahmenguji dirimu sendiri, kamuakanmenyadari bahwakami 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. 8Kami tidak bisa bertindak dengan cara yang bertentangan
dengan ajaran yang benar. Tujuan kami adalah untuk mendorong kalian untuk hidup
sesuai dengan ajaran yang benar. 9 Kami senang kalau ternyata kalian sudah berdiri
teguh dalam persatuan dengan Tuhan waktu kami tiba— biarpun kami akan dianggap
lemah karena tidak ada kesempatan untuk bertindak keras terhadap kalian. Dan kami
berdoa supaya kehidupan rohani kalian semakin dewasa. 10Karena itulah saya menulis
surat ini sebelum saya datang kepada kalian, supaya waktu saya tiba, saya tidak perlu
menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman yang berat.
Kuasa itu diberikan kepada saya untuk menguatkan keyakinan kalian— bukan untuk
menghancurkan kalian.

11 Akhirnya Saudara-saudari, bersukacitalah! Usahakanlah kehidupan rohani kalian
masing-masing supaya terus semakin dewasa. Terimalah semuanasihat saya. Hendaklah
kalian sehati sepikirandanhidupdengandamai. Dansayaberdoa supayaAllah—yaituDia
yang selalu mengasihi dan memberi ketenangan, tetap menyertai kalian. 12Dan sesudah
kalianmembaca surat ini— sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah, biarlah kalian
bersalam-salaman dengan penuh kasih* satu sama lain. Semua umat Allah yang ada di
sini mengirim salam kepada kalian.

13 Doa saya, kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu ada di dalam hidup
kalian, dan Allah selalu mengasihi kalian, dan Roh Kudus juga selalu menyertai kalian
semua supaya tetap bersatu sebagai saudara-saudari seiman.

✡ 13:1 Ul. 19:15 * 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.

3 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada
kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam per-
lindungan Bapa dan Penguasa kita. 4 Sesuai dengan kehendak Allah Bapa, Yesus sudah
mengurbankan diri-Nya demi menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari
zaman yang jahat ini. 5Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada Allah! Amin!

Kabar Baik dari Allah tidak berubah
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
berdamaidengan-NyamelaluiKristus! Dansekarangkaliansudahmengikuti 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 dalam api neraka!
9 Saya ulangi dan tegaskan apa yang pernah kami sampaikan kepada kalian: Siapa saja
yangmemberitakankabar baik tentangKristus kepada kalian, yangberbedadenganyang
sudah kalian terima dari kami, dia harus dibuang ke dalam api neraka!

10 Apa yang baru saya tuliskan kepada kalian, jelaslah bahwa saya tidak mengubah
ajaran saya untuk menyenangkan hati manusia. Saya hanya berusaha menyenangkan
hati Allah saja! Kalau sayaberusahamenyenangkanhatimanusia, berarti saya bukan lagi
hamba Kristus.

Cara Paulus dipanggil Allah untukmenjadi rasul
11Saudara-saudari, penting sekali kalianketahuibahwaKabarBaikyang sayaberitakan

tidak berasal dari manusia. 12 Karena saya tidak menerima berita keselamatan itu dari
manusia, dan saya tidak diajari oleh siapa pun. Kristus Yesus sendirilah yang sudah
menyatakan Kabar Baik itu kepada saya.

13 Tentu kalian sudah mengetahui cara hidup saya dulu dalam agama Yahudi. Dan
kalian sudah dengar bagaimana saya sangat menganiaya semua pengikut Kristus— yaitu
anggota-anggota persatuan jemaat Allah, dan berusaha membinasakan mereka. 14 Dan
dibandingkan dengan kebanyakan orang Yahudi seusia saya, saya lebih banyak men-
dalami agama Yahudi dan lebih giat berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang
diberikan oleh nenekmoyang kita.

15-16 Tetapi dulu saya tidak menyadari bahwa Allah sudah lama mempunyai 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 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.

18 Lalu, 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 tahu bahwa apa yang saya tulis ini benar! Saya tidak menipu kalian. 21 Sesudah
itu saya pergi ke beberapa daerah di provinsi Siria dan Kilikia. 22 Pada waktu itu para
anggota jemaat pengikut Kristus di Yudea belumpernahbertemu secara langsungdengan
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

* 1:18 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis nama lain untuk Petrus— yaitu “Kefas.”
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melenyapkannya!” 24 Lalu mereka memuji Allah karena apa yang Allah lakukan dalam
diri saya.

2
Rasul-Rasul lainmengakui Paulus sebagai Rasul

1Sesudahempat belas tahun, sayapergi lagi keYerusalembersamaBarnabas. 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 sempatmenjelaskan secara pribadi kepadamereka tentang Kabar Baik
yang sudah saya beritakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Saya membuat ini
karena saya tidak mau semua pekerjaan saya dianggap sia-sia— terutama di hadapan
TUHAN, dan juga di hadapanmanusia.

3 Tetapi walaupun Titus— yang ikut bersama saya ke Yerusalem, bukan orang Yahudi,
mereka tidak menyuruh dia untuk disunat. 4 Adapun hal itu pernah terjadi, karena
beberapa orang Yahudi yang sudah menyamar sebagai pengikut Kristus dan masuk ke
dalam jemaat-jemaat Tuhan secara diam-diam— dengan alasan mereka mau memata-
matai kita. Mereka mau mengintai kebebasan kita dari aturan-aturan agama Yahudi—
yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbudak kita
supaya terikat lagi kepada berbagai peraturan dan Hukum Taurat. 5 Tetapi sedikit pun
kami tidak menyerah untuk mengikuti pengaruh mereka. Karena kami mau memperta-
hankan 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 ke-
dudukan orang, apakah mereka terkemuka atau tidak. Dan memang Allah tidak pilih
kasih kepada siapa pun.) 7 Akhirnya orang-orang itu pun menyadari bahwa pelayanan
yangAllah berikankepada sayaberbedadenganyangAllah berikankepadaPetrus— yaitu
Allah sudah memberikan tugas khusus kepada saya untuk memberitakan Kabar Baik
kepada orang yang bukan Yahudi,* sedangkan Petrus ditugaskan untuk memberitakan
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 sudah memberikan kemampuan yang sama kepada saya sebagai rasul
bagi orang yang bukan Yahudi. 9 Jadi, ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes— yang
termasuk kelompok orang terkemuka itu, menyadari bahwa atas kebaikan hati Allah-lah
tugas khusus itu diberikan kepada saya, makamereka bersalaman dengan Barnabas dan
saya untuk suatu kesepakatan, “Biarlah kalian melayani orang yang bukan Yahudi, dan
kami tetap akan melayani orang Yahudi.” 10 Satu-satunya permohonan mereka kepada
kami adalah supaya kami tidak lupa bahwa saudara-saudari kita yang miskin di daerah
Yerusalemmemerlukan bantuan. Dan sejak dulu saya selalu siapmenolongmereka.

Paulusmenegur Petrus
11 Tetapi ketika Petrus mengunjungi Antiokia, karena kelakuannya yang salah, saya

merasa perlu menegurnya secara langsung. 12 Beginilah yang terjadi: Pada permulaan
kunjungannya ke Antiokia, dia makan bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi.
Kemudian ketika rombongan yang diutus oleh Yakobus sudah tiba, Petrus memisahkan
diri dan menjauhi mereka yang bukan Yahudi itu. Dia melakukan 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. 13 Lalu, orang-orang Yahudi yang lain mengikuti cara Petrus itu
berpura-pura baik. Mereka juga berhenti makan bersama orang yang bukan Yahudi
yang hadir di situ— bahkan Barnabas pun ikut terpengaruh. 14 Jadi waktu saya melihat
bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan ajaran benar yang terdapat di dalam Kabar
Baik tentang Kristus, di depan umum saya langsung menegur Petrus, “Biarpun kamu
orang Yahudi, tetapi baru saja kamu hidup seperti orang yang bukan Yahudi waktu kamu
masihbergabungdenganmereka. Jadi sekarang, kamusamasekali tidakcocokbergabung
dengan kelompok yang mau memaksa orang yang bukan Yahudi untuk hidup sesuai
dengan peraturan-peraturan orang Yahudi!”

* 2:7 orangyangbukanYahudi Secaraharfiah, “orang-orangyang tidakbersunat.” Dan “orangYahudi,” secaraharfiah,
“orang-orang yang bersunat.” † 2:8 rasul Arti dasar dari kata “rasul” adalah ‘pemberita’ dan ‘wakil’.
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Orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi diselamatkan hanya melalui percaya
penuh kepada Kristus

15 Sekarang saya berbicara kepada saudara-saudari kita‡ yang seperti saya dilahirkan
sebagai orang Yahudi: Memang kita sudah pernah mengikuti kebiasaan orang Yahudi
denganmenyebut orangyangbukanYahudi sebagai ‘orangberdosa’, karenamereka tidak
menaati Hukum Taurat. 16 Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang
manusiapunyangbisadibenarkandi hadapanAllahdengan caramenaatiHukumTaurat.
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
orangYahudi ternyata ‘orangberdosa’ juga— tetapi sekarang sudahpercayapenuhkepada
Kristus Yesus supaya dibenarkan di hadapan Allah. Siapa pun tidak bisa dibenarkan di
hadapan Allah melalui taat kepada Hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang
sanggupmenaati semua Hukum itu.

17 Tetapi ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus yang masih belum
mengerti carakitadibenarkandihadapanAllah—yaituhanyaolehkarenabersatudengan
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’! 18Karena dulu kita sudahmengajar, “Marimenjadi benar dimata Allahmelalui
bergantung kepada Kristus.” Sekarang kalau kita mengajar, “Berbalik dari Kristus dan
bergantung lagi kepadaHukumTaurat,” berarti nyata sekali bahwa kita ‘orang berdosa’!§
19 Dan inilah yang sudah saya alami: Waktu saya berusaha dengan kekuatan diri saya
sendiri untukmenaati seluruhHukumTaurat, akhirnya sayamenyadari bahwasaya tidak
sanggup dan akan mati dalam dosa saya. Tetapi justru dalam keadaan putus asa itu,
saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus— yaitu hidup yang selama-lamanya.
Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. 20 Itu
berarti bukan lagi saya yangmengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidupdi dalamdiri
saya. Seluruhhidup sayadalam tubuhduniawi ini saya jalani hanyaberdasarkanpercaya
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 untuk
menebus kita!

3
Janji-janji Allah kita terima hanya karena percaya— bukan karena perbuatan 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? 3Tentu ‘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
dalammelaksanakan Hukum Taurat.” 4Coba 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! 5 Dan juga
coba pikir tentang pengalaman kalian sehari-hari: Ketika Allah menolong kalian melalui
Roh-Nya dengan melakukan berbagai keajaiban di antara kalian, apakah itu terjadi
sebagai upah karena kalian menaati Hukum Taurat? Atau apakah berbagai keajaiban
itu terjadi karena kalian sudah mendengar Kabar Baik dan terus percaya penuh kepada
Kristus? Tentu karena kalian ‘percaya penuh’— bukan?!

6Begitulah yang terjadi dengan Abraham. Karena Kitab Suci berkata,

‡ 2:15 kita Bahasa Yunani tidak membedakan antara ‘kita’ dan ‘kami’, jadi ada yang menafsirkan bahwa kata Paulus
kepada Petrus berakhir dengan kata terakhir ayat 14, ayat 16, ataupun sampai ayat 21. Kemungkinan besar ayat 15-21
masih seperti ringkasan dari apa yang Paulus sampaikan kepada Petrus dan semua orang Yahudi yang ada dalam
pertemuan itu. § 2:18 Ayat 18Dalamayat ini Paulusmenggunakan gambaran pembangunan untukmelambangkan
sistem agama, dan diumpamakan dengan menyebut ‘saya’ (dalam bahasa Yunani) sebagai contoh saja. Secara lebih
harfiah Paulus menulis, “Karena kalau saya mulai membangun kembali apa yang sudah saya runtuhkan, maka saya
menyatakan diri saya pelanggar (Hukum).”
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“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. 8 Dan karena itu, Kitab Suci
mengungkapkan rencana Allah jauh sebelumnya dengan bernubuat bahwa orang yang
bukan Yahudi akan dibenarkan oleh Allah atas dasar percaya penuh. Karena itulah Allah
menyatakan Kabar Baik ini kepada Abraham,
“Denganmengikuti teladanmu seluruh bangsa akan diberkati oleh Allah.”✡
9 Jadi siapa 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,
“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 dalam Hukum

Taurat.”✡
13 Ituberarti bahwakita semua terkutukkarena setiapkita “gagalmenaati semuaperintah
yang ada di dalam Hukum Taurat.”✡ Tetapi Kristus sudah menebus kita semua dari
kutukan itu! Diamemberi diri-Nya sendiri untukmenggantikankita danmenjadikandiri-
Nya sendiri sebagai yang terkutuk menurut 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 bukanYahudi,” yaitu kepada setiap kita yangmelalui percaya penuhbersatu dengan
Kristus Yesus. Dan melalui percaya itulah kita juga menerima Roh Kudus sesuai dengan
janji Allah.✡

15Saudara-saudari, biarlah sayamemberikan contoh yang sederhana: Kalau seseorang
sudah membuat suatu surat perjanjian atau surat warisan dan surat itu sudah disahkan,
maka siapa pun tidak boleh membatalkannya atau menambahkan ketentuan-ketentuan
lain ke dalam surat itu. 16-17Begitu juga perjanjian yang disahkan Allah dengan Abraham
dan keturunannya tidak bisa diubah. Juga pada waktu Allah berjanji kepada Abraham,
Dia tidak berkata, “kepadamu dan kepada semua keturunanmu.” Tetapi Dia berkata
kepadanya, “kepadamu dan 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 disahkan sebelum
Hukum Taurat ada— persisnya 430 tahun sebelum Allah memberikan Hukum Taurat
kepada Musa. Oleh karena itu, dengan memberikan Hukum Taurat, Allah tidak membat-
alkan atau mengubah janji yang disahkan-Nya dengan Abraham. 18 Jadi berkat yang kita
warisi dari Abraham karena kita bersatu dengan Kristus— yaitu si Keturunan Abraham
itu, bukan atas dasar taat kepada Hukum Taurat. Karena kalau atas dasar perbuatan kita
sendiri, berarti bukan atas dasar suatu perjanjian. Tetapi memang berkat itu diberikan
oleh Allah karena kebaikan hati-Nya kepada Abrahammelalui perjanjian tersebut.

19-20Karena itu tentu akan ada orang yang bertanya, “Kalau manusia bisa dibenarkan
Allah hanyamelalui percaya kepada janji-janji-Nya, lalu kenapa DiamemberikanHukum
Taurat lagi?” Jawaban saya: AdapunHukumTaurat ditambahkan supaya setiapkita 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
✡ 3:6 Kej. 15:6; Rom. 4:3; Yak. 2:23 ✡ 3:8 Kej. 12:3 ✡ 3:10 Ul. 27:26 ✡ 3:11 Hab. 2:4; Rom. 1:17; Ibr. 10:38
✡ 3:12 Im. 18:5 ✡ 3:13 Ul. 27:26; Gal. 3:10 ✡ 3:13 Ul. 21:23 ✡ 3:14 Kis. 2:16-18; Yl. 2:28-29 * 3:16-17
si keturunanmu … tunggal Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, perjanjian Allahmengatakan “kepadamu dan bibitmu.”
Sebenarnya dalam bahasa Ibrani dan hampir sama dalam bahasa Indonesia, kata ‘bibit’ memang bentuknya tunggal,
tetapi biasanya diartikan jamak. Karena itu kebanyakan penerjemahan Perjanjian Lama menggunakan jamak untuk
menerjemahkan ayat-ayat seperti ini: Kej. 12:7, 13. 15; 17:7; 24:7.



Galatia 3:21 453 Galatia 4:6

memberikan perjanjian-Nya kepada Abraham. Tetapi para malaikatlah yang menyam-
paikannya kepada Musa,† dan Musa menyampaikannya kepada umat Allah. Sedangkan
perjanjian-Nya kepada Abraham, Dia sendiri yang langsung menyampaikannya tanpa
perantara.

21 Jadi, pasti ada orang yang mau bertanya, “Kalau begitu apakah Hukum Taurat yang
diberikan oleh Allah bertentangan dengan janji-janji-Nya kepada Abraham?” Tentu saja
tidak! Kita harus memahami bahwa Hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk
memberi hidup yang selama-lamanya kepada siapa pun. Berarti, caranya supaya kita
menjadi benar di hadapan Allah bukanlah melalui Hukum Taurat. 22Melainkan, melalui
apayang tertulisdalamHukumTauratAllahmembuat sehingga setiaporangsepertiharus
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 Abra-
ham 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. 24Atau Hukum Taurat juga bisa digambarkan
seperti pengawas yangmengawasi, mendidik, danmenuntun kita kepada Kristus, supaya
kita mendapat kesempatan untuk dibenarkan Allah melalui percaya penuh kepada Kris-
tus. 25-27 Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita
tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh pengawas itu.
Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus melalui baptisan sudah men-

galami kehidupan rohani yang baru— seolah-olah sifat-sifat Kristus sendiri membungkus
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. 29 Dan sebagai
milik kepunyaanKristus,makamelalui Dia kita semuamenjadi keturunanAbrahamyang
mewarisi janji Allah.

4
1Sebagai gambaranbagi kita: Ketika seorangbapakyang sudahmembuat suratwarisan

meninggal sebelum anaknya dewasa, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda
dengan kedudukan seorang budak. Padahal secara tertulis, anak itulah yangmempunyai
semua warisan bapaknya itu. 2 Karena selama anak itu belum mencapai umur yang di-
tentukan 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
ditentukanAllah, Diamengutus Anak-Nya ke dunia ini. Dan sesuai dengan rencana Allah,
Yesus dilahirkan oleh seorang gadis seperti manusia biasa, dan sejak kelahiran-Nya, Dia
hidupmenaati seluruhHukumTaurat. 5Dengan demikian Yesus dipersiapkan untuk bisa
menebus dan membebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di bawah pengawasan
Hukum Taurat. Dan hal itu dilakukan-Nya supaya secara rohani kita diangkat menjadi
anak-anak Allah.*

6 Jadi karena kita adalah anak-anak-Nya, Dia mengutus Roh Anak-Nya ke dalam hati
kitamasing-masing. Karena itu dengan segenaphati kita berseru kepadaAllah, “Ya, Abba,

† 3:19-20 malaikat yang menyampaikan … Perantaraan malaikat untuk menyampaikan Hukum Taurat kepada Musa
tidak disebut dalam Perjanjian Lama, tetapi menjadi ajaran dalam kebudayaan orang Yahudi. Yang disebutkan dalam
Perjanjian Lama, Allah mengutus malaikat-Nya untuk menuntun bangsa Israel. (Lihat Kel. 23:20-23, Yos. 5:13) Ajaran
orang Yahudi tentang perantaraan malaikat tersebut dibenarkan dalam Perjanjian Baru. Lihat Kis. 7:38, 53; Ibr. 2:2.
✡ 3:22 Mzm. 14:3; 53:4; Rom. 3:9-19; 11:32 * 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
hukumRomawi yangmenunjukkanbahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukumdankita semuadiumpamakan
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.
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Bapaku,”† karenakita berdoa sesuai denganpimpinanRohKristus. 7Hal itumenjadi bukti
bagi kitabahwakita tidak lagi seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anakAllahyang
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 sudahmenjadi budak dari bermacam-macam tuhan palsu— yaitu
berhala dan roh-roh yang disebut ilahi, padahal bukan. 9 Jadi bagaimana mungkin
kalian yang sekarang sudahmengenal Allah— bahkan yang sudah Dia akui sebagai anak-
anak-Nya, berbalik kembali menjadi seperti budak kepada hal-hal yang lemah dan tidak
berguna—bahkankepadaparapenguasagelapyangmemerintahdidunia ini! 10Buktinya,
saya mendengar bahwa kalian sudah mulai melakukan berbagai syarat agama lama
tentang hari-hari tertentu, atau perayaan yang berhubungan dengan bulan, musim,
atau tahun.‡ 11 Kalau begitu, saya kuatir tentang kalian! Jangan sampai semua kerja
keras saya 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 sudah menyesuaikan diri dan tidak mengikuti semua aturan Yahudi
selama saya hidup bersama kalian.
Kalian tentu masih ingat bahwa kunjungan saya yang pertama terjadi karena saya

sedang sakit. Tetapi hal itu justru menjadi kesempatan bagi saya untuk memberitakan
Kabar Baik kepada kalian. Ingatlah cara kalian menerima saya dengan baik dan tidak
pernahmengejek saya. 14Walaupun tubuh saya begitumenjijikkan, kalian tidakmenolak
ataumenghina saya. TetapikalianmenerimasayasebagaiutusanAllah, sepertimenerima
malaikat ataupun Kristus Yesus sendiri. 15-16 Tetapi sekarang saya merasa bahwa pen-
dapat kalian tentang saya sudah sangat berubah! Dulu kalian merasa diberkati karena
kehadiran saya. Tetapi sekarangmungkin kalianmenganggap saya sepertimusuh karena
sayamenulishal-hal yangbenar ini kepadakalian! Sayamengingatkankalianbahwadulu
kalian begitu sayang kepada saya, sampai kalian bersedia mencabut mata sendiri untuk
menggantinya denganmata saya— kalau hal itu mungkin!§

17 Guru-guru palsu itu berusaha keras mempengaruhi kalian supaya kalian berpihak
kepada mereka, tetapi hal itu tidak baik karena tidak dilakukan dengan hati yang tulus.
Mereka ingin menjauhkan kalian dari kami, supaya kalian bersemangat hanya untuk
mengikutimerekasaja. 18Memangsayasenangkalaukalianbersemangat, tetapiharuslah
tentang hal yang baik— baik waktu saya ada maupun tidak ada. 19 Anak-anak saya
yang saya kasihi, karena kuatir tentang kalian, perasaan saya seperti seorang ibu yang
menderita padawaktumelahirkan anaknya. Memang saya pernahmenjadi bapak rohani
kalian, tetapi saya merasa sangat terbeban lagi karena kalian belum dewasa dalam hal
bersatu dengan Kristus! 20 Yah, karena itu saya sangat rindu bersama kalian lagi! Kalau
kita bisa berbicara, saya bisa tahu kalau pikiran kalian untukmengikuti 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
21 Sekarang biarlah saya berbicara kepada kalian yang mau berbalik dan hidup lagi di

bawah Hukum Taurat: Kapan kalian akan mengerti apa yang tertulis di dalam Hukum
Taurat?! 22-23Karena di situ tertulis, Abrahammempunyai 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
† 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 danmusim 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
diselamatkankarenausahanyasendiri. § 4:15-16 untukmenggantinyadenganmata sayaSecaraharfiah, “kalianrela
mencabut matamu lalu memberikannya 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
pernahmenjadi buta. Lihat Kis. 9:8, 18.
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lagi— Isak, adalahanakdari perempuanyangbukanbudakyangbernamaSara. Kelahiran
Isak terjadi secara luar biasa— sesuai dengan janji Allah kepada Abraham.

24-25Kita bisa gambarkan kedua perempuan itu sebagai lambang dari kedua perjanjian
Allah— yang lama dan yang baru. Yang pertama— yaitu Hagar, juga bisa digambarkan
seperti Gunung Sinai di negeri Arab— di mana Allah memberikan Hukum Taurat kepada
Musa. Jadi semua yang masih hidup terikat kepada Hukum Taurat menjadi seperti
keturunan Hagar secara rohani— yaitu mereka yang hidup dalam keadaan seperti bu-
dak. Dengan gambaran lain, anak-anak Hagar adalah semua orang yang menganggap
Yerusalem yang sekarang sebagai ibukota negaramereka. Maksudnya,merekamengang-
gapdiri belumdibebaskandari ikatanHukumTaurat. 26Tetapi ibukotanegara kita adalah
Yerusalem surgawi!* Berarti kita seperti keturunan Sara— yang bukan keturunan budak.
27 Jadi, karena Sara merupakan ibu kita, maka akan terjadi seperti yang dinubuatkan
tentang dia dalam Kitab Suci,
“Hai kamu, perempuan yang dulumandul, bersukacitalah!

Berserulah dengan sukacita, kamu yang tidak pernahmengalami sakit bersalin!
Karena kamu yang dulu tidak pernahmempunyai keturunan

akanmempunyai lebih banyak keturunan dari ibu yang tidak dianggapmandul oleh
suaminya.”✡

28 Jadi Saudara-saudari, kita bisa digambarkan sama seperti Isak— yang dilahirkan
sesuai dengan janji Allah. Kita juga menjadi keturunan Abraham sesuai dengan perjan-
jian Allah kepada Abraham,✡ dan seperti Isak kita hidup tidak terikat kepada Hukum
Taurat. 29Tetapi seperti sikap yang saling memusuhi yang terjadi di antara Ismael— 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 perem-

puan budak itu tidak boleh sama-sama menerima warisan dengan anak yang
dilahirkan oleh ibu yang bukan budak itu.”✡

31 Jadi Saudara-saudari, sayaperlu tegaskan: Kitabukanlah seperti keturunanperempuan
budak itu yangwajib hidup seperti budak. Tetapi kita seperti keturunan perempuan 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.

2-4Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu (laki-laki yang bukanYahudi)
ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi dirimu untuk disunat oleh mereka, berarti
kamu seperti berkata kepada Allah, “Keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib,
saya tidak perlukan lagi.” Kamu seperti sudahmeninggalkan Kristus lalu mengusahakan
keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan saya perlu
beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian yangmereka sunat wajib taat kepada semua
perintah dan aturan yang ada dalam Hukum Taurat. Karena kalau kamu berusaha
menjadi benar di hadapan Allah melalui Hukum Taurat, sepertinya kamu memutuskan
hubunganmu dengan Kristus dan kamu seperti berkata kepada Allah, “Saya tidak perlu
lagi kebaikan hati-Mu!”

5 Tetapi inilah cara yang benar untuk kita: Kita percaya penuh bahwa kita dibenarkan
di hadapan Allah melalui kematian Kristus, dan bergantung kepada pertolongan Roh
Allah. Kita sangat yakin akan keselamatan kita! 6 Bagi kita yang bersatu dengan Kristus
Yesus, tidak ada perbedaan antara orang yang sudah disunat dengan orang yang tidak
disunat. Yang penting kita saling mengasihi saudara-saudari seiman oleh karena kita
percaya penuh kepada Kristus!

7 Dulu saya lihat kalian sudah maju dengan baik dan semakin dewasa secara rohani.
Jangan dengarkan lagi orang yang membujuk kalian untuk berhenti mengikuti ajaran
benar! 8Ajaran orang itu tidak berasal dari Allah yangmemanggil kalian untukmengikut

* 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
✡ 4:30 Kej. 21:10
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Kristus. 9 Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit ragi saja membuat semua adonan mengem-
bang.”* 10Karena saya tahukalianmilik kepunyaanTUHAN, saya jugayakinbahwakalian
akanmengubah pendapat kalian seperti apa yang saya nasihatkan dalam surat ini. Tetapi
orang yangmengacaukan pikiran kalian akan dihukumAllah!

11 Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau saya mengganti ajaran saya dengan menga-
jarkan 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 menga-
jarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanyamelalui apa yang Kristus kerjakan
bagi kita di kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka. 12 Sunat
saja tidak cukup untuk guru-guru palsu yang sudah mengacaukan kalian. Biarlah setiap
merekamemotong semua alat kelaminnya!

Marilah kita hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus
13 Jadi Saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk hidup bebas dari ikatan

Hukum Taurat. Tetapi janganlah kita menggunakan kebebasan kita itu sebagai alasan
untuk memuaskan keinginan-keinginan badani kita. Melainkan hendaklah kita saling
melayani karena didorong dalam ikatan kasih persaudaraan. 14Karena seluruh Hukum
Taurat sudahdisimpulkandalamsatuperintah—yaitu, “Kasihilah sesamamusamaseperti
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 pimpinan
Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badan-
imuyang jahat. 17Karenakeinginanbadani kita selalu berlawanandengankeinginanRoh
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.

19 Sudah sangat jelas kalau kita hidup sesuai dengan keinginan badani kita yang jahat,
maka kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini:
percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu,
20menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain,
berkelahi, cemburu, gampangmarah,
mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam kelompok ajaran

sesat,
21 iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasanmoral,
dan semua dosa yang lain.
Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada kalian waktu
kita masih bersama-sama: Orang-orang yang terus saja melakukan hal-hal seperti itu
tidak termasuk warga kerajaan Allah!

22Tetapi 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. 25 Kita 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

1Saudara-saudari, kalaudi antara jemaat adaorangyangketahuan jatuhkedalamdosa,
maka hendaklah setiap kalian yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia un-
tuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil

* 5:9 Ayat 9 Dalam kebudayaan orang Yahudi, ragi menggambarkan dosa atau kejahatan. Bandingkan 1Kor 5:6-8.
✡ 5:14 Im. 19:18; Mat. 22:39; Mrk. 12:31; Yak. 2:8
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tetap waspada dengan dirimu sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk berbuat
dosa. 2Hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untukmeringankan beban saudara-
saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita
menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Kristus.✡ 3 Karena kalau kamu menganggap
dirimu lebih istimewa untuk menolong saudara-saudari kita itu, berarti kamu menipu
dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa dari saudara seiman yang mana pun! 4 Tidak
usahmembanding-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. 5 Karena setiap kita akan menghadap
Allah danmempertanggung-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 keinginan
badanimu, kamuakanmenerima kebinasaan. Tetapi kalau kamu terus hidup bergantung
kepada pimpinan Roh Allah, kamu akan menerima hidup yang selama-lamanya. 9 Jadi
janganlahkitaputusasaberbuatbaik. Karenaadawaktunyananti kita akanmenuaihasil-
nya— asal kita tidak berputus asa. 10Karena itu, setiap kali kita mempunyai kesempatan,
marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang— terutama kepada saudara-saudari
kita seiman.

Nasihat terakhir dan kata penutup dari Paulus
11 Dalam bagian terakhir ini, perhatikanlah betapa besar huruf-huruf yang saya tulis

kepada kalian dengan tangan saya sendiri.* 12 Sekali lagi tentang saudara-saudara kita
yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha memaksa kalian untuk disunat: Hal
itu bukan untuk menolong kalian. Tetapi mereka melakukan itu untuk menyenangkan
hati orang Yahudi yang lain, dan juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita
tentang manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui kurban Kristus di kayu
salib. 13Memang mereka bersunat, tetapi mereka sendiri tidak menaati semua Hukum
Taurat. Yang mereka inginkan hanyalah supaya kalian disunat sehingga mereka bisa
membanggakan diri dengan berkata kepada orang Yahudi yang lain, “Oleh karena ajaran
kami, sekarang orang-orang di Galatia sudahmasuk agama Yahudi.”

14 Tetapi saya tidak akan membanggakan apa pun— kecuali Tuhan kita Kristus Yesus
yang disalibkan! Karena melalui Yesus disalibkan, bagi saya semua hal yang duniawi
seperti sudah ikut disalibkan pada kayu salib-Nya, dan saya juga seperti sudah mati
bersama Dia terhadap semua hal yang duniawi. 15 Jadi tidak ada lagi perbedaan antara
orang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Yang penting adalah rohani kita masing-
masing sudah diperbarui karena bersatu denganKristus— sepertimenjadi ciptaan baru!✡
16 Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai ciptaan baru dan yang tidak
membanggakan dirinya, biarlah Allah selalumengasihani danmenjagamu supaya hidup
dengan tenang dalam perlindungan-Nya, karena secara rohani kamu sudah menjadi
warga negara Israel yang baru— yaitu kerajaan Allah.

17 Mulai sekarang, saya tidak peduli lagi kepada orang yang mencela saya dengan
berkata, “Kamu tidak melayani Allah sehebat saya.” Dan saya akan menjawab, “Bekas-
bekas luka di tubuh saya inimerupakan tanda cap yangmembuktikan bahwa saya adalah
milik 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
1Kepadayangkekasih saudara-saudari saya seiman [jemaatEfesus]*—yaitukalianyang

percaya penuh kepada Kristus Yesus dan yang disucikan-Nya: Salam dari Paulus, rasul
Kristus Yesus, yangmenjadi rasul karena kehendak Allah.

2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada
kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlin-
dungan Bapa dan Penguasa kita.

Berkat-berkat rohani dalamKristus Yesus
3Terpujilah Allah— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus. Karenamelalui persatuan

kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang
ada di surga. 4 Karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini diciptakan. Artinya
Dia sudah mengasihi kita, dan merencanakan supaya kita disucikan dan tidak bersalah
di hadapan-Nya oleh karena bersatu dengan Kristus. 5 Sebelum dunia ini diciptakan,
kita sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-anak-Nya†melalui Kristus Yesus,
sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang berkenan kepada-Nya. 6 Jadi kitamemuji Allah
karena kebaikan hati-Nya yang mulia, yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-
cuma karena kita bersatu dengan Anak-Nya yang dikasihi-Nya.

7Melalui persatuan dengan Kristus, kita sudah ditebus dengan kurban darah-Nya seba-
gai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Berarti kita menerima
pengampunan dosa karena kebaikan hati Allah yang luar biasa kepada kita. 8Kebaikan
hati-Nya itu diberikan kepada kita secara berkelimpahan, sesuai dengan semua ke-
bijaksanaan dan pengertian Allah. 9 Jadi sekarang rencana Allah sudah dinyatakan
kepada kita— yaitu rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepadamanusia. 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 surgamaupun yang ada di bumi.

11 Memang Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan
dan dikehendaki-Nya. Dan kita pun ternyata sudah dipilih dari permulaan dunia untuk
mewarisi hak sebagai umat-Nya‡ melalui persatuan dengan Kristus. 12 Jadi kitalah yang
pertama menjadi umat-Nya yang berharap kepada Kristus! Oleh karena itu marilah
kita memuji Allah karena kemuliaan-Nya. 13 Dengan begitu ketika kalian mendengar
ajaran yang benar— yaitu Kabar Baik tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita,
kalian percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itu, Allah memberikan Roh Kudus yang
sudah dijanjikan-Nya kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian adalahmilik kepunyaan
Allah. 14Roh-Nyamenjamin bahwa kita akanmenerima segala sesuatu yang sudah Allah
janjikankepadakita sebagai umat-Nya, danmelaluiRoh-Nya itulahkita tahubahwaharga
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
tentangkeyakinankaliankepadaTuhanYesusdankasih kaliankepada semuaumatAllah.
17 Dalam doa saya kepada Allah— yaitu Bapa yang mulia dari Tuhan kita Kristus Yesus,
sayamemohon supayaDiamenambahkanhikmat danpengetahuan rohani kepadakalian
melalui Roh Kudus. Dengan demikian kalian akan semakinmengenal Allah.

18 Saya juga berdoa supaya Allah membuat kalian masing-masing bisa mengerti dan
yakin akan semuahal yang baik yang sudahDia sediakan bagi kita— yaitu kita yang sudah
dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya. Saya juga berdoa supaya kalian tahu betapa
berharganyadanmulianyawarisanyang sudahdijanjikanAllahkepadakita—yaituumat-
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, 21dimana Kristusmemerintah sebagai Raja Agung di

* 1:1 jemaat Efesus Dalam beberapa salinan kuno bahasa Yunani tidak terdapat kata ini. † 1:5 diangkat menjadi
anak-anak-Nya Lihat catatan di Gal. 4:5 dan Ef. 1:11. ‡ 1:11 dipilih … Frasa ini menerjemahkan satu kata dalam
bahasa Yunani (“eklerothemen”) yang berarti “dipilih sebagai ahli waris.” Lihat Ef. 1:5; 1:18; 3:6; Rom. 9:14-17; Gal.
3:18; 4:1-7.
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atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, dan para raja, termasuk para penguasa zaman
sekarang dan yang akan datang. 22Dan 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 semakin memenuhi dan melengkapi segala sesuatu
di mana saja.

2
Dari kematianmenuju kehidupan

1 Dulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebenarnya kita sudah mati secara
rohani. Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita dan karena kita terus-menerus melanggar
perintah-perintah Allah. 2 Karena pada waktu itu kita selalu mengikuti kebiasaan-
kebiasaan jahatdunia ini, dan jugamengikuti kemauansi jahat—yaitu iblis, yangsekarang
sedang memerintah atas semua kuasa gelap di dalam dunia ini.* Dialah yang berkuasa
dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. 3Dulu kita semua juga
hidup seperti itu— dengan selalu berusahamemuaskan 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 bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan hati Allah! 6 Dan karena kita
bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus.
Di sana secara rohani kita sudahdudukbersamaRajakitaYesus. 7Allahmelakukan 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 kese-
lamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak
bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. 9 Jadi
kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah yang sudah
mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya
tentang 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 Sayamaumengingatkan setiap kalian yang bukan orang Yahudi tentang keadaanmu

sebelum mengenal Kristus. Kalian memang disebut “orang yang tidak bersunat” oleh
orang Yahudi, karena mereka menyebut diri mereka “orang bersunat.” Mereka bangga
karena sudah mengikuti adat sunat, walaupun itu hanya tanda yang dilakukan oleh
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.
13Tetapi walaupun dulu kalian sudah jauh sekali dari Dia, sekarang kalian sudah dibawa
dekat kepada-Nya. Karena sekarangkalian sudahbersatudenganKristusYesusdan sudah
disucikanmelalui kurban darah Kristus.

14Hanya karena Kristuslah kita semua bisa berdamai dengan Allah, dan hal itu berlaku
baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang yang bukan Yahudi. Dengan keadaan
kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus waktu Dia disalibkan, berarti kita juga
dipersatukan sebagai umatAllah. JadiKristus sendirilahyang sudahmerobohkan tembok
permusuhan yang memisahkan kita selama ini. 15Waktu perdamaian itu dibuat, Kristus
sudah mencabut Hukum Taurat dan segala perintah serta peraturan hukum itu. Artinya
bahwa semua orang dari bangsa mana pun— kalau setiap mereka sudah bersatu dengan

* 2:2 kuasa gelap … Secara harfiah, “penguasa udara” atau “penguasa angkasa raya.”
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Kristus, mereka seperti diciptakanmenjadi bangsa yang baru dan bangsa yang berdamai.
16 Jadi melalui 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. 17Dan Kristus sudah
datang dan memberitakan perdamaian, baik kepada kalian orang yang bukan Yahudi—
yaitu seluruh bangsa yang dulu jauh dari Allah, maupun kepada kami orang Yahudi—
bangsa yang dulu lebih dekat kepada Allah. 18 Sekarang kita semua— melalui apa yang
sudah Kristus buat bagi kita, mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh
Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing.

19 Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti 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 rumahyang dibangundi atas batu-batu fondasi yang besar— yang
melambangkan para nabi dan rasul. Dan batu fondasi yang terutama† adalah Kristus
Yesus sendiri. 21 Saat kita masing-masing bersatu dengan Kristus, semua bangunan
itu menjadi semakin besar sampai menjadi Rumah yang kudus bagi Allah. 22 Jadi kita
yang berasal dari bangsa mana saja, sama-sama dijadikan oleh Kristus menjadi tempat
kediaman Allahmelalui Roh Kudus.

3
Paulus adalah rasul untuk orang yang bukan Yahudi

1 Saya Paulus sekarang ini dipenjarakan karena pelayanan saya kepada Kristus Yesus—
khususnya yang saya kerjakan untukmenolong kalian orang yang bukan Yahudi. 2Kalian
pasti sudah mendengar tentang tugas yang diberikan Allah kepada saya untuk menyam-
paikan kepada kalian tentang kebaikan hati Allah. 3 Hal itu juga termasuk 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
yanghiduppada zamandulu, tidakpernahdiberitahukan tentanghal 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: SemuaorangyangpercayakepadaKabarBaik 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-samamenerima semua yang Allah janjikan kepada umat-Nya.

7 Melalui kuasa dan kebaikan hati Allah kepada saya, saya sudah menjadi hamba-
Nya yang ditugaskan untuk memberitakan Kabar Baik itu. 8 Dan hal itu sungguh
mengherankan, karena di antara umat yang sudah disucikan oleh Allah, saya adalah
orang yang paling hina. Tetapi Dia memberikan tugas itu kepada saya hanya karena
kebaikan hati-Nya. Dan tugas saya adalah memberitakan kepada orang yang bukan
Yahudi tentang berkat-berkat rohani besar yang kita terima secara berlimpah melalui
Kristus. Kelimpahan berkat-Nya itu terlalu luar biasa untuk dijelaskan dengan bahasa
manusia. 9 Dan saya dipilih untuk menyatakan kepada semua orang tentang rencana
Allah itu. Karena rencana itu sudahberabad-abad tersembunyidalamhatiAllah, Pencipta
segala sesuatu. 10 Kehendak Allah adalah supaya melalui kita— yaitu seluruh kesatuan
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 karenamendengar 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 menggunakan
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
† 2:20 batu fondasi yang terutama Secara harfiah, “batu penjuru.”
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supaya melalui keyakinan yang kalian miliki, Kristus hidup di dalam diri kalian masing-
masing, dan supaya kalian bertumbuh dalam kasih yang sudah Allah tunjukkan kepada
kita, dan biarlah kasih itu menjadi dasar untuk kehidupan kalian. 18 Karena saya
mau supaya kalian dan semua umat Allah bisa mengerti betapa lebarnya, panjangnya,
tingginya, dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. 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.

20-21 Biarlah Allah— yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita
minta atau pikirkan, selalu dimuliakan oleh kesatuan semua jemaat-Nya. Muliakanlah
Dia karena kuasa-Nya yang luar biasa yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing.
Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, muliakanlah Allah dari abad ke abad
sampai selama-lamanya! Amin!

4
Kesatuan tubuh Kristus

1 Jadi saya, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani TUHAN, menasihati
kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah.
2 Teruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah kalian saling memaafkan
dan salingmengasihi. 3Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai
karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu teruslah berusaha
memelihara kesatuan itu. 4 Setiap kita sudah menjadi anggota yang berbeda-beda dalam
satu tubuh— yaitu tubuh Kristus, dan kita mempunyai Roh Allah yang sama, dan Allah
sudah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang sama. 5 Kita semua percaya
kepada Penguasa yang sama, dan mempunyai keyakinan yang sama, dan kita sudah
dibaptis dalam nama Penguasa kita itu. 6Dan bagi kita semua hanya ada satu Allah dan
Bapa, yang memerintah di atas segala sesuatu, yang ada di mana-mana dan di dalam
segala sesuatu.

7 Tetapi Kristus sudah memberikan kemampuan khusus kepada kita masing-masing
sesuai dengan kebaikan hati-Nya kepada kita. 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 sebagai
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 sebelum-
nya 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. Dia melakukan itu supaya seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan kehadiran-
Nya.

11 Jadi Kristuslah yang memberikan kemampuan khusus yang berbeda kepada setiap
kita: Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul, dan ada yang menerima
kemampuan untuk menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah,* atau kemam-
puan untuk memberitakan Kabar Baik tentang Yesus, atau kemampuan untuk menjadi
gembala jemaat, atau kemampuan untukmengajar umat Allah. 12Semua 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
pengetahuankita tentangAnakAllah. Hendaklahkita semakindewasa secara rohani, dan
terus bertumbuhmenjadi seperti Kristus.

14 Jadi, jangan lagikita seperti anak-anak, yangmudah terpengaruhdan terbawakesana
kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan
dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. 15 Sebaliknya marilah
kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan
begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifat-Nya.
Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang
adalah Kepala atas kita. 16Dialah yang mengatur supaya semua anggota disusun dan dis-
atukan dengan sempurna, supaya kita seperti tubuh yang bisa bergerak dan bertumbuh
karena ada sendi-sendi dan anggota-anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota

✡ 4:8 Mzm. 68:18 * 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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berfungsi dengan teratur, kita seperti tubuh yang sehat, karena saling menguatkan dan
salingmengasihi.

Cara hidup yang benar
17DidalamnamaTuhanYesus sayaperingatkankalian: Jangan lagi hidup seperti orang-

orang yang tidakmengenal Allah. Pikiranmereka sia-sia, 18danpengertianmerekamasih
gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah. Hal itu karenamereka
tidak tahu apa-apa tentangAllah, dan juga karena kekerasan hatimereka. 19Mereka tidak
tahumalu. Karena itumerekamemberi dirimereka sepenuhnyauntukmelakukan segala
hal yang jahat, dan tidak pernahmerasa puas.

20 Tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian pelajari pada waktu pertama
kali kalian mengenal Kristus! 21 Tentu saja, kalian sudah mendengar tentang Dia, dan
belajar tentang persatuan dengan Dia, sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari
Dia. 22 Jadi setiap kalian sudah diajar untukmeninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama.
Hidup lama ituharusdibuang seperti baju lamayangdibuang. Kelakuan lama itu semakin
buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu kita. 23 Karena itu,
biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. 24Sebagaimana kamumemakai
baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah
diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti
kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapan-Nya.

25 Jadi, karena kamu seperti sudahmengganti 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 itumembuat kamuberdosa.”✡ Berhentilahmarah sebelum
matahari terbenam. 27 Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk
mengalahkanmu. 28Kalaudulukamupencuri, berarti kamutidakboleh lagimencuri. Dan
kamuharus berusaha bekerja dengan tanganmu sendiri, supaya kamumempunyai peng-
hasilan sendiri dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang-
orang yang berkekurangan. 29Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor
keluar dari mulutmu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah
seperlunya, supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan
orang-orang yang mendengarnya. 30 Dan jangan sampai cara hidupmu membuat Roh
Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah,
dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari terakhir. 31 Buanglah semua
rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling
menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. 32 Tetapi hendaklah kamu
selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain. Dan saling memaafkan kesalahan
antara satu dengan yang lain— seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu
dengan Kristus.

5
1 Jadi, oleh karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihi-Nya, hiduplah dengan

benardanbersihdari segala kesalahan—yaitu seperti Allah sendiri. 2Biarlahkalian saling
mengasihi, sesuai dengan teladan Kristus. Karena Dia sudah mengasihi kita sampai Dia
memberikan 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. 5Biarlah kalian mengetahui
hal ini: Orang-orang yang melakukan dosa percabulan, kejahatan, atau keserakahan,
tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang yang serakah sama
saja dengan penyembah berhala, karena uang yangmenjadi tuhanmereka.

6 Janganlah ikut tertipu oleh ajaran sesat! Justru karena manusia melakukan dosa-
dosa tersebut, maka kemarahan Allah akan menimpa semua orang yang tidak taat.
7 Oleh karena itu, janganlah kalian ikut melakukan dosa-dosa itu sama seperti mereka.
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 membuat hati
TUHAN senang. 11 Jangan lagi kalian ikutmelakukan apa yang dilakukan oleh orang yang

✡ 4:25 Zak. 8:16 ✡ 4:26 Mzm. 4:4
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masih hidup dalam kegelapan. Semua itu percuma saja. Melainkan hendaklah kalian
masing-masing hidup dan berbicara dengan cara yang menyatakan bahwa hidup dalam
kegelapan itu adalah salah. 12 Karena hal-hal yang mereka lakukan secara gelap dan
rahasia itu, hanya dibicarakan saja sudah sangat memalukan. 13Tetapi ketika perbuatan-
perbuatan mereka yang gelap itu dinyatakan dalam terang, maka segala perbuatan
mereka ternyata salah. 14 Karena 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. 16 Maksud saya adalah, supaya
kamu menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, karena zaman ini
adalah zaman yang jahat. 17 Jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengetahui apa yang TUHAN mau untuk kamu lakukan. 18 Janganlah
hidupmudikuasai oleh air anggur yangmemabukkan, karenahal itu bisamembuat 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 KitabMazmur atau Firman Allah dan lagu rohani yang lain. Hendaklah
kamu selalu bernyanyi dengan hati yang senang untuk memuji TUHAN. 20 Dan dalam
segala keadaanmengucap syukurlah selalu kepada Allah Bapa karena kita sudah bersatu
dengan Penguasa kita Kristus Yesus.

Nasihat kepada suami-istri
21Hendaklah kalian rendah hati dan bersedia untuk salingmenghormati kemauan satu

sama lain.* Lakukanlah itu karena kamumenghormati Kristus.
22Setiap istri, taatilahkemauansuamimusendiri, samaseperti kamumenaati kehendak

TUHAN. 23 Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala
dari seluruh jemaat Allah. Kita seperti tubuh Kristus yang taat kepada kehendak 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 kamumengasihi istrimu sama seperti Kristus sudahmengasihi
kita— bahkan sampai Dia mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban demi semua
jemaat, 26supayakitadisucikandanmenjadimilik-Nyayang istimewa. Jugakitadisucikan
melalui Firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan air murni
yang membersihkan kita.‡ 27 Karena itulah Kristus mati untuk kita: Supaya kita dalam
kesatuan jemaat-Nya dikhususkan bagi diri-Nya sendiri, sebagaimana seorang pengantin
laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Maksudnya adalah
bahwakitadisucikandandimuliakan secarakhususuntuk tinggalmenetapbersamaDia—
tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau tanpa noda apa pun. 28 Jadi demikianlah setiap suami
harusmengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Karena waktu suami
mengasihi istrinya, hal itu sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. 29Tidak ada orang
yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang memberi tubuhnya makan serta
merawatnya. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Kristus untuk jemaat-Nya, 30 karena
kita adalah anggota-anggota tubuh-Nya. 31 Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam
Kitab 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 tentangKristus dan kesatuan seluruh jemaat-
Nya. 33 Jadi inilah kesimpulannya: Setiap suamiharusmengasihi istrinya sama seperti dia
mengasihi dirinya sendiri, dan istri harus menaati suaminya.

* 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 Paulus mengatakan hal ini kepada para istri, dia tidak bermaksud bahwa istri harus melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan Firman TUHAN kalau disuruh oleh suami. Kita masih harus lebih taat kepada Allah daripada
manusia. ‡ 5:26 Ayat 26 Dalam acara pernikahan Yahudi, pengantin perempuan dimandikan dengan air sebelum
memakai baju pernikahan dan dibawamenghadap pengantin laki-laki. Kata ‘air’ dan ‘membersihkan’ juga ditafsirkan
sebagai kiasan pembaptisan. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan, “supaya kita disucikan dan menjadi milik-Nya yang
istimewa. Juga kita dibersihkan dan disucikan sesuai dengan Firman Kristus ketika kita dibaptis dengan air.” ✡ 5:31
Kej. 2:24
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6
Nasihat kepada anak-anak dan orang tua

1Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kalau kamu sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus,
sudah seharusnya kamu menaati mereka. 2 Ingatlah perintah TUHAN ini: “Hormatilah
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 besarkanlah
mereka dengan didikan dan nasihat sesuai dengan kemauan TUHAN.

Nasihat kepada para budak danmajikan
5Dan 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 itudengan segenaphatimu— samaseperti kamu taat kepadaKristus. 6 Ikutilah
kemauanmereka selalu—baik padawaktumereka adamaupunpadawaktumereka tidak
ada. Janganlah hanya berpura-pura kerja. Karena Kristus sebenarnya Majikanmu! Jadi
hendaklah kamumelayani paramajikanduniawi dengan sepenuhhati dan sesuai dengan
kemauan Allah. 7 Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati, karena sebenarnya yang
sedang kamu layani adalah Tuhan Yesus— bukan manusia. 8Dan ingatlah bahwa Tuhan
akan memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan kebaikan— baik kepada
orang yang hidup sebagai budakmaupun yang bukan budak.

9Begitu juga setiapmajikan: Hendaklahkamubersikapbaik terhadapbudak-budakmu.
Janganmembuatmereka takut dengan selalumengancammereka. Ingatlah bahwa kamu
dan mereka mempunyai Penguasa yang sama di surga, yang menghakimi 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. 13 Karena itu kamu perlu memakai
semua alat perang dari Allah itu, supaya padawaktumusuh datangmenyerangmu, kamu
tidak lari tetapi kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir.

14 Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena ajaran benar
itu seperti ikat pinggang yang akanmembuat kamu siap untuk bertindak. Jalanilah hidup
yang benar.† Karena hidup benar itu seperti baju besi yang akan melindungi kamu dari
serangan musuh. 15 Dan teruslah berpegang kepada Kabar Baik tentang Kristus. Kabar
itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Teruslah
berpegang kepada kabar itu sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang
kuat, supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. 16 Selain itu, teruslah yakin
dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keyakinanmu itu seperti alat perang yang
melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada
kita. 17 Yakinlah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi
perangbagimu. Danpeganglah semuaperkataanAllah sepertimemegangpedang, karena

✡ 6:3 Kel. 20:12; Ul. 5:16 * 6:5 budak tuannya Budak adalah seseorang yang dijual kepada orang lain. Atas
keputusan hakim, seseorang yang mempunyai hutang yang sangat banyak bisa dijatuhkan hukuman menjadi budak
ganti utangnya. Atau seorang bapak yang sangat memerlukan dana bisa menjual anaknya menjadi budak. Atau
penduduk negeri yang dikalahkan dalam perang oleh negeri yang lain dijual sebagai budak ke orang-orang di negeri
lain. Seorang budak harus bekerja untuk tuannya. Dia tidakmempunyai hak apa pun, tidakmenerima 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 juga beberapa
macam perbudakan yang tidak sama dengan yang sekarang disebut ‘hamba’, ‘pelayan’, atau ‘pembantu’ dalam bahasa
Indonesia. † 6:14 Jalanilah hidup yang benar Kalau bahasa Yunaninya diterjemahkan secara harfiah ke dalam
bahasa Inggris, “breastplate of righteousness.” Righteousness di sini bisa berarti 1) menjalani hidup yang benar, atau 2)
ingatlah bahwa kamu dibenarkan oleh Kristus dalam pandangan Allah. Kedua tafsiran bisa dijadikan satu: Menyadari
bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh Kristus memungkinkan kita menjalani hidup yang benar.
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perkataan-Nyamempunyai kekuatandari RohKudus. 18Dalamsegala keadaanberdoalah
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.

19Dan saya berharap kalian juga akanmendoakan saya. Mintalah TUHANmemberikan
hikmat kepada saya sehingga saya berbicara dengan berani waktu saya menyampaikan
Kabar Baik yang dulu dirahasiakan itu. 20 Karena saya adalah utusan Allah untuk
memberitakan tentang kerajaan-Nya, walaupun saat ini saya dipenjarakan 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 berita tentang
keadaan dan pekerjaan pelayanan saya, supaya kalian bisa mengetahui tentang keadaan
kami dan supaya dia bisa menguatkan hati kalian.

23 Saudara-saudari, doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu
menjaga kalianmasing-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
1Kepada 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.
2 Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada

kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlin-
dungan Bapa dan Penguasa kita!

Doa Paulus
3 Setiap kali saya teringat mendoakan kalian, saya selalu bersyukur kepada Allah yang

saya layani. 4Dengan senang hati saya selalu berdoa untuk kalian semua, 5 karena saya
ingat bagaimana cara kalian bekerjasama dengan saya dalam pemberitaan Kabar Baik
tentang Kristus sejak kalian percaya kepada berita itu sampai sekarang. 6Dan saya yakin
bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian
masing-masing, akanmeneruskannya sampaimenjadi sempurna pada hari Kristus Yesus
datang kembali.

7 Saya memang pantas berpikir seperti itu tentang kalian, karena saya merasa kalian
sudah mendapat tempat di dalam hati saya. Hal itu karena kalian 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.
11Dan saya berdoa supaya hidupmuyang benar dimataAllah akanmenghasilkan banyak

hal yang baik— yaitu hal-hal yang dikerjakan lewat kuasa Kristus Yesus untuk
kemuliaan dan pujian bagi Allah.

Penderitaan Paulusmembuat Kabar Baik semakin tersebar
12 Saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua masalah dan pender-

itaan yang sedang saya alami, Kabar Baik tentang Kristus semakin tersebar, 13 sehingga
semua orang di sini— khususnya para pengawal istana Roma, sudah mengetahui dengan
jelas bahwa saya dipenjarakan karena saya pengikut Kristus. 14Dan karena saya dipen-
jarakan, sebagian besar saudara-saudari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin
berani memberitakan Kabar Baik tentang Dia.

15 Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri hati
kepada saya, atau karena mereka mau menjadi lebih terkenal dari saya. Tetapi ke-
banyakan saudara-saudari seiman memberitakan Kabar itu karena mereka sungguh-
sungguh inginmenyenangkanhati Tuhan Yesus. 16Merekamelakukan itu karenamereka
juga mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan karena kehendak Allah—
yaitu berjuang demi membela dan mempertahankan Kabar Baik dari Allah. 17 Tetapi
beberapa orang lainmasihmemberitakan tentang Kristus demi kepentingan diri mereka
sendiri dan bukan dengan hati yang tulus ikhlas. Setiap mereka berpikir, “Biar Paulus
lebih susah lagi ketika dia mendengar bahwa di sini saya mempunyai lebih banyak
pengikut dari dia.”

18Tetapi kalaumerekamenyombongkan diri seperti itu, hal itu tidakmengganggu saya!
Karena yang penting bagi saya adalah berita tentang Kristus tersebar luas— biarpun itu
dilakukandenganalasanyangmurni atau tidak. Jadi saya tetapbersukacita. Ya, sayaakan
terus bersukacita! 19 Karena melalui doa-doa kalian dan pertolongan dari Roh Kristus
Yesus, saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan dibebaskan.

Tujuan hidup Paulus hanya untukmemuliakan Kristus
20Karena saya sungguh-sungguhmerindukandanmengharapkan supaya saya tidak ga-

gal dalammelaksanakan tugas saya dan tidakmenjadimalu di hadapanTuhan. Yang saya
mau adalah supaya saya terus bersaksi dengan penuh keberanian— sebagaimana saya
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sudah pernah bersaksi sebelumnya. Dengan begitu, saya berharap bahwa Kristus selalu
dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diri saya— baik hidup maupun mati. 21Karena
bagi saya, hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus! Dan kalau saya mati, hal itu
hanya akan membawa keuntungan bagi saya— yaitu hidup bersama Kristus. 22 Tetapi
kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus 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.
23Memang sangat sulit bagi saya untukmemilih 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 pada waktu saya
datang kembali kepada kalian, tentu kalian akan sangat senang dan bersyukur kepada
Kristus Yesus!

Bersatulah dan terus hidup sebagai warga kerajaan Surga
27 Tetapi apa pun yang terjadi dengan saya, hal yang terpenting adalah kalian tetap

hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus— yaitu dengan cara yang pantas bagi
warga kerajaan Allah. Dengan demikian— biarpun saya datang dan melihat kalian atau
hanya mendengar berita tentang kalian, saya akan tahu bahwa kalian sehati sepikiran
terus bertahan dan berjuang demi keyakinan kita kepada Kabar Baik. 28 Janganlah takut
kepada orang-orang yang menentang kalian. Hal itu akan membuktikan kepada mereka
bahwa mereka akan dibinasakan, sedangkan Allah sendiri akan menyelamatkan kita.
29 Karena kebaikan hati Allah, Dia memilih kalian— bukan saja untuk percaya 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 sayamendorong kalian untukmembuat
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. 3 Apa saja yang kalian masing-masing lakukan, tidak boleh
mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan dirimu. Tetapi utamakanlah
kepentingan setiap saudara seiman daripada kepentinganmu sendiri dan tetap rendah
hati. 4 Janganlah kamu hanya sibukmemikirkan 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.
LaluDiamengambil kedudukanyangpalinghina sebagaihambauntukmelayani 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!*

* 2:9 meninggikan Yesus … Frasa ini secara harfiah, “memberikan kepada-Nya nama di atas segala nama.” ‘Mem-
berikan nama atas’ digunakan dengan arti memberi kedudukan tertinggi kepada Kristus Yesus.
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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

12Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada
saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa
yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah— dengan takut dan hormat
kepada-Nya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih
baik 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.

14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tanpa bertengkar.
15-16 Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah, karena kalian hidup murni
dan tidak ternoda serta bersih dari segala kesalahan— walaupun kalian berada di antara
orang-orang sesat dan berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada
mereka ajaran yangmemberi hidup, hendaklah kalian bersinar di antaramereka seperti
bintang-bintang yang bersinar di dalam dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan
sangat bersukacitawaktuKristus datang kembali, karena akan terbukti bahwausaha dan
perjuangan saya tidak sia-sia.

17 Kalian percaya penuh kepada-Nya sehingga kalian mengurbankan hidup kalian
untuk melayani Allah. Jadi sekalipun saya harus memberikan darahku sendiri bersama
kurban kalian— maksudnya kalau saya juga dibunuh karena terus berjuang memperta-
hankan keyakinan kita tentang Kristus,‡ saya tetap senang! Dan saya mau supaya kalian
turut merasakan sukacita itu bersama saya. 18 Ya, biar kalian ikut senang dan penuh
sukacita bersama saya!

Berita tentang Timotius dan Epafroditus
19 Saya berharap supaya Tuhan Yesus akan segera membuka jalan mengutus Timotius

kepada kalian. Karena saya akan sangat bersukacita pada waktu dia kembali lagi dengan
membawa berita tentang kalian. 20 Karena saya tidak mempunyai teman sekerja yang
lain yang seperti Timotius— yang sehati dengan saya dan sungguh-sungguh memikirkan
keperluan kalian. 21Karena orang-orang lain lebih memikirkan kepentingan diri mereka
sendiri, dankurangmemperhatikanpelayananpekerjaanKristusYesus. 22Dankalianpun
sudah tahu sifat Timotius bahwa dia sudah melayani bersama saya dalam pemberitaan
Kabar Baik— seperti seorang anakmembantu bapaknya. 23Karena itu saya berharap bisa
segera mengutus Timotius kepada kalian pada saat saya tahu lebih lanjut tentang kasus
saya. 24DansayayakinTuhanakanmenolong saya, supaya saya sendiri pun segeradatang
kepada kalian.

25 Tetapi saya merasa perlu mengutus Epafroditus kembali kepada kalian. Dia adalah
saudara seiman saya yang baik, teman sekerja dan seperjuangan dalammelayani peker-
jaan Tuhan. Memang dulu kalian mengutus dia untuk mengurus 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. 27Memang 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 senang melihat dia kembali, dan saya tidak perlu lagi kuatir tentang kesehatannya.
29 Jadi sambutlah dia dengan penuh sukacita sebagai saudara yang juga sudah bersatu
dengan Tuhan Yesus. Dan hormatilah orang-orang yang seperti dia, 30karena dia hampir

† 2:11 setiap orang Secara harfiah, “setiap lidah.” Lidah di sini menggambarkan seluruh kepribadian orang. Artinya
di sini bukan hanya lidah yangmengaku, tetapi hati dan pikiran juga ikut mengaku. ‡ 2:17 memberikan darahku …
Frasa ini menerjemahkan satu kata yang terjemahannya “curahkan air anggur sebagai persembahan.” Sesuai dengan
Hukum Taurat, persembahan binatang hampir selalu dilengkapi dengan tepung terigu yang dicampur denganminyak
zaitun dan kira-kira dua liter air anggur— yang dicurahkan sedikit demi sedikit sampai habis di atas daging kurban
yang sedang dibakar di atas mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya
benar-benar menjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia rela dibunuh dengan
cara yang mengerikan demi kepentingan mereka— yaitu mempertahankan Kabar Baik yang mereka sudah percayai.
Bandingkan 2Tim. 4:6.
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mati dalam tugas melayani pekerjaan Kristus. Dia rela mati untuk memenuhi tugas
yang kalian berikan ketika mengutus dia— yaitu untuk mengurus keperluan saya selama
dipenjarakan di sini.

3
Mengenal Kristus jauh lebih berarti dari segala apa pun

1 Akhirnya Saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena bersatu dengan
Tuhan Yesus! Saya tidak bosan-bosanmengulangi apa yang sudah saya tuliskan sebelum-
nya. Bahkan sayamenegaskan hal bersukacita itu supaya secara rohani kalian aman.

2Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu! Mereka seperti anjing! Menurut mereka adat
sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya mereka adalah penjahat
yanghanyamaumemotongkulit alat kelaminmusaja! 3Tetapi kita sudahmenerimasunat
yang sejati— yaitu sunat hati!* Buktinya kita menyembah Allahmelalui Roh-Nya dan kita
hanya bangga dengan apa yang Kristus Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan
kita tidak bergantung pada upacara yang dilakukan dengan tangan manusia 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 kelompokFarisi, jadi jelaslahbahwa saya sangatmenaati semua
Hukum Taurat. 6 Dan saya begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi
sehinggasayamenganiayaorang-orangyangpercayakepadaYesus. Padawaktu 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! 8 Bukan hanya itu saja! Bahkan saya
menganggap segala sesuatu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang saya
miliki sekarang— yaitu mengenal Penguasa saya Kristus Yesus! Karena Kristus, semua
yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan
sampah. MengenalKristus jauh lebihberarti! 9 Jadi sayahanya ingin terusbersatudengan
Dia. Saya dibenarkan di hadapan Allah bukan karena hasil usaha saya dalam menaati
Hukum Taurat, melainkan hanya karena Kristus! Ya, saya percaya penuh atas apa yang
Kristus kerjakan, dan lewat percaya itu saja saya dibenarkan di hadapan Allah. 10Maka
sekarang saya hanya rindukanmengenal Kristus dan kuasa yangmenghidupkan Dia dari
kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus sama seperti
Dia sendiri menderita— sampai saya rela mati seperti Dia! 11Dengan begitu saya sangat
berharap supaya saya sendiri pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian.

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
sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelumDiamemanggil sayamenjadi
milik kepunyaan-Nya. 13 Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belummencapai tujuan
itu, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja: Saya melupakan
semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untukmencapai apa yang ada di
depan saya. 14Sama 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,makaAllah akanmemberikanpengertian danmemimpin kalian
masing-masing ke jalan yang benar. 16 Yang penting kita masing-masing tidak mundur
dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai.

17 Jadi Saudara-saudari, biarlah kalian semua ikut teladan saya. 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

* 3:3 sunat hati Lihat Kol. 2:11. † 3:5 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki lahir
pada hari Senin, maka dia disunat pada hari Senin berikutnya. Menurut cara hitung 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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orang yangmengakui dirimereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidupmereka bertolak
belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salib-Nya! 19 Cara hidup yang
seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka hanya memikirkan
hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan
keinginan diri sendiri saja. Danmerekamelakukan segalamacamhal yangmemalukan—
bahkan mereka bangga atas semua hal itu. 20 Tetapi kita sudah menjadi warga negara
kerajaan surga! Dan kita sangat merindukan saatnya Penguasa dan Juruselamat kita
Kristus Yesus datang kembali dari sana. 21 Dan dengan memakai kuasa-Nya yang luar
biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya
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 su-
paya kalian masing-masing terus bersatu dengan Tuhan Yesus! Berdirilah teguh, karena
kalianlah sukacita saya dan hasil kerja pelayanan saya yang sangat saya banggakan!

2 Saya mohon kepada kedua saudari kita— Eyodia dan Sintike, supaya sehati sepikiran
karena sudah bersatu dengan Tuhan. 3Sayaminta kepada teman sekerja saya yang setia—
yaitu pemimpin jemaat,* supaya kamu menolong kedua saudari kita itu. Karena saya
ingat bagaimana mereka berdua melayani dan berjuang bersama saya, Klemens, dan
saudara-saudari yang lain dalam pemberitaan Kabar Baik. Nama-namamereka pasti ada
dalam buku kehidupan!†

4Bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Tuhan! Ya, saya ulangi: Teruslah
bersukacita!

5Biarlahmelalui hidup kalianmasing-masing nyata bahwa kamu selalu lemah-lembut.
Tuhan Yesus akan segera datang! 6 Janganlah kuatir tentang apa pun, tetapi berdoalah
untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmukepadaAllah dalamdoadan jangan
lupa bersyukur. 7 Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita
terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal, yang akan
selalumenjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itumelebihi segala
pengertianmanusia!

8 Akhirnya Saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar
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. 9Dan 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. Me-
mang kalian selalu peduli dengan keadaan saya, tetapi biasanya kalian tidakmempunyai
kesempatan untuk membantu. 11 Saya mengatakan hal itu bukan karena saya masih
merasa kekurangan, karena saya sudah terlatih untuk memuaskan diri dalam segala
keadaan. 12 Jadi saya tahu bagaimana memuaskan diri— baik ketika hidup dalam keku-
rangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan rahasia bagaimana
caranya bisamerasa puas dalam segala keadaan— baik kenyangmaupun lapar, baik kaya
maupun miskin. 13 Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu
memberi kekuatan kepada saya! 14 Walaupun begitu, saya senang dan berterimakasih
bahwa kalian sudahmenolong saya dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini.

15 Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan kalian di
Makedonia untuk memberitakan Kabar Baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang
terlibat penuh— yaitu yang sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya, dan yang
menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya

* 4:3 teman sekerja… Paulusmenggunakan 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 Paulus menyebut
“nama-namamereka dalambukukehidupan,” kemungkinanbesar beberapa dari antaramereka— khususnyaKlemens,
sudahmeninggal dunia.
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kalianlah yang mendukung seperti itu. 16Dan ketika saya melayani di Tesalonika, kalian
sudah mengirimkan bantuan beberapa kali untuk mencukupi kebutuhan saya. 17 Saya
mengatakan hal itu bukan untuk mencari bantuan lagi dari kalian! Tetapi saya mau
supaya setiap kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalian menabung 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,
dan Dia sudah menerima persembahan itu dan berkenan atasnya. 19 Allah yang saya
layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena Dia
akanmelimpahkan segala kekayaan rohani— yaitu kemuliaan surgawi, kepada kita yang
bersatu dengan Kristus Yesus. 20 Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita untuk selama-
lamanya! Amin!

21Sampaikanlah 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. 22Dan semua saudara-saudari kita di
sini— yang sama seperti kalian sudah disucikan oleh Allah, juga mengirim salam kepada
kalian, terutamamereka yang bertugas di dalam istana raja agung.

23 Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati dan menyertai kalian
masing-masing.
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Surat Paulus kepada jemaat Kolose
1-2 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman yang tinggal di Kolose— yaitu

kalian yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu 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
3Waktu kami berdoa, kami sangat bersyukur tentang kalian kepada Allah— yaitu Bapa

dari Penguasa kita Kristus Yesus. 4 Kami bersyukur karena kami sudah mendengar
bahwakalian teruspercayapenuhkepadaKristusYesusdan juga sangatmengasihi semua
saudara kita— yaitu kita semua yang sudah disucikan oleh Dia. 5Dan kalian terus percaya
dan salingmengasihi karena yakinbahwakita pasti akanmenerimaapayang sudahAllah
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
antarakalian, semakinbanyakorangmenjadi percayadan carahidupmerekadiubahkan.
7 Yang mengajar berita itu kepada kalian adalah Epafras. Memang dia adalah sahabat
kamidalampelayananKristus. Dandengan setia dia bekerja sebagaiwakil kamidi daerah
kalian. 8Padawaktu dia tiba di sini, diamenyampaikan kepada kami bahwakalian sangat
mengasihi kami dan semua umat Allah dengan kasih yang berasal dari Roh Kudus.

9Karena itu, sejak kami mendengar tentang kalian, kami tidak berhenti berdoa untuk
kalian.
Kami selalu memohon supaya Allah membuat kalian menjadi orang yang sangat bijak-
sana— 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 segalamacamhal yang baik dan terusmaju dalamhalmengenal Allah. 11Kami
juga berdoa supaya Allah menguatkan kalian dengan kuasa-Nya yang sangat luar
biasa— sehingga kalian pantang menyerah dan tidak putus asa pada waktu kalian
mengalami kesusahan. Dan dalam keadaan bagaimana pun juga, kami berdoa supaya
kalian terus bersukacita 12dan bersyukur kepada Allah Bapa.
Dialah yang sudah mengangkat kita sebagai milik kepunyaan-Nya sendiri— sehingga

kita berhak tinggal selama-lamanya dalam terang Allah yangmulia danmenerima semua
yang Dia janjikan kepada kita yang sudah disucikan-Nya. 13Dan Allah sudahmelepaskan
kita dari kerajaan kuasa gelap danmenjadikan kitawarga dalamkerajaanAnak-Nya yang
sangat dikasihi-Nya. 14 Semua itu terjadi karena Yesus sudah mengampuni kita dengan
membayar 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.
Kristus adalah yang Terutama* di atas semua yang diciptakan.

16Karenamelalui Dia, Allah sudahmenciptakan segala sesuatu yang ada,

* 1:15 Terutama Secara harfiah, “Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman Allah karena anak
sulung dalam kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak laki-laki yang sulung mewarisi segala sesuatu
dari bapaknya dan menjadi pemimpin atas adik-adiknya. Berarti Yesus yang pertama sekali mempunyai hidup yang
selama-lamanya sesudah kematian (Kol. 1:18; Why. 1:5), yang Terutama di atas semua yang diciptakan (Mzm. 89:28;
Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa di atas semua anak-anak lain yang diangkat Allah (Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), dan Yang
merupakan jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan kembali dari kematian (1Kor. 15:20).
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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 berlang-
sung.

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,
dan Dialah yang pertama sekali‡ mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah
kematian.

Ini sesuai rencana Allah Bapa—
supaya Anak-Nyamenjadi yang terutama dalam segala hal.

19Karena Bapa-Nya sendiri yangmenghendaki danmemutuskan supaya—
ketika Anak-Nyamenjadi manusia, Dia terus mempunyai semua sifat Allah.

20Dan Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus, semua yang sudah diciptakan-
Nya—

baik yang ada di bumimaupun yang ada di surga,
menjadi berdamai kembali dengan Allah Bapa.

Perdamaian itu terjadi hanyamelalui darah Anak-Nya—
yaitu Dia yang berlumuran darah waktu disalibkan.

21 Memang, sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah dan kita selalu
memusuhi Dia di dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. 22 Tetapi sekarang, Yesus
sudah menjadi Pengantara— sehingga kita sudah berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi
waktuDia— dalamkeadaan sebagaimanusia,mati disalibkan untukmenggantikan 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
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, saya
menjadi pelayan untuk kalian semua, dan tugas saya adalah untukmenyampaikan berita
Allah dengan selengkapnya kepada semua orang— khususnya kepada kalian yang bukan
orang Yahudi.§ 26 Berita itu sama sekali tidak diketahui oleh siapapun sejak permulaan
dunia, karenaAllahmerahasiakannya. Tetapi sekarang, berita itu dinyatakan kepada kita
yang sudah disucikan oleh Yesus. 27 Berita Allah itu sangat menyenangkan dan sangat
indahuntuk semuaorang— termasukkalianyangbukanorangYahudi. Dan inilah intinya:
Biarlah Kristus hidup di dalam hatimu! Karena Roh Yesus berada di dalam hati kita, kita
semakin yakin* bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. 28 Karena
itulah kami yang sudah menjadi rasul Yesus terus memberitakan Kabar Baik! Kami
berusahamemakai semuakebijaksanaanyang sudahAllahberikanuntukmenasihati dan
mengajar setiap orang. Karena kami rindu membawa sebanyak mungkin orang kepada
† 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. § 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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Allah sebagai anggota tubuh Yesus yang dewasa dalamhal bersatu dengan Kristus. 29Dan
untuk itulah saya berjuang dan berusaha keras— dengan bersandar kepada Yesus yang
selalu memberi kekuatan kepada saya.

2
1 Saudara-saudari, saya ingin kalian tahu bahwa saya berjuang keras untuk menolong

kalian— yaitu semua saudara seiman yang ada di Kolose dan Laodikia, dan juga untuk
menolong semua saudara kita yang belum pernah melihat saya. 2 Perjuangan saya ini
adalah untuk mendorong kalian semua supaya lebih percaya kepada Yesus dan 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 untuk men-
genal Raja kita sendiri— yaitu Kristus Yesus! 3 Dia seperti kunci yang membuka pikiran
kitauntuk semuahal yangduludirahasiakankepadamanusia—yaitukebijaksanaanAllah
yang sangat indah sekali tentang rencana keselamatan-Nya.

4 Saya mengatakan itu supaya kalian jangan mengikuti ajaran sesat, walaupun ajaran
itu disampaikan dengan cara yang kelihatannya seperti bijaksana. 5Walaupun saya tidak
bersama kalian, tetapi hati dan pikiran saya bersama kalian. Dan saya akan selalu senang
waktu saya mendengar 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
ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yang mau mengajar kalian tentang hal-hal
yang mereka anggap sebagai ajaran yang dalam, padahal itu sebenarnya hanya pikiran
manusia saja. Jangan ikut tertipu olehmereka, karena sebenarnya ajaranmereka berasal
dari para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini— bukan dari Kristus. 9 Ingatlah
bahwa Allah sendiri selalu hidup sepenuhnya dalam diri Yesus. Begitu juga waktu Yesus
hidup di dunia ini dengan tubuhmanusia biasa. 10Dan 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 dis-
unat—baik laki-lakimaupunperempuan, bukandengan sunat badani, tetapi sunat secara
rohani. Arti dari sunat secara rohani adalah kita sudah dibebaskan dari perbudakan
kepada keinginan-keinginan badani kita yang jahat.✡ 12 Dan hal bersatu dengan Yesus
itu ditunjukkan ketika kita dibaptis. Dalam baptisan, hidup kita yang lama seperti
sudah mati, dan kita seperti sudah dikuburkan bersama Yesus. Lalu secara rohani kita
dihidupkan kembali bersama Dia. Hidup baru yang kita alami ini terjadi karena kita
percayabahwaAllah—yang sudahmenghidupkanYesuskembali dari kematian, berkuasa
juga dalam hidup kita.

13-14 Artinya bahwa keadaan kita yang dulu— walaupun kita masih bernapas, tetapi
mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Hati kita belum disunat. Artinya kita masih
diperbudakolehbermacam-macamkeinginanbadani kita yang jahat. Setiappelanggaran
kita terhadap hukum Allah sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan 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
memisahkankitadariAllah. Artinyakita sudahdiampunidari semuadosakita. LaluAllah
menghidupkan kita kembali bersama Yesus. 15 Jadi melalui salib-Nya, dengan cara yang
sangat terbuka, Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan
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

✡ 2:11 Rom. 6; Gal. 5:16-25; Kol. 3:5 * 2:16 bulan baru Hari pertama bulan Yahudi.
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makanan danminuman. 17Acara 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 tidakakandiberkatiAllah.” Percumasaja orang-orang seperti itumenyombongkan
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-Nyadi dunia ini. Hal itu seperti anggota tubuhmanusia—yangbisa
bersatu dan bergerak bersama karena hubungan antara tulang dan otot. Begitu juga kita
sebagai tubuhKristus: Dia sebagai kepala yangmengatur danmemberikan 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 bersamadenganDia. Artinya kita juga sudah dibebaskan dari hal-hal duniawi,
termasuk semua ikatan roh-roh yang berkuasa di dunia ini. Kalau begitu kenapa kalian
masih hidup seperti masih terikat dengan hal-hal duniawi?! 21 Buktinya kalian masih
berpikir bahwa ajaran yang seperti ini kita harus jalankan,
“Janganmakanmakanan ini sedikit pun!”
“Jangan pegang benda ini!”
“Jangan sentuh benda itu!”
22Aturan-aturan seperti itu tidak penting, karena hanya tentang hal-hal yang sementara
saja di dunia ini. Contohnya makanan: Sesudah dimakan, sudah tidak ada lagi. Dan
semua aturan seperti itu hanya perintah dan ajaran manusia. 23 Dan orang-orang yang
mengajarkan aturan-aturan seperti itu mungkin kelihatannya bijaksana, karena mereka
mengajar aturan yang merendahkan diri dengan menyiksa diri 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, “Saya hanyamerindukan surga saja— dimana Kristus Yesus
dudukdi sebelah kananAllah!” 2 Jadi biarlah hati danpikiran kita tertuju ke surga, jangan
ke dunia ini. 3 Karena di dunia ini, hidup kita tidak lagi seperti sebelum kita mengenal
Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan roh kita sudah
bersama Kristus Yesus di surga— di mana Dia hidup bersatu dengan Allah. 4 Sumber
hidup kita yang sebenarnya adalah Kristus. Jadi pada waktu Allah memperlihatkan Raja
kita kepada semua orang, kita juga akan ikut diperlihatkan bersama Dia di dalam cahaya
terang kemuliaan-Nya!

5Karena itubiarlahkitameyakinkandiri kitamasing-masing seperti ini, “Setiapanggota
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. 6 Hal-hal jahat itu membuat Allah
marah, maka Dia akan segera membinasakan semua orang di dunia ini yang tidak mau
taat kepada-Nya. 7Dan kita tidak boleh lupa bahwa dulu kita pun hidup seperti mereka!

8Tetapi sekarang,marilah kitamasing-masingmembuang semua sifat hidup lama yang
ada dalam diri kita seperti
marah,

† 2:18 menyembah kepada 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. ✡ 3:1 Kol. 2:6-20, dan khususnya ayat 12



Kolose 3:9 476 Kolose 3:25

benci danmenjelekkan orang lain,
serta ucapan yang kotor.
9Dan kita sebagai saudara-saudari seiman tidak boleh saling menipu. Karena kita sudah
membuang sifat hidup lama seperti itu— seperti seorang yang membuang pakaiannya
yang rusak. 10Sekarang 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. 11 Oleh karena itu, kita tidak lagi merasa ada perbedaan antara orang
Yahudi—bangsa yangbersunat, danorangyangbukanYahudi—bangsa-bangsa yang tidak
bersunat. Dan kita tidak lagi membeda-bedakan asal usul orang— baik bangsa asing atau
bangsayang jahat,maupunorangberkedudukan tinggiataurendahsebagaibudak. Tetapi
hal yang terpenting bagi kita adalah bahwa kita semua sudah menjadi satu umat karena
bersatu dengan Kristus!

Hidup baru bersama orang lain
12Oleh karena itu Saudara-saudari, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian baru

untuk kita yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh Allah sebagai umat-Nya
sendiri:
saling mengasihani dalam kesusahan,
selalu murah hati,
rendah hati,
lemah lembut,
dan sabar terhadap orang lain.
13 Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kita
saling memaafkan— kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Allah sudah
terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, jadi demikianlah kita juga wajib saling
memaafkan. 14 Tetapi sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi.
Hendaklah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna.
15 Dan biarlah ketenangan dalam perlindungan Kristus menguasai hati dan pikiranmu.
Karena untuk itulah Allah sudahmemanggil kitamenjadi anggota dari 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
dalam hatimu, supaya kalian saling mengajar dan menasihati dengan bijaksana. Salah
satucarauntukmelakukanhal ituadalahnyanyikanlahnyanyianyangberdasarkanKitab
Mazmur, dan lagu pujian lain, serta lagu yang diberikan oleh Roh Allah. Biarlah hatimu
selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. 17 Dan semua yang kita katakan dan
lakukan, hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan
melalui Dia hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa!

Hidup baru di antara keluarga
18Sayamendorong setiap istri untukmengikuti 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

22 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang kaya dan bekerja sebagai budaknya,
taatilah dia dalam segala hal. Jangan menaati dia hanya di hadapannya— seperti orang-
orang yang mau menyenangkan manusia saja. Tetapi taatilah dia dengan sepenuh hati,
karena kamu takut dan taat kepada Tuhan Yesus. 23Apa saja yang kamu kerjakan untuk
tuanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya sedang melayani
Tuhan— bukan manusia! 24 Ingatlah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah
kepadamu— yaitu waktu Dia memberikan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita yang
diangkat sebagai anak-anak-Nya. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya hamba Kristus
yang sedang bekerja bagi-Nya! 25 Tetapi Tuhan akan menghukum setiap orang yang
melakukan hal yang tidak jujur. Dan Tuhan tidak pandangmuka!

* 3:19 tidak boleh menyakiti dia Frasa ini dalam bahasa Yunani bisa juga berarti, “jangan simpan dendam terhadap
istrimu.”
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4
1Setiap kalian yangmempunyai budak, perlakukanlahmereka 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 untukmenyampaikan berita itu. 4Khususnya 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 dan manis didengar. Dengan demikian
kalian akan belajar bagaimana menjawab setiap pertanyaan mereka dengan bijaksana
apabila merekamenanyakan sesuatu tentang Raja kita.

Berita tentang orang-orang yang bersama Paulus
7 Tikikus— yang membawa surat ini kepada kalian, adalah saudara kita yang kekasih,

yang sama seperti kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Dia dan saya sama-sama
hamba Kristus, dan dia setia menolong saya dalam pelayanan. Dia akan menceritakan
kepada kalian tentang semua yang sedang terjadi kepada saya. 8Karena itulah saya sudah
mengutus 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, dandia sangat setia kepadaYesus. Dua saudarakita itu akanmenceritakan tentang
semua yang sedang terjadi di sini.

10 Aristarkus— yang juga dipenjarakan bersama saya di penjara ini, mengirim salam
kepadakalian. DanMarkus— saudara sepupuBarnabas, jugamengirimsalam. Sayasudah
mengirim berita kepada kalian tentang Markus. Kalau dia datang, saya harap kalian
menerima dia dengan baik. 11 Yustus— yang dulu dipanggil Yesus, juga mengirim salam
kepada kalian. Sama seperti saya, ketiga saudara seiman itu juga orang Yahudi.* Hanya
mereka bertigalah yang sekarang bertugas bersama saya sehingga semakin banyak orang
menjadi warga kerajaan Allah. Betapa terhiburnya saya karenamereka!

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—
supayakalianbertahandanmenjadidewasadalamhalmengikutYesus, dansupayakalian
menjadi yakin sekali tentang semua yang Allah kehendaki untuk kalian. 13 Saya bersaksi
kepada kalian bahwa dia sungguh-sungguh bergumul untuk kalian— termasuk untuk
saudara-saudari seiman yang ada di Laodikia dan di Hierapolis. 14 Lukas— yaitu dokter
yang kita kasihi, dan Demas jugamengirim salam kepada kalian.

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—
supayamereka jugamembacanya. Dan sayaharapkalian jugamembaca surat yang sudah
saya tulis kepada jemaat di Laodikia.† 17 Dan saya minta kalian menyampaikan kepada
Arkipus, “Perhatikanlah baik-baik supaya kamu menyelesaikan tugas yang diberikan
kepadamu karena kamu bersatu dengan Tuhan Yesus.”

18SayaPaulus yangmenulis kata salam ini dengan tangan saya sendiri: Salamdari saya!
Jangan lupa mendoakan saya yang terikat dengan rantai besi di dalam penjara ini! Doa
saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.

* 4:11 orangYahudi Secaraharfiah, “orang-orangyangbersunat.” † 4:16 surat…kepada jemaatdiLaodikiaMenurut
pendapat banyak penafsir, kemungkinan besar surat Paulus kepada Filemon adalah surat yang dimaksudkan.



1 Tesalonika 1:1 478 1 Tesalonika 2:7

Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Tesalonika— yaitu kalian yang

sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus:
Salam dari Paulus, Silas, dan Timotius.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada kalian masing-masing dan

menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya.
Teladan jemaat Tesalonika dalam percaya penuh kepada Kristus

2 Setiap kali kami mengingat kalian di dalam doa kami, kami selalu mengucap syukur
kepadaAllahkarenakalian semua. 3Khususnyakami selalubersyukurkepadaAllahBapa
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 membawa
Kabar Baik tentang Kristus, kamu tidak menerima kabar itu sebagai kabar biasa saja,
melainkan sebagai Firman Allah yang berkuasa. Dan Roh Kudusmemberikan 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. 8 Karena melalui kalian berita keselamatan
yangdari Tuhan itu sudah tersebar. Bukan saja di keduaprovinsi tersebut, tetapi di semua
tempat yang kami kunjungi, keyakinan kalian kepadaAllah sudah terdengar. Oleh karena
itu saya, Silas, dan Timotius, tidak perlu lagimenceritakan tentang kalian kepadamereka.
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. 10Danmereka juga menceritakan bagaimana kalian menan-
tikankedatanganAnakAllahdari surga—yaituYesusyangsudahdihidupkan-Nyakembali
dari kematian. Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita dari kemarahan Allah yang
segera akan dinyatakan padawaktu 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. 2Kalian 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 yang
menentang kami dengan keras. 3 Jadi kalian bisa melihat bahwa kami mengajak kalian
untuk percaya kepada Kabar Baik itu bukan karena alasan yang tidak benar atau tidak
murni, dan juga bukan untukmenipu kalian. 4Tetapi sebaliknya, kami berbicara sebagai
orang yang dianggap layak oleh Allah dan yang dipercayakan sebagai utusan-Nya. Jadi
kami berbicara bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan
hati Allah yang menguji isi hati setiap kami. 5 Kalian sudah melihat dan Allah juga
menjadi saksi bahwa ini adalah benar: Kami tidak pernah berusaha mempengaruhi
kalian dengan kata-kata manis, dan kami tidak pernah mengajar kalian dengan alasan
untuk mendapatkan uang. 6Dan juga kami tidak pernah melayani untuk mencari pujian
dari manusia— baik dari kalianmaupun dari orang lain.

7 Memang sebagai rasul Kristus, kami berhak menyuruh kalian untuk menunjukkan
rasa hormat kepada kami. Tetapi kami tidak mau membebani kalian. Melainkan pada
waktu kami beradadi antara kalian, kamimemperlakukankalian dengan lemah lembut,*

* 2:7 tetapi … lembut Dalam beberapa salinan Yunani dikatakan “tetapi kami seperti bayi.”
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sama seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. 8Kami sangat mengasihi kalian,
sehingga kami bukan hanya rela untuk membagikan Kabar Baik dari Allah— bahkan diri
kami sepenuhnya kami serahkan untukmenolong kalian. 9Saudara-saudari, tentu kalian
masih ingat bagaimana kami bekerja keras siang danmalamuntukmemenuhi keperluan
kami sendiri. Kami melakukan itu supaya kami tidak menjadi beban bagi kalian selama
kami bersama kalian. 10Kalian adalah saksi— juga Allah sendiri, bahwa kami hidup suci,
benar, dan tanpakesalahandi hadapankalianyangpercayakepadaKristus. 11Kalian 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 memanggilmumasuk ke dalam kerajaan-
Nya danmenikmati kemuliaan-Nya.

13 Hal 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 tang-
gapanmu 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. 15 Orang Yahudi itu sudah
membunuh para nabi dan Tuhan Yesus, lalu mereka menganiaya saudara-saudari kita,
sampai sebagian terpaksa melarikan diri dari Yudea. Mereka menyakiti hati Allah dan
memusuhi semuaorang. 16Caramerekamemusuhi semuaorangadalahdenganberusaha
menghentikan kami untukmenyampaikan berita keselamatan kepada kalian yang bukan
orangYahudi. Mereka tidakmaukalianmenjadi selamat! Dengandemikianmereka terus-
menerus menambah dosa mereka sampai sudah melewati batas. Oleh karena itu Allah
sudahmulai menimpakan kemarahan-Nya kepadamereka.

Paulus ingin kembali mengunjungi Tesalonika
17 Saudara-saudari, untuk sementara waktu dalam keadaan yang sangat terpaksa,

secara badani kami terpisah dari kalian. Tetapi kerinduan hati kami selalu ingin kembali
kepada kalian. Karena itu, kami sudah lama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk
bisa bertemu dengan kalian lagi. 18 Itulah kerinduan kami. Terlebih saya— Paulus, sudah
berusaha berkali-kali untuk bisa mengunjungi kalian. Tetapi iblis terus menghalangi
kami. 19 Jangan heran tentang kerinduan kami mengunjungi kalian, karena kalianlah
kebanggaan dan sukacita kami! Itulah yang akan kami rasakan ketika Tuhan kita Kristus
Yesus datang kembali. Saat itu kami akan merasa bangga sekali berdiri di hadapan-
Nya bersama kalian yang adalah hasil kerja pelayanan kami. 20 Sungguh, kalianlah
kebanggaan dan sukacita kami!

3
1-2 Ketika kerinduan kami bertiga* untuk bertemu dengan kalian tidak bisa ditahan

lagi, akhirnya kamimemutuskan untukmengutus saudara kita seiman— Timotius, untuk
datang kembali kepada kalian. (Dia adalah teman sekerja kami dalam pelayanan mem-
beritakan Kabar Baik tentang Kristus.) Jadi, sementara kami berdua tetap tinggal di kota
Atena, dialah yang kami utus untuk menguatkan dan memberi dorongan kepada kalian
supayakalian teruspercayapenuhkepadaYesus. 3Sebabkami tidak ingindi antarakalian
adayangputusasaolehkarenakesusahandanpenganiayaanyangkitaalami sekarang ini.
Karena kalian sendiri sudah tahu bahwa sebenarnya Allah yang mengizinkan kita untuk
mengalami hal-hal yang sukar itu. 4Memang ketika kami bersama kalian, kami sudah
pernah memberitahukan 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 kepada kalian, supaya saya
bisa tahu kalau kalian masing-masing masih terus percaya penuh kepada Yesus. Saya
kuatir jangan sampai iblis— Si Pencoba, berusaha mencobai kalian sehingga semua kerja
keras kami di antara kalianmenjadi sia-sia.

6Tetapi sekarang Timotius sudah kembali denganmembawaberita yang sangatmenye-
nangkan bahwa kalian masih terus percaya penuh kepada Kristus dan terus saling
mengasihi. Dia menceritakan kepada kami bahwa kalian selalu ingat dan sayang kepada
kami, dan rindu bertemu lagi dengan kami— sama seperti kami juga rindu bertemu

* 3:1-2 kami bertiga Secara harfiah, “kami.” Menurut Kis. 17, pada waktu itu Paulus bersama dengan Timotius dan
Silas.
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dengan kalian. 7 Jadi Saudara-saudari, di dalam semua penderitaan dan kesukaran yang
sedang kami alami, sekarang kami merasa terhibur karena kami tahu bahwa kalian
masih berpegang pada keyakinan kalian kepada Yesus. 8 Sekarang hidup kami benar-
benar disegarkan kembali karena kalian masih tetap teguh bersatu dengan Tuhan Yesus.
9Kami sungguhsangatbersyukurkepadaAllahkarenakalian! Bahkanketikakamiberdoa
kepada-Nya dan mendoakan kalian, hati kami selalu dipenuhi sukacita. 10 Siang dan
malam kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami bisa melihat kalian lagi, dan supaya
kamibolehmengajarkanhal-hal yangkalianperlukan sehinggakeyakinankalianmasing-
masing semakin dikuatkan.

11Harapan dan doa kami, supaya Allah Bapa dan Penguasa kita Yesus membuka jalan
bagi kami untuk kita bisa bertemu lagi. 12 Dan doa kami supaya Tuhan Yesus membuat
kasih kalian masing-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 sangatmendorong setiap kalian hidup seperti yang sudah pernah kami ajarkan
kepada kalian— yaitu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kamu memang sedang
hidup berkenan kepada Allah, tetapi kamimendorong 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. 4Allah juga
mau supaya setiap kita tahu bagaimana caranya menguasai diri sendiri— khususnya
menguasai keinginan hawa nafsu supaya kita terus hidup suci, dan hidup dengan cara
yang terhormat di hadapan semua orang.* 5 Jadi janganlah biarkan hawa nafsumu
menguasai dirimu— seperti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. 6Dalam
hal hawa nafsu ini, janganlah berbuat salah terhadap saudaramu seiman! Maksud saya,
jangan sampai ada saudara seiman yang berbuat zina dengan istri dari saudara seiman
yang lain. Karena dulu kami sudah mengajar kalian dengan terus terang bahwa TUHAN
akanmenghukum setiap orang yang berbuat cabul seperti itu. 7Karena Allahmemanggil
kita untuk hidup suci— bukan untuk hidup dalam percabulan. 8 Jadi, siapa yangmenolak
ajaran ini bukanmenolakmanusia, tetapimenolakAllahyangmemberikanRoh-Nyayang
kudus kepada kita.

9 Tentang hal mengasihi saudara-saudari kita seiman, ternyata kami tidak perlu mem-
berikan dorongan lagi, karena Allah sendirilah yang sudah mengajar kalian bagaimana
saling mengasihi. 10 Ternyata hal itu sedang kalian lakukan terhadap saudara-saudari
seiman di seluruh Makedonia. Biarpun begitu Saudara-saudari, kami mendorong kalian
supaya kalian semakin salingmengasihi 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. 12 Kalau kalian semua hidup seperti itu dengan tidak perlu lagi
hidup bergantung kepada orang lain, maka setiap kalian akanmembawa 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 pengharapan
bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. 14 Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus
sudah mati dan hidup kembali, maka kita juga harus percaya bahwa ketika Tuhan Yesus
datang kembali, Allah juga akan membawa kembali ke dunia ini semua saudara-saudari
kita seiman yang sudahmati.

* 4:4 Ayat 4 Kata yang diterjemahkan “diri sendiri” artinya juga bisa “istrinya,” sehingga ayat ini juga bisa diter-
jemahkan, “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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15Karenaapayangkami sampaikan ini adalahpesan langsungdari TuhanYesus sendiri:
Ketika Tuhan datang kembali, kita bersama semua orang percaya yangmasih 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 semua orang yang sudah mati dalam keadaan
bersatu dengan Kristus akan lebih dulu hidup kembali. 17 Lalu mereka bersama kita
yangmasih hidup padawaktu itu akan diangkat bersama-sama ke awan-awan di angkasa
untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya.
18 Jadi hendaklah kalian saling mendorong dan saling menghibur satu sama lain dengan
ajaran ini.

5
Siap sedialahmenyambut kedatangan Tuhan kembali

1 Tetapi Saudara-saudari, tentang waktu dan saatnya hal ini akan terjadi, kami tidak
perlumenjelaskan lagi kepada kalian dalam surat ini. 2Karena 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 sesuatuamandan tertib”— tetapi justrupadawaktu itulah tiba-tibamerekabinasa
dan tidak ada orang yang bisa melarikan diri. Semua orang tiba-tiba akan menyadari
bahayanya— seperti ibu hamil tiba-tiba merasa sakit pada waktu dia mau melahirkan
anaknya.

4 Tetapi Saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi hari itu tidak akan
membuat kita kaget, seperti kedatangan pencuri. 5 Karena kita semua sudah menjadi
anak-anak terang, dan hidup kita diterangi oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak gelap yang
berjalan di malam gelap. 6 Jadi janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak sadar—
yaitu seperti mereka yang sedang tertidur. Tetapi hendaklah kita terus berjaga-jaga dan
menguasai diri. 7Karena orang yang hidup tanpa sadar bisa digambarkan seperti orang
yang sedang tidur nyenyak 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-alatperangyangadapadakita. BiarlahkeyakinankitakepadaYesusdankasihkepada
saudara-saudari seimanmenjadi seperti baju besi yangmelindungi hati kita. Dan biarlah
keyakinan bahwa kita pasti diselamatkanmenjadi 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 saling memberikan 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
dan menasihati kalian. 13 Hormati dan kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh,
mengingat segala sesuatu yangmereka lakukan untuk jemaat.

Hiduplah dengan damai satu sama lain.
14Kami juga mendorong Saudara-saudari supaya menegur anggota-anggota jemaat yang

malas 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 ke-

jahatan. 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. 20 Sebagai contoh, ketika salah satu anggota jemaat menyampaikan pesan
yang diterima dari Roh Allah,* jangan menganggap remeh pesan yang disampaikannya.
21 Tetapi setiap nubuatan hendaklah kalian uji. Kalau isi nubuatan itu ternyata dari Roh
TUHAN, barulah kalian percaya. 22 Jangan terlibat dalam kejahatan apa pun.

23 Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah— yaitu Dia yang selalu mem-
berikan ketenangan dalamperlindungan-Nya. Doa kami, Dia semakinmenyucikan 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 yang memanggil kalian masing-masing adalah Allah, dan Dia
sangat layak dipercaya! Dialah yang akanmenyelesaikan semua itu dalam dirimu!

25 Saudara-saudari, doakanlah kami.
26 Sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian masing-masing saling

memberi salam dengan penuh kasih† kepada semua saudara-saudari seiman yang ada di
sana.

27 Demi kesatuan kita dengan Tuhan Yesus, saya ingatkan supaya surat ini dibacakan
kepada semua saudara-saudari seiman yang lain.

28 Doa 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
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman jemaat Tesalonika— yaitu kalian

yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus.
Salam dari Paulus, Silas,* dan Timotius.
2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada

kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlin-
dungan 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
senanguntukmenceritakan tentang kalian kepada jemaat-jemaat yang lain, yaitumereka
yang sama seperti kita sudah dipilih oleh Allah. Kami menceritakan kepada mereka
bagaimanakalian tetapbertahandanberpegangkepadakeyakinanmupadawaktukalian
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 akanmelakukannya dengan adil. 7Pada waktu itu juga Dia
akan memberikan perasaan lega kepada kalian yang sedang menderita, dan begitu juga
kepada kami. Hal itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dari surga
dan menampakkan diri-Nya lagi kepada dunia ini. Pada waktu itu para malaikat-Nya
dengan kuasa yang hebat akan menyertai Dia. 8Dan semua orang yang tidak mengenal
Allah dan yang tidak mau taat kepada Kabar Baik tentang Penguasa kita Yesus akan
dihukum-Nya dengan api yangmenyala-nyala.† 9Mereka akan dihukum selama-lamanya
di tempat yang jauhdari hadapanTUHAN, danuntuk selama-lamanyamereka tidakboleh
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
semuayangpercayakepada-Nya, akanmerasakagumdanmemuliakanDiakarenakuasa-
Nya. Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian percaya
akan kesaksian yang kami sampaikan.

11Oleh karena itu, kami selalu mendoakan kalian. Dan kami memohon kepada Allah
untuk menolong kalian supaya hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah
dipanggil-Nya. Dan kami berdoa supaya melalui kuasa Allah, kalian akan dimampukan
untukmenyelesaikan 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 Saudara-saudari, perlu kami sampaikan kepada kalian tentang harinya Tuhan kita
Kristus Yesus datang kembali, danwaktu Allah akanmengumpulkan kita untukmenyam-
but Dia. 2 Janganlah kalian cepat bingung atau kaget kalau mendengar 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

* 1:1 Silas Secara harfiah, “Silwanus.” † 1:8 orang yang tidakmengenal … api yangmenyala-nyala. Paulusmenulis
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. * 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 akan mengangkat semua orang Kristen, termasuk mereka yang
sudahmeninggaldunia. SemuaakandiangkatdaribumiuntukmenyambutYesusdi 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?”
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itu biarpun orang berkata, “Roh Allah sudah memberitahukan kepada kami seperti itu.”
Juga jangan percaya kalau orang berkata, “Saya sudahmendengar Paulus berkata bahwa
Tuhan Yesus sudah datang kembali.” Dan kalau berita seperti itu datang dalam surat,
jangan kalian percaya bahwa surat itu berasal dari kami. 3 Apa pun usaha orang untuk
menipu kalian tentang hal itu, jangan kalian percaya. Karena Tuhan tidak akan datang
kembali sebelum terjadi waktu di mana banyak orang menolak untuk mengikuti Allah.
Hal itu akan terjadi waktu mereka menjadi pengikut seorang raja kejahatan yang pada
waktu itu baru saja mulai bertindak. Dialah yang akan dibinasakan pada hari terakhir.†
4Dia akanmelawan semua oknumyang disembah‡ olehmanusia, termasukAllah sendiri.
Dia akan meninggikan dirinya atas semuanya itu, sampai dia masuk ke dalam Rumah
Allah dan duduk di Ruang Kudus, supaya semua orangmengakui bahwa dia adalah Allah.

5Tetapi kenapa sampai kalian lupa akanhal itu! Waktu sayabersamakalian, saya sudah
berulang kali memberitahukan hal itu kepada kalian. 6 Jadi kalian harus ingat bahwa
sudahadaPenguasa§yang laindi dunia ini. Dan sekarangPenguasa itu yangmenghalangi
rajakejahatan itu, sehinggadia tidakbisamenampakkandirinya sebelumtibawaktuyang
ditentukan olehAllah. 7Sekarang raja itu sudahmulai bekerja secara diam-diamdi dalam
dunia ini, supaya manusia melawan Allah. Tetapi Penguasa tersebut akan menghalangi
raja itu sampai Allahmenyuruh untukmembiarkan raja itu bekerja dengan bebas. 8Baru
pada saat itulah, raja itu akan bekerja dengannyata. Sesudah itu, Tuhan Yesus akan turun
dari surga dengan penuh kemuliaan dan segera membinasakan dia dengan perkataan-
Nya saja.

9 Waktu raja itu menampakkan diri, dia akan mengerjakan 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 menyelamatkanmereka. 11Karena itulah Allah
akanmembutakanmatahatimereka, sehinggamereka terus percaya kepada ajaranpalsu
itu. 12 Allah melakukan itu supaya setiap orang yang terus menikmati kejahatan dan
menolak untuk percaya kepada ajaran benar akan dihukum-Nya.

Kita yang percaya harus bertahan
13 Tetapi Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memang seharusnya kami selalu

bersyukur kepada Allah, karena Dia sudah memilih kalian sejak dunia diciptakan. Dia
memilih kalian untuk diselamatkan melalui keyakinan kalian kepada ajaran benar, dan
melalui Roh Allah yang menyucikan kalian. 14 Dengan demikian Allah sudah menggu-
nakan Kabar Baik yang kami sampaikan untuk memanggil kalian, supaya kalian men-
dapat bagian dalam kemuliaan Tuhan kita Kristus Yesus. 15Karena itu Saudara-saudari,
teruslah bertahan dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kami sampaikan— baik
lewat perkataanmaupun surat.

16Olehkarenasemua itu, kamiberdoauntukkaliankepadaTuhankitaKristusYesusdan
kepadaAllahBapakita. AllahBapa sangatmengasihi kita, dan selalumenguatkanhati kita
sehingga kita semakin yakin* untuk hidup selama-lamanya bersama Dia. Kita memiliki
keyakinan itukarenaYesus sudah sangat baikhati kepadakita. 17 Jadi kamiberdoa supaya
TuhanYesusdanAllahBapaselalumenguatkanhati kalianmasing-masing. Denganbegitu
kalian akan selalu melakukan yang terbaik— lewat perkataan dan perbuatan.

3
Paulusminta dukungan doa jemaat

1 Akhirnya Saudara-saudari, saya minta kalian berdoa untuk kami supaya ajaran kita
tentang Tuhan Yesus bisa menyebar dengan cepat. Doakan juga supaya orang-orang

† 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. * 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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menerima ajaran itu serta menghargainya— sebagaimana yang sudah terjadi di antara
kalian. 2 Berdoalah juga supaya Allah melepaskan 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 danmelindungi kalian dari iblis. 4Dan karena kamu juga bersatu dengan Tuhan,
kami juga yakin bahwa kamu sedang melakukan, dan akan terus melakukan apa yang
kami ajarkan. 5Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kalian untuk semakin yakin
bahwaAllah sangatmengasihi kalian, dan supaya kalian bisa terus bertahan sama seperti
Kristus terus bertahan waktu Dia menderita.

Kita harus bekerja
6 Saudara-saudari, sebagai utusan Tuhan kita Kristus Yesus, kami perintahkan kalian

supaya janganbergaul dengan saudara atau saudari seimanyangmalas bekerja, danyang
tidakmau hidup sesuai dengan ajaran yang kalian terima dari kami. 7Sayaminta kepada
kalianuntuk selalumengingat carahidupkamiwaktukita bersamadanmengikuti 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 berhakmenerima 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 tidak
mau bekerja, tidak bolehmakan.”

11 Kami mengingatkan kalian tentang hal itu karena kami mendengar bahwa ada
beberapa orang di antara kalian yang malas bekerja. Mereka sama sekali tidak bekerja,
tetapi hanya sibukmencampuri urusan orang lain. 12 Sebagai pelayan Tuhan kita Kristus
Yesus, kami dengan tegasmemberikan nasihat supayamereka hidup teratur, danmereka
harus bekerja untukmencari nafkah untukmemenuhi kebutuhanmereka sendiri. 13Dan
Saudara-saudari, kamimendorong kalian semua: Janganlah kita lelah berbuat baik.

14 Kalau ada orang yang tidak mengikuti apa yang kami ajarkan dalam surat ini, per-
hatikanlah siapamereka dan janganlah berhubungan dekat lagi denganmereka. 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
16Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan Yesus— yang selalu memberikan

ketenangan dalam perlindungan-Nya kepada kita.
17Saya, Paulus, yangmenulis 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.
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Surat Paulus yang pertama kepada Timotius
1-2Kepada yang kekasih Saudara saya seiman Timotius— yang sungguh-sungguh seperti

anakku sendiri karena kamumengikut saya dalam keyakinan yang sama.
Salamdari Paulus, rasulKristusYesus. Sayadiutus sebagai rasul karenaperintahAllah—

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 perlindun-
gan Bapa dan Penguasa kita.

Melawan guru ajaran sesat
3 Waktu saya pergi ke Makedonia, saya minta supaya kamu tetap tinggal di Efesus,

karenadi situ adabeberapa orang yang sudahmengajarkanajaran sesat. Jadi sayamohon
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 membosankan
karena tidak ada habis-habisnya, dan hanya mengakibatkan perdebatan tentang hal-hal
yang tidak bisa dipastikan. Dan ajaran seperti itu tidak memimpin jemaat untuk hidup
lebih percaya kepada ajaran yang benar dari Allah. 5 Maksud pesan saya tadi adalah
supaya jemaat saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih seperti itu hanya ada
kalau hati kita dibersihkan oleh Allah dan kalau kita berusaha supaya hati nurani kita
tetap bersih, serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa berpura-pura.
6 Tetapi sebagian orang sudah tidak lagi hidup seperti itu, dan mereka hanya buang-
buangwaktu sajadenganajaranyang tidakberguna. 7Mereka inginmenjadi guruHukum
Taurat, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan— bahkanmereka tidak
mengerti hal-hal yangmereka tegaskan dengan penuh percaya diri.

8 Kita 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. 10Dan juga, Hukum Taurat diberikan untuk menghukum
mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah atau dengan jenis kelamin yang
sama. Orang-orang yang pantas dihukum juga adalah orang yang menjual budak, semua
pendusta, dan orang yang memberi kesaksian palsu tentang orang lain, dan setiap
orang yang kelakuannya bertentangan dengan ajaran yang benar.* 11Dan ajaran benar
itu sesuai dengan Kabar Baik yang Allah berikan kepada saya untuk saya beritakan.
Hendaklah Allah dipuji melalui Kabar Baik itu yangmencerminkan 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
sehingga Dia mempercayakan pemberitaan Kabar Baik itu kepada saya. 13 Padahal dulu
saya adalah orang yang menghina nama-Nya, suka bertindak keras, serta menganiaya
para pengikut-Nya. Tetapi Kristus mengasihani saya! Karena waktu itu saya belum
percaya kepada-Nya, sehingga saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu baik atau
tidak baik. 14Biarpun begitu, kebaikan hati Penguasa kita sangat melimpah kepada saya
sehingga saya menjadi percaya kepada-Nya dan mulai 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

* 1:10 ajaranbenar Secaraharfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaranyang sehat adalahajaranyang terbuktimenghasilkan
hal-hal baik waktu diikuti, seperti 1Tim. 1:5, 11. Ajaran seperti itu memimpin kita supaya cara hidup kita membawa
hormat dan kemuliaan bagi Kristus, dan jugamemberi berkat-berkat rohani. Lihat juga 1Tim. 6:3; Tit. 1:9, 13; 2:1.
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kepada-Nya dan memperoleh hidup yang selama-lamanya. 17 Oleh 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.

18 Anakku Timotius, saya percayakan perintah ini kepadamu— dan ingatlah bahwa
dorongan saya ini sesuai dengan apa yang pernah dinubuatkan tentang dirimu sebelum
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 nurani mereka, sehingga mereka tidak lagi mampu percaya kepada ajaran
yang benar.† 20 Dua orang yang seperti itu adalah Himeneus 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 jemaat menyampaikan segala macam
permohonan doa kepada Allah demi semua orang— disertai dengan ucapan syukur. 2Dan
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.
3Setiapdoa yang seperti itu baik danmenyenangkanhati Allah— yang adalah Juruselamat
kita.

4Dan sebagai Juruselamat kita, memang Allah mau supaya setiap orang diselamatkan
danmengenalajaranbenar tentangKristus. 5KarenahanyaadasatuAllah, danhanyasatu
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 padawaktu yang tepat,menjadi bukti akankebaikanhati Allahkepadamanusia. 7Lalu
saya dipilih sebagai rasul untuk memberitakan Kabar Baik ini. Dalam kesaksian saya ini,
saya mengatakan yang benar dan saya tidak berbohong: Saya diutus sebagai guru bagi
orang yang bukan Yahudi, supaya mereka mendengar ajaran yang benar dan menjadi
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
yangdiangkat ke surga*waktuberdoa tidakbolehdikotori dengandosa, dandiabukanlah
seorang yang pemarah dan suka bertengkar.

9Saya jugamau supaya setiap perempuan berdandan dengan cara yang pantas, dengan
bijakmemilihpakaianyangsopandanrapi. Jangansukapamerkandiridenganmenghiasi
rambut secara berlebihan, atau dengan terlalu banyak perhiasan emas, mutiara,† atau
pakaian yangmahal-mahal. 10Sebaliknya cara yangpantas untukmempercantik diri bagi
setiap perempuan yang mengaku dirinya sebagai penyembah Allah adalah melakukan
hal-hal yang baik.

11 Dalam pertemuan jemaat, hendaklah setiap perempuan berdiam diri supaya bisa
mendengar apa yang diajarkan dan taat sepenuhnya kepada ajaran itu. 12 Saya tidak

† 1:19 tidak lagi mampu … Secara harfiah, “keyakinan mereka sudah menjadi hancur.” Paulus menulis gaya bahasa
dengan memakai kata ‘menjadi hancur’— yang menggambarkan keyakinan seperti kapal laut, dan kapal keyakinan
mereka seperti sudah menabrak sesuatu dan hancur. ‡ 1:20 menyerahkan … kepada iblis Mungkin maksud Paulus

di sini sama dengan yang diperintahkan kepada jemaat Korintus di 1Kor. 5:4-5. * 2:8 Ayat 8a Secara harfiah, “Jadi di
segala tempat, hendaklahpara laki-laki berdoadenganmengangkat tangan-tanganyang suci.” Sesuai dengankebiasaan
orang Yahudi pada zamanAlkitab, ketika jemaat berdoa,merekamengangkat tanganmereka ke surga dan jugamelihat
ke atas. Jadi yang Paulus tulis di sini bukanlahperintah bahwa semua laki-laki harusmengangkat tanganwaktu 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 yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian
berulang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar danmembulat.
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mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki. Waktu jemaat sedang
diajar mereka harus tetap berdiam diri. 13Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu,
kemudian Hawa. 14 Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuanlah
yang tertipu sehingga dia menjadi pelaku dosa yang pertama sekali. 15 Akibat dosa itu
keturunan Hawa yang perempuan kena hukuman Allah dengan rasa sakit pada waktu
melahirkan.✡ Tetapi biarpun begitu, Allah bersediamenolong danmenyelamatkan setiap
perempuan— asal dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci
dan bijaksana.‡

3
Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi penatua jemaat

1 Ajaran yang berikut terbukti benar: Kalau seseorang ingin menjadi penatua jemaat,
berarti dia menginginkan tanggung jawab yang baik. 2 Karena yang diangkat sebagai
seorang penatua, haruslah orang yang hidupnya tidak bercela, setia kepada istrinya dan
tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Penatua juga haruslah orang yang selalu
menguasai dirinya, bijaksana, dan hidup teratur, sukamemberi tumpangan, danmampu
mengajar orang lain dengan baik. 3 Pemabuk dan orang yang suka berkelahi tidak boleh
diangkat sebagaipenatua. Karenaseorangpenatuaharusadil, sukadamai, dan tidakmata
duitan. 4 Dia 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.

6Seseorang yangbaru saja percaya kepadaYesus tidakbolehdiangkatmenjadi penatua,
karena hal itu bisa membuat dia menjadi sombong, lalu iblis akan menggunakan ke-
sombongan itu untuk menjatuhkan dia. 7 Seorang penatua juga harus dikenal sebagai
orangbaik oleh orang-orang yangbukananggota-anggota jemaat, sehingga iblis tidakbisa
menjeratnyamelalui perkataan orang lain yangmenjelekkan namanya.

Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi pengerja jemaat
8Begitu 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. 10Dan
setiap calonpengerja jemaat harusdiuji denganmemberikan tugaspelayanan sementara.
Sesudah terbukti bahwa calon tersebutmelayani denganbaik, barulah dia boleh diangkat
sebagai pengerja jemaat.

11 Demikian juga dengan istri setiap pengerja jemaat,* dia juga haruslah orang yang
terhormat, dan tidak sukamembicarakankejelekanorang lain, selalumenguasai diri, dan
bisa dipercaya dalam segala hal.

12 Laki-laki yang melayani sebagai pengerja jemaat harus setia kepada istrinya, dan
tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Untuk diangkat sebagai pengerja jemaat,
haruslah orang yang bisa mengatur anak-anaknya dan rumah tangganya dengan baik.
13 Setiap pengerja jemaat yang melayani dengan baik akan semakin dihormati, dan oleh
karena itudia akan semakinpenuhpercayadiri untukmemberitakankeyakinannyaakan
Kristus Yesus kepada orang lain.

Berita keselamatan yang dinyatakan kepada kita
14 Walaupun saya berharap segera datang kepadamu, tetapi saya sudah merasa bi-

jaksana 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 saya maksudkan 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

✡ 2:15 Kej. 3:1-13 ‡ 2:15 Ayat 15 Ayat ini juga bisa diterjemahkan, “Tetapi biarpun begitu, Allah akan membuat
perempuanselamatpadawaktumelahirkananak—asaldia tetappercayapenuhkepada-Nya, berbuatkasih, sertahidup
suci dan bijaksana.” * 3:11 istri setiap pengerja jemaat Secara harfiah, “(para) perempuan/istri.” Dalam konteks ini,
kata ‘perempuan/istri’ bisa berarti ‘istri pengerja jemaat’, atau dapat berarti ‘perempuan yang diangkat untuk menjadi
pengerja jemaat’.
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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.
Sekarang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sudahmendengar Kabar Baik tentang Dia.

Di seluruh dunia orang-orang percaya kepada-Nya.
Dan Dia sudah diangkat ke tempat semula bersama dengan Allah dalam kemuliaan.

4
Nubuatan tentang guru-guru palsu

1Roh 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
yang menyesatkan dan percaya kepada berbagai ajaran setan-setan. 2Ajaran itu berasal
dari pembohong-pembohong yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Hati nurani
mereka sudahmembatu, sehinggamereka tidakbisa lagimembedakanapakahperbuatan
mereka salah atau benar. 3 Sebagai contoh, mereka melarang kita untuk menikah atau
memakan makanan tertentu. Padahal Allah-lah yang menjadikan 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 sesuatu boleh
kita makan dan nikmati. 5 Jadi oleh karena Firman TUHAN dan sebagai jawaban atas doa
kita, Allahmenjadikan semuamakanan halal untuk kita.

Jadilah hamba Kristus Yesus yang baik
6 Ajarkanlah hal-hal seperti itu kepada saudara-saudari seiman di sana, sehingga di

hadapan Tuhan kita Kristus Yesus kamu akan terbukti sebagai hamba-Nya yang baik.
Seorang hamba Kristus yang baik haruslah semakin dewasa dalam segala macam ajaran
yang membangun keyakinan kita— seperti ajaran-ajaran baik yang kamu sudah ikuti.
7 Tetapi janganlah libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan cerita-cerita don-
geng. Karena ajaran semacam itu selalu berdasarkan pikiran duniawi saja dan penuh
kebodohan. Lebih baik terusmelatih diri secara rohani supaya semakin berkenan kepada
Allah. 8 Latihan jasmani memang ada gunanya, tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang
sesuai kehendak Allah selalu jauh lebih berguna, karena membawa berkat baik untuk
hidup yang sekarang maupun yang akan datang. 9Ajaran itu terbukti benar dan pantas
dipercayai sepenuhnya. 10 Karena 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. 12Biarpunkamumasihmuda, jangan sampai adaorangyangmenganggapkamu
rendah. Karena itu hendaklah kamu menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui
cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan melalui
hidupmuyangsuci. 13Sebelumsayadatang, utamakanlahhal-hal inidalampelayananmu:
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
semuaorang. 16Awasilahdirimusendiri! Danberikanlahperhatianpenuhkepadahal-hal
yang kamuajarkan! Berdirilah teguhdalamhal-hal itu,makakamuakanmenyelamatkan
dirimu dan juga orang-orang yangmendengarkan ajaranmu.

5
Caramemimpin jemaat berdasarkan tingkatan umur

1 Janganlah tegur dengan keras saudara seiman yang lebih tua darimu, tetapi dengan
penuh rasa hormat berilah nasihat kepadanya seperti kepada bapakmu sendiri. Dan
nasihatilah saudara seiman yang lebih muda darimu seperti adikmu sendiri. 2Demikian
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 lebihmuda darimu, seperti menasihati adikmu sendiri.

† 3:16 Kristus Secara harfiah, “Yang.” Dalam beberapa salinan Yunani yang kuno tertulis “Allah.”
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Caranya jemaatmemperhatikan kebutuhan para janda
3 Dengan rasa hormat perhatikanlah kebutuhan para janda* yang tidak mempunyai

keluarga yang bisa membantu mereka. 4 Tetapi kalau seorang janda mempunyai anak-
anak atau cucu-cucu, hendaklah keturunannya itu lebih dulu 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 memperhatikan
kebutuhan para janda yang benar-benar hidup sendiri dan tidak ada orang yang bisa
membantunya, karena mereka selalu berharap sepenuhnya kepada Allah dan siang
malam berdoameminta pertolongan-Nya untuk dirinya sendiri dan saudara-saudari kita
yang lain. 6Tetapi setiap jandayanghiduphanyauntukmenikmati kesenangandunia saja
sebenarnya secara rohani dia sudah mati, walaupun dia masih hidup. 7 Sampaikanlah
hal-hal itu kepada saudara-saudari seiman di sana, supaya mereka mengatur pelayanan
kepada para janda dengan baik. Dengan demikian cara hidup jemaat tidak ternoda di
hadapan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. 8Dan sebaliknya, kalau salah
satu anggota jemaat tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya,
berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita, dan di hadapan
Allah dia lebih buruk dari orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.

9 Yang bisa masuk ke dalam daftar para janda hanyalah perempuan yang umurnya
enampuluh 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, sukamemberi
tumpangan, rela menjadi pelayan bagi saudara-saudari seiman, suka membantu orang
yang mengalami kesusahan, dan selalu melibatkan diri dalam segala macam perbuatan
yang baik.

11 Tetapi para janda yang berumur kurang dari enam puluh tahun tidak boleh didaf-
tarkan. Karena kalau suatu waktu ada keinginan untuk bersuami, maka keinginan itu
akanmembuatmereka denganmudahmelupakan janji mereka— yaitu janji hanya untuk
melayani Kristus saja. 12 Jadi janganlah mendaftarkan para janda muda, supaya mereka
tidak terkenahukumanAllahkarenamelanggar janjimerekauntukmelayaniKristus saja.
13 Juga, para jandamuda seringmenjadi 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. Dengan begitu orang-orang
yangmemusuhikita tidakmempunyai alasanuntukmenjelek-jelekkankita lagi. 15Karena
pernah terjadi beberapa jandamuda tersesat danmenjadi kaki tangan iblis.

16Kebutuhanpara jandahendaklah diperhatikan oleh para anggota keluarganya dalam
jemaat. Sehingga jemaat tidak perlu repot lagimengurusmereka dan bisamengurus para
janda lain yang hidup sendiri tanpa keluarga.

Beberapa petunjuk untuk Timotius
17Para penatua yangmemimpin jemaat dengan baik pantas dihargai dengan dua cara—

yaitumenghormati mereka dan jugamemberikan honor yang pantas, khususnya kepada
penatua-penatua yang mempunyai tanggung jawab untuk 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.”✡
Yang kedua, “Seorang pekerja berhakmenerima upahnya.”✡

19 Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang penatua kecuali ada dua saksi
mata atau lebih yang menguatkan tuduhan itu. 20Kalau terbukti seorang penatua hidup
dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh jemaat, sehingga semua takut melakukan
kesalahan seperti yang dilakukan orang itu.

21 Di hadapan Allah, dan Kristus Yesus, dan para malaikat surgawi, saya perintahkan
kamu untuk menuruti semua petunjuk ini. Dan lakukanlah semua ini untuk setiap
anggota jemaat tanpa pilih kasih dan tanpa berpihak kepada siapa pun.

22Sebelumcalonpenatua terbukti sebagai orangbaik, janganlahmeletakkan tanganmu
pada orang itu untuk meresmikannya sebagai penatua. Jangan sampai orang-orang lain

* 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 ✡ 5:18 Im. 19:13; Ul. 24:14-15; Mat. 10:10; Luk. 10:7; 1Kor. 9:14
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menuduh kamu terlibat dalam dosa-dosanya. Awasilah dirimu selalu supaya tetapmurni
dan tidak ternoda.

23-25 Dosa-dosa yang dilakukan sebagian orang segera ketahuan dan menjadi nyata
sebelum perkara mereka diperiksa. Tetapi dosa-dosa sebagian orang lain tersembunyi
dan hanya akan ketahuan di kemudian hari. Demikian juga, perbuatan-perbuatan baik
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 tuannya

sepenuhnya. Dengan begitu orang lain tidak akan menghina Allah dan ajaran kita.
2 Dan kepada setiap budak berilah dorongan seperti ini, “Kalau keluarga tuanmu sama-
sama seiman denganmu, janganlahmerasa bahwa hal itumenjadi 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, hendaklah kamu terus mengajar dan mendorong semua jemaat Tuhan

yang kamu layani itu untuk melakukan hal-hal tersebut. 3-4 Karena kalau ada orang
yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa.
Dengan berkata ‘ajaran yang salah’, saya bermaksud ajaran yang bertentangan dengan
ajaran benar* yang berasal dari Tuhan kita Kristus Yesus dan yang tidak memimpin
kepada hidup yang memuliakan Allah. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat
seperti itu senang sekali berdebat dan bertengkar tentang hal-hal yang tidak penting—
seperti perbedaan kecil dalam arti istilah-istilah. Tetapi perdebatan seperti itu hanya
menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnah, dan saling curiga. 5Orang-orang semacam itu
selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka
sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan
yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu
adalah kunci supaya Allahmemberkati 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.
7Memang 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 ingin menjadi
kaya sering jatuh ketikamerekamengalami pencobaan. Danmereka terjebak dalam jerat
iblis di mana mereka— tidak menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu mereka ke
mana-mana dan sangat rugi sekali. Akibatnyamereka 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
kepadaKristus demimengejar harta duniawi, danakhirnya yangmerekadapatkanhanya
sakit hati yangmendalam dan penderitaan yang berat.

Visi danmisi yang Paulus berikan kepada Timotius
11Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah, jauhkanlah dirimu dari semuanya

itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai kehendak Allah, tetap yakin kepada
Kristus, berbuat kasih kepada semua orang, bertahan dalam penderitaan, dan tetap
bersikap lemah-lembut. 12 Seperti orang yang bertekun melatih diri untuk pertandingan
olahraga, seperti itulah kamu berjuang keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada
ajaran benar. Berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan sesuai dengan
panggilan Allah di dalam dirimu— yaitu hidup selama-lamanya. Ingatlah bahwa kamu
tidak malu mengakui keyakinanmu itu di hadapan orang banyak. 13 Jadi sekarang saya
mendorong kamu untuk berjanji lagi di hadapan Allah— yang memberi hidup kepada
segalamakhluk, dan di hadapanKristus Yesus— yangmengakui diri-Nya dengan berani di
hadapan Pontius Pilatus: 14 Lakukanlah setiap perintah Kristus dengan hati yang murni
dan tanpa noda atau kesalahan, sampai Penguasa kita Kristus Yesus datang kembali.
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.

* 6:3-4 ajaran benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran yang terbukti meng-
hasilkan hal-hal baik ketika dilakukan. Lihat catatan di 1Tim 1:10.
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16 Hanya Dia yang tidak pernah mati, yang tinggal di dalam cahaya yang begitu terang
sehingga tidakadayangbisamendekati-Nya. Manusiayangadadidunia inibelumpernah
melihat Dia dan tidak ada yang sanggup melihat 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.
18-19Nasihatilah juga mereka supaya mereka menjadi kaya di mata Allah— yaitu murah
hati, suka memberi, dan menggunakan harta mereka untuk mengerjakan segala perbu-
atan yang baik. Dengan begitu, mereka seperti menabung harta di surga— di mana harta
itu merupakan tabungan yang baik untuk hidupmereka di surga nanti, sehinggamereka
berharap penuh pada bagianmereka 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. 21Denganmengikuti ‘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 ke-

hendak Allah, untuk memberitakan tentang hidup yang selama-lamanya yang sudah Dia
janjikan. Hidup selama-lamanya itu kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepadamu,

mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindun-
gan Bapa dan Penguasa kita.

Ucapan syukur dan penghiburan
3 Timotius, karena kamu saya sangat bersyukur kepada Allah— yaitu Dia yang saya

layani dengan hati yang tidak merasa bersalah, seperti yang dilakukan oleh nenek
moyang saya. Siang dan malam saya tidak lupa mendoakanmu. 4 Dan ketika teringat
kepadamu, saya mengingat air matamu waktu kita berpisah. Jadi saya rindu sekali
bertemu denganmu, supaya hati saya penuh dengan sukacita lagi. 5 Saya ingat bahwa
kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hal itu sangat terbukti bagi saya.
Dan dalam sifat itu kamu mengikuti teladan nenekmu Lois dan ibumu Eunike. 6 Oleh
karena itu sayamaumengingatkankamusupaya terusmemanfaatkandanmeningkatkan
kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu pada saat saya meletakkan tangan
saya atasmu. Kemampuan itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu terus
dinyalakan. 7Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau
malu. Sebaliknya Roh itumenambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, penuh
kasih, dan penguasaan diri.

8 Jadi, janganlah kamu malu memberi kesaksian tentang Penguasa kita, dan janganlah
malu karena saya— yang dipenjarakan karena melayani Dia. Sebaliknya, dengan keku-
atan 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!
Dankebaikanhati-Nya itu sudahdirencanakan sebelumpermulaan zamandandiberikan
kepada kita karena kita dipersatukan dengan Kristus 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
jalanmenuju hidup selama-lamanya dan yang tidak ada habis-habisnya. 11Supaya 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 danmenjamin 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.
14 Kepadamu Allah sudah mempercayakan ajaran benar yang sangat berharga itu. Jadi
jagalah itu dengan pertolongan Roh Kudus yang hidup di dalam kita.

15Kamu sudahmendengar bahwa semua saudara seimandi daerahAsia sudahmening-
galkan saya— termasuk Figelus dan Hermogenes. 16-17Hal itumembuat sayamerindukan
Onesiforus!* Saya berdoa supayaTUHANmemberkati keluargaOnesiforus sesuai dengan
kebaikan hati-Nya. Biarpun saya di penjara, dia tidak malu mengunjungi saya. Bahkan
ketika dia datang keRoma, dia terpaksamencari saya ke sana kemari sampaimenemukan
saya. Dia selalu menghibur dan menguatkan saya. 18 Dan 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

1Anakku Timotius, hendaklah kamu terus dikuatkan melalui kebaikan hati Allah yang
luar biasa— yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus. 2Dan semua ajaran

* 1:16-17 Onesiforus Paulus tidak langsung berkata bahwa Onesiforus sudah mati, tetapi banyak penafsir berkata
bahwa bahasa yang digunakan Paulus lebih cocok kalau Onesiforus sudah mati dan tidak lagi hidup bersama
keluarganya.
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yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar para saudara-saudari seiman, hendak-
lah kamu juga ajarkan dan percayakan kepada saudara-saudari yang lain— khususnya
kepadamereka yang sanggupmengajar dan yang setia menyampaikan ajaran itu kepada
orang lain lagi.

3 Teladanilah saya ketika kamu juga dibuat menderita sebagai pengikut Kristus Yesus.
Sebagai pengikut-Nya, kamu menjadi seperti tentara dalam batalion Kristus. 4 Seorang
tentara tidakmenyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan yang lain, karena diamau
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. 7Pikirkanlah contoh-contoh ini, danTUHANakanmemberikankemampuan
kepadamu untukmengerti lebih dalam tentang hal-hal ini.

8Pikirkanlah selalu tentang Kristus Yesus! Dia Keturunan Daud.† Dan Dia sudah hidup
kembali dari kematian. ItulahKabar Baik yang saya beritakan. 9Tetapi 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 mempertahankan kebenaran
dalam Kabar Baik yang sedang diberitakan dan dipercayai itu. Karena dengan bertahan
teguh saya sebenarnya menolong semua umat pilihan Allah, supaya mereka mendapat
kesempatan menerima keselamatan yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus
Yesus. Dengan demikianmereka akan turut menikmati kemuliaan-Nya selama-lamanya.

11Perkataan ini sangat layak dipercaya:
Kalau kita menganggap diri mati bersama Dia,✡

kita juga akan hidup bersama Dia.
12Kalau kita tetap setia kepada-Nya— biarpun dalam penderitaan,

kita juga akanmemerintah bersama Dia.

Tetapi kalau kita menyangkal Dia dengan berkata, “Saya bukan pengikut Yesus,”
maka Dia juga akan berkata, “Kamu bukan pengikut-Ku.”

13Walaupun begitu, kalau kita hidup kurang setia sesuai dengan kehendak-Nya,
Dia akan tetap setia menepati segala janji-Nya kepada kita,
karena Dia tidak bisa menyangkal perkataan-Nya sendiri.

Berusahalah supaya diakui oleh Allah
14 Tetaplah ingatkan saudara-saudari kita tentang semua hal itu, dan di hadapan Allah

berilah nasihat kepada mereka dengan tegas, supaya mereka tidak bertengkar tentang
hal-hal yang tidak berguna.✡ Pertengkaran seperti itu tidak bisa menghasilkan 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 kamumenjadi 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 yang melibatkan
diri dalam pembicaraan seperti itu, hidupnya akan semakin jauh dari kehendak Allah.
17Ajaran-ajaran semacam itumenular seperti penyakit berbahaya. Himeneus dan Filetus
adalah guru-guru palsu yangmengajarkan hal-hal semacam itu! 18Mereka berdua sudah
mengikuti jalan sesat, karena mereka mengajar bahwa Allah tidak akan menghidupkan
kita kembali sesudah mati, karena menurut mereka satu-satunya kesempatan untuk
dihidupkan kembali sudah terjadi.‡ Dengan demikian mereka sudah mengacaukan
keyakinan beberapa orang saudara-saudari kita.

* 2:5 hadiah kemenangan Secara harfiah, “mahkota.” † 2:8 keturunan Daud Nabi-nabi sudah bernubuat bahwa
Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebut Raja Penyelamat dengan
perkataan “Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. ✡ 2:11 Rom. 6:1-4; 12:1-2; Ef. 2:1-10; Kol. 2:6-15;
3:1-6 ✡ 2:14 1Tim. 1:4; 4:7 ‡ 2:18 satu-satunya kesempatan untuk dihidupkan kembali sudah terjadi Sekarang
ini dasar untuk ajaran palsu ini tidak diketahui. Tetapi pasti tidak jauh dari ajaran sesat yang ditentang Paulus dalam 1
Kor. 15.
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19 Tetapi 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:
“TUHAN mengenal siapa yang sudah menjadi milik-Nya, dan siapa yang belum menjadi

milik-Nya.”✡
Dan
“Setiap orang yang mengatakan, ‘Saya adalah pengikut Tuhan Yesus,’ harus berhenti

melakukan kejahatan.”
20 Coba pikirkan contoh ini: Di dalam sebuah rumah mewah ada bermacam-macam

piring dan alat dapur lainnya yang terbuat dari bahan-bahan yang berharga— seperti
emas dan perak. Dan ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari
bahan berharga dipakai hanya untuk keperluan yang istimewa, sedangkan yang terbuat
dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. 21 Demikian juga kamu!
Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja— dengan menjaga dirimu
supaya tetap hidup murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa. Berarti kamu
menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik.

22 Tetapi jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keing-
inan orang muda. Berusaha keraslah untuk tetap hidup benar, tetap yakin kepada
ajaran yang benar, tetap berbuat kasih, dan tetap hidup berdamai dengan sesamamu.
Semua itu perlu dilakukan secara bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-
saudari yang (seperti kamu sendiri) setiap hari meminta pertolongan Tuhan dengan
hati yang sungguh-sungguh. 23 Dan sekali lagi saya berpesan: Janganlah terlibat dalam
perdebatan yang bodoh tentang ajaran yang tidak berguna, karena kamu sudah tahu
bahwa perdebatan semacam itu hanya menimbulkan pertengkaran. 24 Dan memang
tidak pantas bagimu sebagai hamba Tuhan Yesus untuk bertengkar. Sebaliknya setiap
hambaTuhanharus ramahkepada semuaorang, pintarmengajar, dan sabarmenghadapi
masalah atau kesusahan. 25 Dan sebagai hamba Tuhan, 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 supaya mereka
menjadi kaki-tangannya.

3
Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang

1 Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini✡ kita
pasti 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.
5 Memang, di mata orang-orang lain, mereka mau dianggap sebagai pengikut agama,
tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal Allah atau diubahkan oleh kuasa-
Nya! Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu.

6 Karena orang-orang seperti itulah yang mengatakan dirinya sebagai guru agama,
supaya diundangmasuk ke rumah-rumah orang lain. Lalumerekamenipu danmenjerat
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

§ 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 ✡ 3:1 1Kor. 10:11; Ibr. 1:2; 1Ptr. 4:7; 4:17; 1Yoh. 2:18



2 Timotius 3:8 496 2 Timotius 4:8

mereka tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu. 8 Sedangkan ‘guru-
guru agama’ seperti itu adalah seperti Yanes dan Yambres* yang melawan Musa. Berarti
pikiran guru-guru itu sudah menjadi kacau dan mereka selalu melawan ajaran yang
benar. Apa yang mereka percayai sebenarnya tidak masuk akal. 9Tetapi guru-guru palsu
itu tidak akan berhasil menjerat dan menyesatkan banyak orang. Karena kebodohan
mereka akanmenjadi sangat nyata, sama seperti yang terjadi pada Yanes dan Yambres.

Menjadi hamba Tuhan seperti Paulus
10 Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya

sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan
kesabaran yang sama. Cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga
sama. 11 Di daerahmu sendiri, kamu jelas tahu bagaimana penduduk kota Antiokia,
Ikonium, dan Listra menganiaya saya dan membuat saya menderita. Tetapi ingatlah
bahwa Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu! 12 Setiap hamba Kristus Yesus
yang sungguh-sungguhmauhidupmenyenangkanhatiAllahakandianiaya. 13Sedangkan
orang jahat dan guru-guru palsu akan terus menjadi semakin berbahaya. Mereka
menyesatkan orang lain, tetapi mereka sendiri juga tersesat.

14Oleh 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 mengajarkannya layak
dipercayai. 15Dankeyakinanmu itu jugaberdasarkanKitab Suci— yang sudahkamukenal
sejak kecil. Dan melalui Firman TUHAN itu kamu menjadi bijaksana, sehingga kamu
menerimakeselamatanyangkitaperolehkarenapercayakepadaKristusYesus. 16Seluruh
Kitab Suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Dan semuanya berguna untuk
mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, danmendidik kita bagaimana hidup benar
di mata Allah. 17 Jadi melalui Firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan
diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan TUHAN kepada
kita.

4
1Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai Raja,

lalu Dia akan mengadili semua orang— baik yang mati maupun yang masih hidup, maka
di hadapan Allah dan Kristus Yesus sayamemberi perintah ini kepadamu: 2Beritakanlah
FirmanAllah selalu—baikketika jemaat yangkamu layanimaumendengarataupun tidak
mau mendengar. Dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik
mereka berdasarkan Firman-Nya. Tunjukkanlah kesalahan mereka, tegur dan kuatkan-
lah hati mereka.

3 Karena waktunya akan datang di mana orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran
yang benar. Sebaliknya, mereka akanmencari ke sana kemari untukmendapatkan guru-
guru yang akanmengajar mereka tentang hal-hal yang enak didengar— yaitu sesuai den-
gan 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 menghadapi
kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan Yesus. Lakukanlah tugasmu sebagai
pemberita Kabar Baik. Lengkapilah seluruh tugasmu sebagai seorang hamba Tuhan.

6Karena sudah tibawaktunya sayaakandibebaskandari tubuhduniawi ini! Darah saya
akan segera dicurahkan seperti suatu persembahanbagi Tuhan,* laluDia akanmenerima
jiwa saya. 7Saya sudahmencapai garis terakhir dalamperlombaan 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

* 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. * 4:6 Darah … Frasa
ini menerjemahkan satu kata yang bisa diterjemahkan “curahkan air anggur sebagai persembahan.” Persembahan
binatang sesuai HukumTaurat hampir selalu dilengkapi dengan persembahan tepung terigu tercampurminyak zaitun
dan persembahan sekitar dua liter air anggur— yang dicurahkan secara perlahan-lahan di atas daging kurban yang
sedang dibakar atas mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya benar-benar
menjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia— demi kemuliaan Tuhan, akan segera
dibunuh dengan cara yangmengerikan. Bandingkan Fil. 2:17.
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sudah hidup dengan benar. Saya merindukan hari kemenangan itu ketika saya bertemu
dengan-Nya dan menerima mahkota itu. Dan mahkota kemenangan disiapkan bukan
hanya untuk saya, tetapi juga bagi semua orang yang merindukan hari kedatangan-Nya
kembali.

Petunjuk pribadi
9 Berusahalah datang kepada saya secepat mungkin. 10 Karena Demas— yang terlalu

mencintai dunia ini, sudah meninggalkan saya dan pergi ke Tesalonika. Sedangkan saya
sudah mengutus Kreskes ke Galatia dan Titus 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.

13 Waktu kamu melewati Troas, ambillah jubah tebal yang sudah saya titipkan sama
Karpus, dan juga kitab-kitab saya— khususnya yang terbuat dari kulit binatang.

14 Aleksander— pengusaha tembaga dan besi itu, sudah sangat menganiaya saya, se-
hinggamasalahsayabertambah. TUHANakanmenghukumnyasesuaidenganperbuatan-
nya. 15Kamu juga haruswaspada terhadap dia, karena dia sangatmenentang 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. 17Tetapi 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 sanggupmenyelamatkan 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 Onesiforus.

20 Dalam perjalanan ke sini, Erastus memutuskan untuk tinggal di Korintus. Dan saya
meninggalkan Trofimus di Miletus karena dia sedang sakit. 21 Usahakanlah 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 dan mengetahui ajaran
benar. Dan ajaran benar itu memimpin kita supaya hidup menurut kemauan Allah.
Karena kita percaya danmengikuti ajaran itu, kita yakin bahwa kitamemiliki 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, AllahBapadan Juruselamat kitaKristus Yesus akan selalu baikhati 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 yang masih perlu dikerjakan, dan bisa mengangkat beberapa orang di setiap
kota untuk menjadi penatua. 6 Untuk dipilih menjadi penatua, orang itu harus hidup
tidak bercela. Dia harus setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai istri lebih
dari satu. Anak-anaknya juga harus orang percaya. Mereka tidak boleh dikenal 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 sukaberkelahi atau yangberusahamenjadi kayadenganmenipu
orang lain. 8 Seorang penatua juga harus siap menolong orang lain dengan menerima
mereka di dalam rumahnya. Dia harus selalu mau yang terbaik bagi semua orang. Dia
harus bijaksana dan hidup dengan benar, dan dia harus setia kepada Allah dan berkenan
pada-Nya. 9 Seorang penatua harus setia mengikuti semua yang kita ajarkan, supaya dia
bisa menolong orang-orang dengan ajaran yang benar.* Karena dengan begitu dia bisa
menunjukkan kepada orang yangmelawan ajaran itu bahwamereka salah.

10Hal itu penting karena ada banyak orang yang tidakmau taat dan yangmenyesatkan
orang-orang lain. Yang sayamaksud adalah khususnyamereka yangmengatakan bahwa
semua laki-laki harus disunat. 11Kita harus hentikanmereka supaya tidakmengajar lagi,
karena ajaranmereka itu menyebabkan kepercayaan banyak keluarga berimanmenjadi
kacau— baik itu orang tua maupun anak-anak. Dan mereka juga memakai ajaran palsu
itu sebagai alasan untuk minta uang. 12Pada 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.”†
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 akanpeduli pada cerita-cerita dongeng dari orang Yahudi, danmereka akan
berhenti mengikuti perintah dari orang-orang yang sudahmeninggalkan ajaran benar.

15 Bagi orang-orang yang murni hatinya, semua makanan dan benda adalah murni.
Tetapi bagimerekayangpenuhdosadan tidakpercaya, tidak adayangmurni. Sesungguh-
nya pikiran mereka sudah menjadi jahat dan hati nurani mereka sudah kotor. 16Mereka
mengatakan bahwa mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuk-
tikan hal itu. Mereka menolak untuk taat kepada Allah, dan tidak mampu melakukan
sesuatu yang baik. Allahmembenci cara hidupmereka.

* 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 bahwaPaulusmengambil kutipan ini dari seorangpembuat puisi yangbernama
Epimenides. Epimenides berasal dari Kreta dan hidup 600 tahun SM.
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2
Menaati ajaran yang benar

1Namun, kamu Titus, harus selalu mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan ajaran
yang benar. 2Ajarlah laki-laki yang sudah tua untuk menguasai diri, untuk hidup bijak-
sana, dan sebagai orang yang bisa dihormati. Mereka harus tetap percaya ajaran yang
benar, sungguh-sungguh mengasihi orang lain, dan selalu bertahan waktu menghadapi
kesusahan. 3 Juga, nasihatilah perempuan-perempuan yang sudah tua supaya hidup
hanya untuk menyenangkan Allah. Mereka tidak boleh bercerita bohong tentang orang
lain, dan jangan 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-anak mereka.
5Mereka juga bisa mengajar perempuan-perempuan muda untuk hidup bijaksana dan
dengan hati yang bersih. Sebaiknya yangmuda juga belajar bagaimanamengurus rumah
tangga dengan baik, dan cara melayani suami. Dengan begitu, tidak ada orang yang bisa
menjelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

6 Demikian juga, ajarlah laki-laki yang muda untuk hidup bijaksana. 7 Titus, dalam
segala hal kamuharusmenjadi contoh yang baik kepadamereka. Ajarlahmereka dengan
hati yang jujur, dengan memakai cara yang patut dihormati. 8 Dan semua ajaranmu
haruslah yangbenar, supaya tidakmemberi kesempatankepadamereka yangmenentang
kita. Denganbegitu,mereka akanmalukarenamereka tidakmenemukankesalahanyang
bisa dipakai untukmencela kita.

9Dan sampaikanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang bekerja sebagai budak milik
orang lain: Mereka harus selalu bersedia melayani tuan mereka masing-masing, harus
berusaha menyenangkan mereka, dan tidak boleh membantah tuannya. 10Mereka 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, dengangembiradansangatyakin,* kitamenantikanwaktukedatangankembali
Juruselamat kita Kristus Yesus. Pada waktu itu sinar kemuliaan Yesus sebagai Allah yang
sangat berkuasa akan terlihat di dunia ini.† 14 Dia sudah menyerahkan diri-Nya untuk
mati 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 punmenganggap bahwa
mereka 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 menjelekkan
orang lain, tetapi hidup dalam damai dengan semua. Mereka juga harus lemah-lembut
dan sopan terhadap setiap orang.

3 Karena dulu, kita juga adalah orang bodoh yang tidak taat kepada Allah. Kita sesat
dan terikat olehbermacam-macamkeinginanyanghanyamenyenangkan tubuhkita. Dan
kita selalu mempunyai rencana jahat dan iri hati. Orang-orang membenci 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.

* 2:13 gembira dan sangat yakin Secara harfiah, kata-kata ini menerjemahkan “pengharapan yang (penuh) berkat.”
† 2:13 kemuliaan Yesus sebagai Allah Bahasa Yunani juga dapat dimengerti, “… 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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5Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita,
tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita.

Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya
yangmembersihkan kita dari dosa,
sehingga kita dilahirkan kembali danmempunyai hidup baru.

6Dan Diamencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita
melalui Kristus Yesus, Juruselamat kita.

7Hanya dengan kebaikan hati Allah saja
kita sudahmenjadi benar di mata-Nya!

Tujuan semua ini adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah
yang berhakmenerima hidup selama-lamanya.
Itulah yang kita nantikan dengan yakin.

8 Semua yang sudah saya katakan itu benar. Dan saya mau supaya Saudara mengajarkan
semua itu dengan tegas, sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah sungguh-
sungguh berusaha untuk berbuat baik. Cara hidup seperti itu cocok bagi kita pengikut
Kristus, dan juga berguna bagi semua orang.

9Tetapi janganlahmelibatkandirimukalauadayangbertengkar tentang ajaranYahudi,
misalnya kalaumereka bertengkar tentang nama-nama nenekmoyangmereka, dan juga
tentangHukumTaurat. 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, janganberhubungan lagi dengandia. 11Karenakamu tahubahwaorang-orang
seperti itu berdosa dan tidak mengikuti ajaran benar. Dosa-dosa mereka membuktikan
bahwamereka bersalah.

Petunjuk terakhir dan salam
12 Saya akanmengutus 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.

13 Waktu Apolos dan ahli hukum Zenas sudah siap untuk pergi dari situ, saya minta
jemaat membantumereka sebaik mungkin, supayamereka bisa melanjutkan perjalanan
tanpa mengalami kekurangan. 14 Sebaiknya, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus,
harus belajar untuk saling membantu seperti itu, dan selalu siap untuk berbuat baik
sewaktu orang lainmemerlukan bantuan. Jangan sampai kita hidup percuma saja.

15 Semua orang yang bersama dengan saya di sini mengirim salam kepadamu. Sam-
paikanlah 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 kalian masing-masing Dengan kedua kata terakhir, sudah jelas bahwa Paulus tahu bahwa bukan hanya Titus
yang akanmembaca surat ini.
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Surat Paulus kepada Bapak Filemon
1-2 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Filemon— teman sekerja kami,* dan

kepada saudari seiman kita Afia, dan seluruh anggota jemaat yang berkumpul di rumah
Filemon, dan kepada saudara seimanArkipus— yang berjuang bersamakami demi Tuhan
Yesus.
Salam dari Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, dan salam dari Timotius—

saudara seiman kita.
3 Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada

kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup tenang dalam perlindungan
Bapa dan Penguasa kita.

Kasih dan keyakinan Filemon
4Setiap kali saya teringatmendoakan Saudara, saya selalu bersyukur kepada Allah kita

karena kamu. 5 Saya bersyukur karena saya sudah mendengar bahwa Saudara banyak
berbuat kasih kepada semua umat Allah dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan
Yesus. 6Dansayaberdoa supayakeyakinanyangkitamiliki ituakansemakinmemberikan
semangat kepada Saudara sehingga kita lebihmemperhatikanhal-hal yangbaik yangbisa
kita lakukan demi kemuliaan Kristus. 7 Saudara Filemon, perbuatan kasihmu kepada
semua umat Allah sangat menyenangkan hati saya dan memberi kekuatan kepada saya.
Dan hati semua saudara-saudari seiman sudah disegarkan karena pelayananmu.

Terimalah Onesimus sebagai saudara seiman
8 Jadi sebenarnya, sebagai rasul yang diutus Kristus saya bisamenyuruh Saudara untuk

melakukan apa yang pantas kamu lakukan, 9 tetapi karena kita saling mengasihi, saya
lebih suka memohon kepadamu. Tentu Saudara juga akan kasihan kepada saya karena
teringat, “Paulus sudah tua, dan sedang dalam penjara karena melayani Kristus Yesus.”
10 Saya mohon kepadamu demi anakku Onesimus! Dia sudah seperti anakku sendiri,
karena dia percaya kepada Yesus melalui apa yang saya ajarkan di dalam penjara ini.
11Padawaktu diamasih budakmu,memang dia ‘Tidak Berguna’ bagimu! Tetapi sekarang
dia sudah sangat ‘Berguna’†— baik untuk Saudara, maupun untuk saya.

12 Saya sudah menyuruh dia kembali kepadamu— yaitu dia yang sudah menjadi buah
hati saya! 13 Sebenarnya saya mau menahan dia di sini supaya dia bisa membantu 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! 14Tetapi saya tidak maumenahan dia tanpa persetujuan
Saudara! Karena kalau sayamenahan dia secara diam-diam, hal itu sama seperti Saudara
menolong saya karena terpaksa. Tetapi kalau Saudara mau menolong saya, saya mau
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

* 1:1-2 Filemon pasti orang berkedudukan tinggi di kota Laodikia— yang dekat kota Kolose. Teman sekerja Paulus
bernamaEpafras sudahmenginjili daerah itu (Kol. 1:7; 2:7; 4:12; Flp. 2:25-30), danpadawaktusurat iniditulis ada jemaat
yangberkumpul di rumahFilemon. Tidakdiketahui kalauPaulus pernahmengunjungi daerah itu. Salah satubudaknya
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 bertemudengan Paulus di dalampenjara
di Roma. Tidak jelas apakah Onesimus yang mencari Paulus, atau secara kebetulan dia juga dipenjarakan di dalam
penjara yang sama. Kita hanya tahu bahwamereka bertemu saja, dan di dalam penjara itu Onesimus menjadi percaya
kepada Yesus dan membantu Paulus. Dalam surat ini Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon dan meminta
dia supaya tidakmenjatuhkanhukumankepadaOnesimus. Paulusmemintahal itu karenapadawaktu itu, setiapbudak
yangmelarikan diri dari tuannya, tuannya akanmenjatuhkan 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 sudahmenjadi saudara seiman, Paulus berkata dalam kalimat kedua bahwa
nama yang dulu sudahmenjadi cocok lagi. Lihat juga ayat 20.
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bagimu— sebagai budakmu dan sekaligus sebagai saudaramu seiman, karena sama-sama
bersatu dengan Tuhan Yesus.

17 Jadi kalau Saudara menganggap saya sebagai saudaramu seiman, terimalah Ones-
imus kembali sama seperti kamu menerima saya. 18 Kalau dia sudah melakukan ke-
salahan, atau dia punya utang kepadamu, biarlah saya yang menanggungnya! 19 Saya—
Paulus, menulis ini dengan tangan saya sendiri: Saya akan membayar semua utang
Onesimus. Dan sebenarnya saya tidakperlumengingatkanbahwaSaudarapunyabanyak
utang kepada saya— yaitu utang roh dan jiwamu, karena saya yangmenyampaikan berita
keselamatan kepadamu! 20 Ya, kita menjadi saudara karena Tuhan Yesus, jadi sudah
waktunya Saudara melakukan sesuatu yang berguna bagi saya! Tenangkanlah hati saya
karena kesatuan kita dengan Kristus! 21 Saya menulis surat ini dengan keyakinan bahwa
Saudara tidak hanya menjawab apa yang saya minta, tetapi akan melakukan lebih dari
apa yang sayaminta.

22 Juga tolong siapkan kamar untuk saya. Karena saya berharap Allah akan menjawab
doa-doa kalian, dan saya bisa datang lagi kepada kalian.

23Epafras— yang dipenjarakan bersama saya karenamelayani Kristus Yesus, mengirim
salam kepadamu. 24 Teman-teman sekerja saya— yaitu Markus, Aristarkus, Demas, dan
Lukas, jugamengirim salam kepadamu.

25 Doa 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. 3Anak-Nya itu mencerminkan segala kemuliaan Allah, dan
Dia adalah gambar yang nyata dan yang sesungguhnya dari keberadaan Allah. Melalui
perintah-Nya yang penuh kuasa, Anak-Nya itu mengatur supaya semua yang diciptakan-
Nyamasih tetap berlangsung. SesudahDiamati untukmembersihkan 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. 4Dengan demikian, jelaslah bahwa
kedudukan yang diberikan kepada Anak-Nya itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan
malaikatmanapun. Begitu jugahubunganantaraAnakdenganBapa-Nya jauh lebihdekat
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-Nya
melalui perkataan nabi ini,
“Aku akanmenjadi Bapa-Nya,

dan Dia akanmenjadi Anak-Ku.”✡
6 Selanjutnya, waktu Allah mengutus Anak-Nya yang sulung itu ke dalam dunia ini, Dia
memerintahkan,
“Biarlah semuamalaikat menyembah Anak-Ku itu.”*

7Tetapi tentang paramalaikat, Allah hanya berkata,
“Paramalaikat melakukan tugas dari Allah dengan cepat seperti angin.

Kuasa yang diberikan kepadamereka seperti nyala api.”†
8 Sedangkan kepada Anak-Nya Allah berkata,
“Anak-Ku, Engkau adalah Allah yang akan memerintah dari takhta kerajaan-Mu untuk

selama-lamanya.
Kuasa yang akan Engkau tunjukkan dengan tongkat kerajaan-Mu akan selalu meng-
hasilkan keadilan.

9 Engkau mengasihi orang-orang yang melakukan kebenaran, tetapi membenci orang-
orang yangmelakukan kejahatan.

Karena itu Aku— sebagai Allah-Mu, melantik
dan mengurapi-Mu dengan minyak sebagai tanda bahwa kerajaan-Mu
mendatangkan sukacita.

Dan sukacita itu lebih besar daripada sukacita yang Ku-berikan kepada para sahabat-
Mu.”✡

10 Dan Allah juga mengatakan— bukan kepada malaikat, 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.
12Dan nanti semua ciptaan yang sudah rusak itu akan Engkau gulung dan buang— seperti

waktu seseorangmenggulung lalu membuang pakaiannya yang rusak.

✡ 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, “Diamenjadikan (bermacam-macam) anginmenjadi para pemberita-Nya, dan api yangmenyala-nyala
sebagai hamba-hamba-Nya.” Terjemahan dalam teks TSI adalah sesuai dengan urutan kata dalambahasa Yunani, akan
tetapibahasaYunanikurang tergantungurutankatadanbisadimengerti seperti bahasa Ibranidi atas. Kata “paraangin”
juga dapat diterjemahkan ‘roh-roh’. Yang penting, sesuai tema pasal ini dan khususnya ayat 14, paramalaikat hanyalah
pelayan Allah yang rendah kedudukannya. ✡ 1:9 Mzm. 45:7-8
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Lalu seperti seorang yang memakai 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 danmembuatmerekamenjadi
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. 2-3Karena kalau perintah-perintah Allah yang disampaikan kepadaMusa
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 tidak menaatinya
akan menerima balasannya dari Allah sesuai dengan perbuatannya. Jadi, janganlah kita
berpikir bahwa kita bisa terlepas dari hukuman Allah kalau kita tidak menghargai dan
tidakmenaati berita keselamatan yang disampaikan 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. 4Allah sendiri jugamembuktikan 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
5Karena para malaikat tidak dipilih Allah untuk memerintah atas ‘ciptaan baru’✡ yang

sedang kita bicarakan itu. 6Tetapi Kitab Sucimenuliskan bahwa seseorang berkata secara
terus-terang kepada Allah,
“Ya Allah, kenapa Engkau peduli terhadapmanusia?

Dan kenapa Engkaumengasihani kami keturunan Adam?*
7 Untuk sementara waktu Engkau sudah membuat kedudukan kami lebih rendah dari

paramalaikat,
tetapi dari semuamakhluk lainEngkau sudahmenjadikankami seperti raja-raja yang
mulia dan terhormat,

8karena Engkau sudahmeletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kamimanusia.”†
Memang Firman TUHAN itu berkata bahwa Allah sudah meletakkan ‘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 FirmanAllah tadi, waktuKristus hidupdi dunia ini “untuk
sementara waktu Dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para malaikat.”
Tetapi sekarang di surga Allah sudahmemahkotai Dia denganmahkota kerajaan. Berarti

✡ 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 * 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, ‘AnakManusia’ 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-Nya menafsirkan kembali semua nubuatan tentang Kristus
itu dan mulai mengerti hal-hal yang dulu tidak dimengerti oleh para pembaca sebelum kedatangan-Nya. Salah satu
contoh adalah tafsiran si penulis dalam ayat 8b-9. Harap dimengerti bahwa semua bagian Mazmur yang dianggap
menubuatkan tentang Kristus juga bisa ditafsirkan sebagai tentang manusia biasa saja. Sebagai contoh, semua kata
benda tentangmanusia 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 ‘anakmanusia’— yang diterjemahkan
di atas ‘keturunan Adam’ di atas, ada kemungkinan bahwa penulis Surat Ibrani sengaja menggunakan kutipan itu
dengan dua arti— yaitu 1) arti ‘manusia biasa’ dan 2) dengan mengingatkan nama yang Yesus sering gunakan untuk
diri-Nya sendiri.
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Dialah sekarang ‘Rajayangmuliadan terhormat’atas ‘segala sesuatu’. Hal itu terjadi pada-
Nya karena Dia sudah mengurbankan hidup-Nya sendiri demi kita semua sesuai dengan
kebaikan hati Allah kepada kita.

10-11Allahsendiri yangsudahmenciptakansegala-galanya, dansemuaciptaan itudibuat
untukmemuliakan Allah. Karena itu, tepat sekali bagi Allah untukmendapatkan banyak
anak— yaitu kita, supaya kita hidup bersama Dia dalam kemuliaan-Nya. Dan Allah
memutuskan bahwa Anak sulung-Nya itu— Yesus, harus layak menjadi Raja Penyelamat
dan Perantara yang sempurna melalui penderitaan-Nya bagi kita sebagai anak-anak
angkat Allah. Jadi baik Yesus— yang membuat kita menjadi kudus, maupun kita yang
dikuduskan-Nya, sama-sama memanggil Allah ‘Bapa kita’. Oleh karena itu Yesus tidak
malu menyebut 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.”✡

14Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai ‘anak-anak’-Nya adalah manu-
sia biasa yang terdiri dari darahdandaging. Oleh karena itu, sudah tepat jugauntukYesus
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. 15Dengan cara itulah Yesus sudah membebaskan kita— yang sebelumnya dikuasai
oleh rasa takut akan maut sepanjang hidup kita. 16 Sudah jelas: Bukan para malaikat
yang ditolong Yesus, tetapi kita yang adalah keturunan Abraham. 17Oleh karena itulah,
Yesus harus menjadi manusia 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
mendamaikankitadenganAllah.* 18DanolehkarenaDia sendiri sudahpernahmenderita
dandicobai, Diamengerti kelemahankitadan sanggupmenolongkita yang seringdicobai.

3
Yesus jauh lebih hebat dariMusa

‡ 2:12 memperkenalkan Engkau Secara harfiah, “memberitakan nama-Mu.” ✡ 2:12 Mzm. 22:23 ✡ 2:13 Yes.

8:17 ✡ 2:13 Yes. 8:18 § 2:17 ImamAgung kita, Yesus Imam adalah pemimpin Rumah Allah. Tugas imam adalah
sebagai perantara antara manusia dan Allah, dan khususnya sebagai pengantar untuk persembahan yang diberikan
olehmasyarakat kepada Allah. Pada permulaan, setiap laki-laki bolehmemberikan persembahan sendiri kepada Allah
tanpa perantaraan orang lain. (Kej. 8:20; 12:7; 13:4; 26:25; 31:54, Ayub 1:5) Melkisedek adalah orang pertama yang
disebut sebagai “imam” di Kej. 14:18. Lalu, lewat Nabi Musa, pada waktu Allah memberikan peraturan-peraturan
kepada bangsa Israel, ditentukan bahwa hanya keturunan dari Harunlah yang bolehmenjadi imam, dan banyak tugas
danperaturandiberikankepadamerekadalambukuKeluaran, Imamat, Bilangan, danUlangan. Hanyapara imamyang
bolehmasuk ke Ruang Kudus yang ada di tengah Rumah itu, dan hanyamereka yang bisamemegang 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 imamataumembuat acara-acara tertentu. Pada zamanRajaDaud, para imamdiaturmenjadi 24
kelompok— yangmasing-masingmendapat giliran untuk bekerja di RumahAllah selama satu bulan. Pada zamanYesus,
sudah ada sidang para imam. Anggota-anggota sidang itu disebut ‘imam-imam kepala’. Kepala dari sidang itu adalah
imamagung. Yesus juga disebut sebagai ImamAgung dalam surat Ibrani. (Ibr. 5:5-6; 7:20-28; 8:1-2; 10:21) Hal ini karena
Yesus adalah Perantara yang paling agung antaramanusia dengan Allah, dan Dia kuduskan umat-Nyamelalui 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 dasarnyameliputi kurban untukmenghapuskan dosa sehingga Allah tidakmarah 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.
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1-2 Jadi Saudara-saudari, dengan dipilih-Nya kita menjadi warga kerajaan surga, mari-
lah kita lebih mengenal Yesus yang sudah kita akui itu. Dialah yangmenjadi wakil Allah*
dan Imam Agung kita di dunia ini. Dalam menjalankan tugas-Nya itu Yesus melayani
dengan setia— sebagaimana jugaMusapernahmelayanidengan setiadalammenjalankan
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
akanAllah lakukan dan ajarkan kepada kitamelalui Kristus. 6Tetapi, Kristus adalahAnak
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
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.

9Biarpun sudah empat puluh tahunmerekamelihat banyak keajaiban yang Aku lakukan
di padang gurun,

tetapi merekamasih tetapmenguji Aku dan kesabaran-Ku.
10 Jadi, Aku sangat marah kepadamereka semua

dan berkata, ‘Hati mereka selalu inginmengikuti jalan sesat.
Mereka selalu menolak untuk taat kepada perintah-perintah-Ku.’

11Oleh karenamereka sudahmembuat Aku begitu marah, maka Aku bersumpah,
‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang† yang Aku sudah siapkan bagi
mereka.’ ”✡

12 Jadi, Saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya tidak ada di antara kalian yang mem-
punyai hati yang jahat dan menolak untuk percaya, sehingga membuat kalian berhenti
taat kepada Allah yang hidup. 13 Tetapi marilah kita saling menguatkan setiap hari. Fir-
manTUHAN 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. 14 Karena kita sudah menjadi teman
seperjuangan Kristus, asal kita tetap berpegang kepada keyakinan kita sampai akhir
hidup kita— sama seperti ketika kita pertama kali percaya kepada-Nya. 15Hal itu sesuai
dengan Firman TUHAN yang tadi saya kutip,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hatimu seperti nenekmoyang kalian,
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! 17 Dan kepada
siapakahAllah sangatmarahselamaempatpuluh tahun? Kepadanenekmoyangkitayang
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 pernahmemasuki 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
diizinkanmasuk ke negeri itu karenamerekamenolak untuk percaya kepada Allah.

4
1 Jadi marilah kita berjaga-jaga dengan perasaan takut! Karena janji Allah tentang

kesempatanmasuk ‘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

* 3:1-2 wakil Allah Secara harfiah, “rasul”— yang juga bisa diterjemahkan “utusan.” † 3:11 negeri tenang Penulis
Mazmur mengingatkan para pembaca tentang perjanjian Allah untuk umat Israel memasuki tanah yang dijanjikan
kepada Abraham dan keturunannya— yaitu negeri Kanaan. Tetapi penulis Surat Ibrani menggunakan ayat ini dengan
arti rohani. Untuk penulis, ‘negeri tenang’ adalah 1) hidup tenang dalam perlindungan Allah di dalam dunia ini, dan
2) daripada berusaha menyelamatkan diri sendiri, lebih baik berpegang teguh kepada Yesus supaya menjadi warga
kerajaan Allah di surga. ✡ 3:11 Mzm. 95:7-11 ✡ 3:15 Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8 * 4:1 negeri tenang Lihat catatan
di Ibr. 3:11.
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itu! 2 Karena 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 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 pernah memasuki 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. 4Kita sudah
tahu hal itu karena Allah sudah berkata dalam Kitab Suci,
“Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaan-Nya dalammenciptakan

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 itu masih terbuka dan kita masih mempunyai kesempatan untuk masuk
ke situ. Tetapi nenek moyang kita yang sudah lebih dulu mendengarkan Kabar Baik itu
sudah gagal masuk, karena mereka menolak untuk percaya kepada Allah. 7 Karena itu
Allah menentukan lagi suatu hari yang lain sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam
negeri itu. Yaitu ayat yang saya kutip dari Mazmur di atas yang menyebutkan ‘hari ini’—
di mana sesudah bertahun-tahun kemudian Allah berkata tentang hari itu melalui Raja
Daud,
“Hari ini, ketika kalianmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hati kalian seperti nenekmoyang kalian.”✡
8Karenakalau sajaYosua‡benar-benarberhasilmembawabangsa Israelmasukke ‘negeri
tenang’ yang dijanjikan Allah, maka Allah tidak perlu lagi menentukan kesempatan yang
lain untukmasuk ke negeri itu! 9 Jadi hal itumenunjukkan bahwamasih ada kesempatan
bagi kita umat Allah untuk memasuki “negeri tenang” Allah itu— yaitu suatu ketenangan
rohani yang bisa digambarkan seperti berhenti bekerja pada Hari Sabat. 10 Semua yang
masuk ke dalam negeri itu beristirahat dari segala pekerjaan mereka masing-masing,§
sama seperti Allah sampai sekarang masih beristirahat dari segala pekerjaan-Nya sejak
hari ketujuh yang pertama itu. 11Karena itu, marilah kita lebih giat dan rajin lagi supaya
kita masuk dan hidup dalam ‘negeri tenang’ itu. Jangan sampai ada di antara kita yang
gagal seperti nenekmoyang kita yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

12 Oh, Firman Allah sungguh hidup dan berkuasa! Karena kita mengalami bahwa
Firman-Nyamempunyai kekuatanyangbesar di dalamdiri 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 Allah— bahkan
semua isi hati kita terbuka di hadapan-Nya. Dan setiap kita akan berdiri dan memberi
pertanggung-jawaban kepada-Nya.

Yesus tepat sekali dalam tugas-Nya sebagai ImamAgung bagi kita
14 Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus Anak Allah yang sudah 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. 16 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 “sedang masuk.” Ternyata ketenangan ini kita alami
di dalam dunia yang sekarang, dan juga nanti di surga. ✡ 4:3 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:4 Kej. 2:2 ✡ 4:5
Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:7 Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8, 13; 4:1 ‡ 4:8 Yosua SesudahMusameninggal, Yosuamenjadi
pemimpin orang Yahudi. Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan— tanah yang sudah dijanjikan
Allah kepada mereka. § 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 Ibrani menggunakan bagian tubuh ‘sendi-sendi
dan sum-sum’ sebagai gaya bahasa yangmelambangkan perbedaan yang sangat persis atau sangat dalam di dalamhati
nurani dan hidup rohani kita. † 4:14 ImamAgung kita. Lihat catatan di Ibr. 2:17.
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karena itu, kita bisa langsungmenghadap takhtaAllahdalamdoa. Danbiarlahkita datang
tanpa rasa takut, karena Imam Agung kita sudah berada di samping takhta-Nya itu— di
manakita akanditerimadengankebaikanhati Allah. Denganbegitu, kapanpunkita perlu
pertolongan, Allah akanmengasihani danmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

5
1Kita tahubahwasetiap imamagungagamaYahudi, dipilihdari antaraorangbiasa. Dan

diabertugas sebagai perantaraantaramanusiadenganAllah, supayaberbagai pemberian
sukarela dan kurban-kurban untuk menebus dosa manusia bisa diberikan kepada Allah
sesuai dengan peraturan Hukum Taurat yang berlaku. 2Oleh karena setiap imam agung
adalahmanusia biasa, dia jugamasih sadar akan kelemahan-kelemahannya sendiri. Den-
gan demikian dia memang boleh memiliki hati yang berpengertian terhadap sesamanya
yang sudah melakukan kesalahan karena ketidaktahuan mereka akan kehendak Allah.
3 Dan itulah sebabnya sebelum imam agung mempersembahkan kurban untuk dosa
sesamanya, dia harus lebih dulumempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri.

4Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi imam agung, karena seseorang
tidak bisa mengangkat dirinya menjadi imam agung, tetapi Allah-lah yang memilihnya—
sama seperti Harun pada zaman dahulu. 5 Begitu juga dengan Kristus. Dia tidak
mengangkat diri-Nya menjadi Imam Agung, tetapi Allah-lah yang memilih Dia untuk
jabatan yang terhormat itu ketika Dia berkata kepada Kristus,
“Engkau adalah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
6Dan lagi dalam ayat yang lain Allah berkata kepada-Nya,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk selamanya sesuai dengan pola pen-

gangkatan ImamMelkisedek dahulu.”✡
7Ketika Yesus hidupdi dunia ini, Dia selalu berdoamemohonpertolonganAllah dengan

banyak jeritan dan air mata. Karena Dia percaya bahwa Allah pasti bisa menyelamatkan
Dia dari kematian. Dan Allah menjawab permintaan-Nya itu, karena Yesus selalu
sangat menghormati Allah. 8 Biarpun Yesus Anak Allah, Dia juga rela menderita untuk
membuktikan bahwa Dia taat kepada Allah. 9 Sesudah semua penderitaan itu selesai
dijalani-Nya, maka sempurna dan lengkaplah pengalaman-Nya dalam pandangan Allah,
sehingga Kristus menjadi Penyelamat dan sumber keselamatan untuk selamanya bagi
setiap kita yang taat kepada-Nya. 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
11Sebenarnyamasih banyak hal tentang Yesus danMelkisedek yang ingin saya jelaskan

kepada kalian. Tetapi hal-hal ini tidak mudah untuk dijelaskan, karena saya tahu kalian
sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. 12Memang sekarang sudah waktunya bagi
kalian untuk menjadi guru, tetapi sampai sekarang kalian masih memerlukan orang
lain untuk mengajar kalian tentang dasar-dasar dari Firman Allah. Kalian masih sama
seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan yang keras.
13Karena siapa yang masih minum susu saja berarti dia masih bayi. Orang yang seperti
itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, karena belum terlatih
bagaimanacaranyamembedakanajaranyangmemimpinkepadahidupbenardari 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
untukmembedakan antara ajaran benar dengan ajaran yang jahat.

6
1 Jadi, oleh karena kalian memerlukan ajaran-ajaran yang memimpin kalian kepada

kedewasaan rohani, saya tidak mau lagi mengulangi ajaran-ajaran dasar tentang Kristus
kepada kalian. Marilah kita sekarang meningkat kepada ajaran-ajaran yang lebih tinggi.
Jadi saya tidak akanmengulangi ajaran-ajaran dasar ini:

✡ 5:5 Mzm. 2:7; Ibr. 1:5 ✡ 5:6 Mzm. 110:4
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tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya 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 pertolonganAllah, biarlah sayamemberikan 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 tidakmungkin 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 Roh Kudus. Dia juga sudah mengalami begitu indahnya Kabar Baik dari
Allah, dan sudah mengalami kemampuan-kemampuan rohani yang akan kita 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 semacam itu berusaha
bertobat lagi, dia sepertimintakepadaYesus, “Yesus, tolongmatidisalibkansekali lagibagi
saya, supaya Engkau menebus dosa-dosa yang saya perbuat waktu saya meninggalkan
Engkau!”

7 Kehidupan rohani kita bisa digambarkan seperti ladang. Karena kebaikan TUHAN
maka suatu ladang selalu mendapat air hujan yang sangat cukup, lalu menjadi subur
danmenghasilkan banyak tanaman bagi para petani, maka Allah akan tetapmemberkati
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 sudah
lakukan bagi-Nya, terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-saudari seiman
untuk memuliakan Allah. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani
mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang, dan Dia tidak akan pernah
lupa memberkatimu. 11 Tetapi yang saya sangat rindukan adalah supaya kamu terus
bersemangat dan terus berbuat kasih yang nyata itu sampai akhir hidupmu, karena
denganbegitu kamumemastikanbahwakamuakanmenerimaapa yang kita harapkandi
surga. 12Dengan begitu kamu juga tidak akan menjadi pemalas. Tetapi hendaklah kamu
mengikuti teladan saudara-saudari seiman kita yang sudah mendahului kita ke surga.
Perhatikanlahbahwamereka tetap sabardanpercayapenuhkepadaKristus sampai akhir
hidupmereka. Pikirkanlah bahwa sekarangmereka sedangmenikmati semua janji Allah.

Allah tidak akan pernah ingkar janji
13-15 Abraham adalah 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 memberka-

timu 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

* 6:1 perbuatan … kematian rohani Secara harfiah, “perbuatan mati.” Penulis Surat Ibrani menggunakan perkataan
yang sama dalam 9:14. Sekitar lima puluh persen penafsir berkata bahwa yang dimaksudkannya adalah melakukan
peraturan-peraturan lama agama Yahudi. Dalam tafsiran ini kata ‘perbuatan mati’ dapat diartikan ‘perbuatan sia-sia’.
(Lihat 2 Kor. 3:6 dan Gal. 4:8-12 dengan catatan di ayat 10.) Para penafsir lain berkata bahwa maksud penulis
adalah pertobatan dari segalamacam perbuatan yang jahat. Danmemang perbuatan jahat jugamembawa kita kepada
kematian rohani. † 6:2 berbagaimacampemberkatan…meletakkan tanganKemungkinanbesar yangdimaksudkan
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 untukmenjadi penatua, pengerja, atau utusan
jemaat, dan segala macam pemberkatan secara umum— contohnya orang sakit. ✡ 6:13-15 Kej. 22:16-17
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itu: Allah menguatkan janji-Nya dengan “bersumpah demi diri-Nya sendiri.” Karena
memang tidak ada yang lebih besar dari Allah, jadi karena itulah Dia menguatkan janji-
Nya denganmenyebutkan diri-Nya sendiri.

16Kita tahu bahwamanusia selalu bersumpah denganmenyebut nama seseorang yang
lebih berkuasa dan biasanya menyebut nama Allah. Dan kalau bersumpah di depan
pengadilandenganmenyebutnamaAllah, artinyaAllahakanmenghukumorang itukalau
berdusta, dan kesaksiannya dianggap sah. 17 Begitu juga waktu Allah mau menguatkan
kebenaran janji-Nya, Dia menguatkan janji-Nya itu dengan sumpah. Karena Allah mau
supaya kita keturunan Abraham secara rohani menyadari seperti ini, “Apa yang Allah
janjikan kepada kita pasti akan ditepati.” 18 Jadi Allah sudah memberikan janji dan
sumpah-Nya. Kedua hal itu tidak mungkin diubah-Nya, karena Allah tidak mungkin
berdusta. Oleh karena itu, kita yangbergantungpenuh‡kepadakebaikanhati Allahuntuk
menyelamatkan kita merasa dikuatkan dengan harapan seperti ini, “Allah pasti akan
menepati semua janji-Nya kepada kita!” 19-20 Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti
sebuah jangkar yangkuat danamanbagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkandan tidak
terbawa oleh arus apapun. Karena Pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri,
yang sudahmembuka jalanbagi kita kedalamRuangMahakudusdiRumahAllahdi surga.
Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepada-Nya di sana dalam doa, 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.✡ 2Dan Abrahammemberikan kepada Melkisedek
sepersepuluhdari semuaharta yangdirebutnyadari perang itu. NamaMelkisedekberarti
‘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
Sucimengenai bapaknya atau tempat asalnya. Juga tidak ada keterangan tentang dimana
dia dilahirkan atau kapan dia mati. Jadi, imamMelkisedek bisa disamakan seperti Anak
Allah sendiri— yang bertugas sebagai imam untuk selamanya.

4 Jadi, kita melihat bahwa Melkisedek memang adalah orang yang sangat pent-
ing. 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, HukumTauratmengatakan bahwa “hanya para pelayan RumahTUHAN—
yaitu orang-orang dari suku Lewi, yang berhak menerima persepuluhan dari umat
Israel.”✡ Mereka menerima persepuluhan itu dari saudara-saudari mereka sendiri yang
sama-sama keturunan Abraham. 6BiarpunMelkisedek bukan orang Lewi, dia menerima
persepuluhan itu dari Abraham. Dan Melkisedek juga memberkati Abraham— yaitu
nenek moyang kita yang sudah menerima janji-janji Allah. 7Dan kita tahu bahwa orang
yangmemberkati selalu lebih besar daripada orang yangmenerima berkat.

8 Juga, pikirkan perbedaan ini: Para pelayan dari suku Lewi itu yang menerima
persepuluhan, mereka hanyalah manusia yang akan mati. Sedangkan kesaksian Firman
TUHAN tentang Melkisedek, dia hidup selamanya. 9 Dan boleh dikatakan bahwa Lewi
sendiri— yaitu nenek moyang dari mereka yang berhak menerima persepuluhan, mem-
bayar persepuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham. 10 Karena waktu Abraham
bertemudenganMelkisedekdanmemberikanpersepuluhan, Lewibelum 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 rohani

tidak bisa dicapai melalui pelayanan para keturunan Lewi— biarpun pelayanan mereka
berdasarkan Hukum Taurat. Karena kalau kesempurnaan rohani bisa dicapai melalui
mereka, Allah tidak perlu mengutus Imam lain yang tidak berasal dari keturunan Lewi
danHarun. 12DankalauAllahmengutus Imamdengancarayangberbedadari yang sudah

‡ 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 danmemegang sudut-sudutmezbah— yang berbentuk seperti tanduk sapi jantan. (Lihat 1 Raj. 1:50 dan 2:28, atau
bandingkanMzm. 61:4 dan Ams. 18:10.) ✡ 7:1 Kej. 14:18-19 ✡ 7:5 Bil. 18:21
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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 tidakpernahmelayani persembahankurbanbinatangdi atasmezbahdi dalamRumah
Allah, danMusa tidakmengizinkan orang dari suku itu untuk bertugas sebagai imam.

15Perbedaan yang sudah terjadi semakin jelas ketika kitamenyadari bahwa Imamyang
baru ini adalah seperti Melkisedek. 16Dia diangkat sebagai Imam Agung— bukan karena
peraturan lama yang berdasarkan keturunan jasmani, melainkan karena Dia memiliki
kuasa yang tidak bisa dibinasakan, yaitu kuasa untuk hidup selama-lamanya. 17 Inilah
yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Dia,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk selama-lamanya— sesuai dengan pola

pengangkatan imamMelkisedek dahulu.”✡
18 Jadi sekarangkita lihat bahwaHukumyang lama itu sudahdibatalkan, karenahukum

itu terlalu lemah dan tidak berguna. 19Karena dengan menaati Hukum Taurat siapa pun
tidak akanpernahmenjadi sempurnadi hadapanAllah. Tetapi sekarang jalan baru sudah
dibukakan bagi kita untukmencapai apa yang kita harapkan— dimana kita bisa langsung
bertemu dengan Allah.

20-21 Dan 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 dengan
pola pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.’ ”✡

22 Jadi, karena Allah bersumpah seperti itu, nyatalah bahwa perjanjian yang baru dari
Allah ini lebih terjamin daripada perjanjian-perjanjian yang lama dengan nenekmoyang
Israel. Dan nyatalah juga bahwa Yesus sebagai Perantara* kita dalam perjanjian yang
baru ini.

23 Ada juga perbedaan ini: Menurut peraturan-peraturan lama, selalu ada pergantian
imam agung, karena setiap imam agung terhambat oleh kematian sehingga tidak bisa
meneruskan jabatannya. 24 Tetapi Yesus hidup selamanya, jadi sebagai Imam Agung,
Dia tidak akan pernah digantikan oleh siapa pun. 25Oleh karena itu, Yesus bisa menye-
lamatkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepada Allah melalui Dia. Karena
selamanya Dia hidup, dan selalu siap sediamemohon pertolongan bagi kita kepada Allah.

26 Jadi, Yesuslah Imam Agung yang sangat tepat bagi kita! Karena Dia kudus, dan
di dalam Dia tidak ada dosa atau kesalahan apapun. Dia juga diangkat ke tempat
yang terpisah dari orang berdosa— yaitu tempat yang terhormat di surga. 27 Dia tidak
seperti para imam yang lain yang perlu mempersembahkan kurban setiap hari. Dan
mereka masing-masing harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri se-
belum 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—
biarpun dia mempunyai kelemahan. Sedangkan perjanjian yang disertai sumpah Allah
danyangdiberikan sesudahHukumTauratmengangkatAnakAllah sendiri sebagai Imam
Agung. Jadi untuk selama-selamanya Dialah Imam Agung yang sangat sempurna dan
tepat bagi kita!†

8
Yesus adalah ImamAgung kita

1 Jadi, garis besar dari semua yang saya tuliskan di atas adalah bahwa ImamAgung kita
itu duduk di tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah Yang Mahatinggi di
surga. 2Di situ juga Diamelayani di dalam pusat penyembahan yangmahakudus*— yaitu

✡ 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 melalui
penderitaan. Di dalam pasal ini penulis Surat Ibrani menunjukkan bahwa Kristus tepat sebagai Imam Agung kita
karena sumpah Allah dan karena Dia tidak mempunyai keterbatasan dan kelemahan lain seperti setiap imam agung
yang diangkat dari manusia sesuai Hukum Taurat. * 8:2 tempat penyembahan yang mahakudus Secara harfiah,
“(tempat-tempat) suci.” Kata yang dipakai di sini berbeda dari yang dipakai untuk Ruang Kudus dan RuangMahakudus
di Ibr. 9:3-4. Karena bentuknya adalah jamak, maka ditafsirkan sebagai semua kompleks Rumah Allah surgawi.
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di dalam Kemah TUHAN yang sejati. Kemah itu didirikan oleh Allah sendiri di surga—
bukan kemah lama yang dibuat oleh tanganmanusia.

3Memang, 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-orang dari
suku lain yang melayani semua persembahan sesuai dengan Hukum Taurat. 5 Tetapi
Rumah Allah duniawi di mana para imam duniawi melayani hanyalah gambaran atau
bayangan dari Kemah TUHAN yang sebenarnya di surga. Perhatikanlah bahwa sebelum
Musamembangun Kemah TUHAN yang pertama Allahmenyuruhnya seperti ini,
“Kamu harusmembuat semuanya persis sama dengan contoh yang sudah Aku tunjukkan

kepadamu di atas gunung ini.”✡
6 Tetapi sekarang Yesus sudah diberikan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada
pelayanan para imam duniawi itu, oleh karena Dia menjadi Perantara yang mengurus
perjanjian yang baru antara Allah dan kita. Dan perjanjian yang baru itu jauh lebihmulia
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.

Perjanjian yang baru ini tidak sama seperti yang dulu sudah Ku-tetapkan dengan nenek
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.”✡

13 Jadi, karena Allah berbicara tentang suatu perjanjian yang baru, maka sudah jelas
bahwa perjanjian yang diadakan dengan perantaraan Musa itu sudah dianggap berlalu.
Artinya perjanjian yang lama itu tidak akan berlaku lagi.

9
Berbagai aturanmengenai caramenyembah Allah sesuai dengan perjanjian yang lama

1 Pada perjanjian yang pertama itu, ada berbagai aturan mengenai cara menyembah
Allah di dalam Kemah TUHAN yang duniawi. 2 Kemah TUHAN itu dibuat dengan dua
ruangan. Ruangan yang pertama disebut Ruang Kudus. Di dalam ruangan ini ada
lampu dan meja. Dan setiap Hari Sabat roti disediakan di atas meja itu di hadapan
TUHAN. 3 Pintu Ruang Kudus dibatasi oleh kain gorden. Di belakang ruangan yang
pertama itu ada pintu masuk ke ruangan yang kedua, dan pintu itu dibatasi oleh kain
gorden kedua. Ruangan yang kedua itu disebut Ruang Mahakudus. 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. 5Di atas peti itu ada dua ukiranmalaikat

✡ 8:5 Kel. 25:40 ✡ 8:12 Yer. 31:31-34 ✡ 9:4 Kel. 16:4-36
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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 untuk menjelaskan
semua hal itu secara terperinci.

6 Sesudah semua itu disiapkan seperti yang sudah saya jelaskan, tiap-tiap hari para
imam keluar masuk ke dalam Ruang Kudus untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.
7 Tetapi hanya imam agung saja yang boleh masuk ke dalam Ruang Mahakudus, dan itu
pun hanya sekali setahun. Pada waktu dia masuk dia harus membawa darah dari dua
ekorhewanuntukdipercikkanpadaTempat Pendamaian itu. Darahhewanyangpertama
dipercikkan untuk dosanya sendiri, dan darah hewan yang kedua untuk dosa-dosa yang
tidak sengaja dilakukan oleh umat Israel. 8 Melalui berbagai aturan itu Roh Kudus
menunjukkan bahwa jalan untukmasuk ke RuangMahakudus dan langsungmenghadap
Allahbelum terbuka. Selama ruanganyangpertamamasih ada, berarti kita sebagai orang
biasa tidak bolehmasuk ke situ.

9 Ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan perbedaan antara cara lama dengan
cara baru. Dengan cara lama, pemberian sukarela dan kurban pengampunan dosa
memang dipersembahkan kepada Allah, tetapi semua itu tidak bisamembuat hati nurani
orang-orang yang membawa persembahan itu bersih dengan sempurna. 10 Semua
persembahan itu hanya berupa aturan-aturan agama tentang makanan, minuman, dan
berbagai adat pembersihan. Semua itu hanyalah aturan tentang hal-hal jasmani, dan
hanya berlaku sampai Allahmemperbaiki semuanya dengan cara yang baru.

Pelayanan Kristus yang sempurna dalamKemah TUHAN di surga
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 Dia
melayani 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.

13Dengan 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 den-
gan abu dari kurban bakaran seekor sapi betina yangmuda.✡ 14Tetapi dengan cara baru,
jauh lebih ampuh lagi darah Kristus— yang melalui Roh Allah, Roh yang hidup selama-
lamanya, mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban! Darah-Nya yang sangat
sempurna itu menyucikan diri kita seutuhnya, sehingga kita tidak mau lagi melibatkan
diri dengan perbuatan-perbuatan yangmembawa 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 Perantara karena
kematian-Nyamembayar harga penebusanmanusia— yang diperlukan karena siapa pun
tidak diampuni dengan sempurnamelalui bermacam-macamkurban 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 surat
warisan itu sudah terbukti meninggal. 17 Karena surat warisan menjadi sah kalau
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. 19Karena sesudah Musa memberitahukan semua
perintah dari Hukum Taurat kepada seluruh umat Israel, lalu dia mencampurkan darah
beberapa ekor sapi jantandankambing dengan air. Lalu diamenggunakan taliwolmerah
yang sudah diikat kepada ranting tanaman hisop sebagai alat percik. Dan dengan alat
itu dia memercikkan cairan berdarah itu pada Kitab Taurat dan kepada seluruh umat
20 sambil berkata, “Darah ini menjadi tanda bahwa perjanjian dengan Allah sudah sah,
dan kita wajib mengikuti perjanjian ini.”✡ 21 Dan dengan cara yang sama, Musa juga

* 9:5 Tempat Pendamaian Di situlah imam agung memercikkan darah hewan untuk pengampunan dosa umat Israel.
✡ 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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memercikkan darah itu pada Kemah TUHAN dan pada semua alat yang digunakan dalam
ibadah. 22Dan boleh dikatakan bahwamenurut Hukum Taurat, hampir semua hal harus
disucikan dengan darah hewan kurban, dan dosa tidak diampuni tanpa darah hewan
kurban.

23-24 IngatlahbahwaKemahSuci di dunia yangdisucikan seperti ituhanyalah gambaran
atau bayangan dari yang sesungguhnya di surga. Jadi, kalau kemah duniawi yang
dibuat dengan tangan manusia harus disucikan dengan darah hewan, tentu kemah yang
sesungguhnya harus disucikan dengan persembahan yang jauh lebih mulia dari darah
kurbanhewan. Dan itulah yang terjadi ketikaKristusmasuk dengandarah-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 tahun dengan membawa darah yang bukan darahnya sendiri. Kalau
Kristus seperti itu, berartiDiaharusmenderitadanmempersembahkandiri-Nyaberulang
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!

27 Memang Allah sudah menentukan bahwa kita manusia hidup matinya hanya satu
kali saja, dan sesudah itu kita diadili. 28 Begitu juga Kristus mati sebagai kurban satu
kali saja untukmenanggung semua dosa kita. Tetapi ketika Dia datang untuk yang kedua
kalinya,Dia tidakakanberurusan lagi dengandosa. Itulah saatnyakita semuayang sangat
merindukan kedatangan-Nya akanmenerima keselamatan yang kita harapkan itu!

10
Kurban Kristus saja yangmemenuhi kehendak Allah dan yangmenyucikan kita dengan

sempurna
1 Jadi, caramenyembahAllah yang tertulis di dalamHukumTaurat hanyalah gambaran

atau bayangan dari hal-hal baik yang Allah rencanakan untukmenyatakan kepada umat-
Nya padawaktu yang sudahDia tetapkan. CaramenyembahAllah yang lama itu tidakme-
nunjukkan 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. 2Kalau hati nurani para
penyembah itu benar-benar sudah dibersihkan melalui kurban hewan tersebut, pasti
mereka tidak akanmerasa tertuduh lagi dengan dosa-dosamereka. Kalau demikian pasti
mereka juga merasa tidak lagi perlu mempersembahkan hewan kurban. 3 Melainkan
yang terjadi adalah bahwa kurban-kurban itu membuat mereka teringat akan dosa-dosa
mereka setiap kali mereka mempersembahkannya. 4 Karena persembahan darah sapi
jantan dan kambing 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 sepenuh-
nya.

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.’ ”✡

8 Pertama dalam kutipan di atas Kristus berkata bahwa Allah tidak menginginkan 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 menghapuskan dosa dan
membuat cara yang baru. 10 Karena yang Allah kehendaki adalah dengan satu kali saja
mengurbankan tubuh Kristus Yesus, selamanya kita dikuduskan.

11 Dengan cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mezbah
di dalam Rumah TUHAN dan berulang kali melakukan aturan-aturan agama dan mem-
berikan berbagai jenis kurban yang sama sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa.
12Sedangkan ImamAgungkitaKristusmempersembahkan satu kurban saja yangberlaku

✡ 10:7 Mzm. 40:7-9
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untukselamanya, laluDiadudukdi tempatyangpaling terhormatdi sampingAllah. 13Dan
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.

15Dan Roh Kudus juga mengatakan hal yang sama kepada kita dalam ayat 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 lagi mempersembahkan
kurban untukmenghapus dosa.

Datanglah dengan bebas kepada Allah dalam doa
19Karena 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. DanTubuh-Nya sendiri adalah pintumasukbagi kita—
yaitu pintu yang hidup. 21Dan 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 yang murni. 23Marilah kita berpegang teguh
kepada kepercayaan kita itu— yaitu segala sesuatu yang kita harapkan dan akui! Karena
Dia sangat setia untukmemenuhi segala sesuatu yang Dia janjikan.

Marilah kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Allah dan tetap setia kepada-Nya
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 yang Kristus 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— saat
Dia menghakimi semua yang memusuhi-Nya lalu membuang mereka ke dalam api yang
menyala-nyala yang sudah disediakan untuk membinasakan mereka. 28 Sebagai contoh,
ingatlah apa yang dilakukan dengan cara lama: Siapa saja yang melanggar HukumMusa
dibunuh tanpa belas kasihan berdasarkan kesaksian dua atau tiga orang saksi mata.
29 Jadi coba bayangkan, orang yang menghina Anak Allah pantas dihukum! Orang-orang
semacam itumengakui dirinya sebagai pengikutKristus, tetapimereka terus saja hidupdi
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 demikianmerekamenghina Roh Allah— yaitu Roh-Nya yangmenyampaikan
Kabar Baik tentang kebaikan hati Allah kepada kita. 30Orang yang seperti itu pasti tidak
akan lepas dari hukuman, karena kita sudah tahu siapa Allah yang sebenarnya. Dialah
yang berkata,
“Akulah yang berhak untukmembalas kejahatan. Biarlah Aku sendiri yangmembalas.”
Dan lagi TUHAN berkata,
“Aku, TUHAN, akanmengadili umat-Ku.”✡
31 Berjaga-jagalah dengan takut! Jangan sampai kamu mendapat kemarahan Allah yang
hidup!

32 Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak lupa akan apa yang terjadi
ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk mengenal Kristus. Biarpun kalian
sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian tetap berdiri dengan kuat. 33Ada di antara

✡ 10:13 Mzm. 110:1; Ibr. 1:13 ✡ 10:16 Yer. 31:33; Ibr. 8:10 ✡ 10:17 Yer. 31:34; Ibr. 8:12 ✡ 10:30 Ul. 32:36
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kalian yang dihina di depan umum, atau pun dipukuli. Dan ada juga yang menolong
saudara-saudari kita yang dianiaya seperti itu. 34Danwaktu saudara-saudari kita seiman
dipenjarakan, kalian turut merasakan penderitaan mereka— seolah-olah kamu 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 kalianmempunyai harta surgawi yang terjamin dan yang tahan untuk
selama-lamanya.

35 Jadi, tetaplah berani dan janganlah ada siapa pun di antara kalian yang melepaskan
keyakinannyakepadaKristus— yang sudahkalianpegang teguh sampai sekarang. Karena
keyakinanmu itu akanmenghasilkan upah yang besar. 36Yang penting bagi kita sekarang
adalah tetap sabar dalam kesusahan, supaya kita tetap melakukan kehendak Allah.
Dengandemikiankita akanmenerima semuayangdijanjikanAllahkepadakita. 37Karena
ada tertulis di dalam Kitab Suci,
“Hanya sedikit lagi waktunya, Dia yang datang itu

akan tiba dan tidak akanmenunda waktunya lagi.
38 Orang yang benar di hadapan-Ku akan hidup selamanya karena dia percaya penuh

kepada-Ku.
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 disela-
matkan.

11
Pahlawan-pahlawan iman

1 Dengan ‘percaya penuh’ artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan
pasti akan kita terima— biarpun kita belummelihatnya. 2Karena dengan percaya penuh,
nenekmoyang kita menjadi berkenan di mata Allah.

3Dengan percaya penuh kita mengerti bahwa dengan perkataan-Nya saja, Allah men-
ciptakan 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.

4Oleh karena Habel percaya penuh kepada Allah, diamempersembahkan kurban yang
lebih baik dari kurban yang dipersembahkan oleh Kain. Karena itu Allah berkenan
kepada Habel dan menerima dia sebagai orang benar. Jadi biarpun Habel sudah lama
mati, tetapi karena kepercayaannya itu, dia masihmenjadi teladan bagi kita.

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, karenadiadiangkat olehAllah.”✡ Karena sebelumdia terangkat, dia terkenal
sebagai orang yang hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. 6 Jelaslah bahwa tanpa
percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hati-Nya. Karena setiap orang yang
mau datang kepada-Nya harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada dan bahwa Dia
memberkati setiap orang yang sungguh-sungguhmencari Dia.

7Contoh lain adalahNuh: Dia percayapenuhketikaAllahmemberitahukan tentanghal-
hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena Nuh percaya dan menghormati Allah,
dia membangun sebuah kapal untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena dengan
percaya sepenuhnyalah dia membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia pada
waktu itu salah, dan Allahmenerima dia sebagai orang benar.

8 Dan kepercayaan Abraham adalah contoh juga: Dia percaya penuh kepada Allah
ketika dia disuruh pergi ke negeri lain— yaitu negeri yang Allah janjikan akan diwariskan
kepadanya dan keturunannya. Lalu dengan percaya penuh dia berangkat walaupun dia
belum tahukemanadia harus pergi. 9Oleh karenadia percayapenuh, dia bertahanhidup
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. 10Sudah jelas bahwaAbrahamsedangmenanti-nantikankota yang
direncanakandandibangunolehAllah, supayadiamenjadipendudukkota itu—yaitukota
yang fondasinya tidak akan pernah goncang.

* 10:38 kutipan Penulis Surat Ibrani mengutip Hab. 2:3-4. Ayat 38a juga dikutip oleh Rasul Paulus di Rom. 1:17 dan
Gal. 3:11, tetapi penulis Surat Ibrani mengutip dari Septuaginta yangmenambah kata ‘Aku’. ✡ 11:5 Kej. 5:24
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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 akanmenepati janji-Nya. 12 Jadi, karena satu orang
saja— yaitu Abraham, percaya sepenuhnya ketika dia sudah tua dan hampir mati, tetapi
“keturunannya tidak terhitungbanyaknya— seperti bintang-bintangdi langit ataupasir di
pantai.”

13Semuaorangyangdisebutkan itupercayapenuhsampaimati. Biarpunmerekabelum
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
akanmenjadimilikmerekasendiri. 15Yangmerekakatakan itubukan tentangnegeri 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 untukmereka, dan Dia senang disebut Allahmereka.

17Abraham 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 sudah
menerima 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.

20Dan Isak juga percayapenuhbahwaAllah akanmenepati janji-janji-Nyadimasa yang
akan datang. Karena itu dia mengingatkan janji-janji tersebut ketika dia memberkati
Yakub dan Esau. 21Dan Yakub juga percaya penuh ketika dia sudah tua sekali dan hampir
mati, waktu dia meletakkan tangannya pada kedua anak laki-laki Yusuf danmemberkati
mereka. Lalu dia memuji Allah dengan bersandar di ujung tongkatnya. 22 Begitu juga
Yusuf, dia percaya penuh. Ketika dia hampir mati, dia mengingatkan keluarga Israel
tentang janji Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dan dia berpesan supaya
di kemudian hari mayatnya juga ikut dibawa keluar.

23 Orang tua Musa juga sebagai contoh orang yang percaya: Mereka percaya penuh
kepada Allah, dan karena itu mereka tidak takut melanggar perintah raja. SesudahMusa
lahir, mereka menyembunyikannya selama tiga bulan. Mereka menyadari bahwa Allah
sudahmemberikan anak yang luar biasa kepadamereka.

24 Lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh: Karena sesu-
dah dewasa, dia menolak disebut anak dari putri Raja Firaun. 25 Dia pikir lebih baik
disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup bersenang-senang dalam dosa
di istana raja. Dia menyadari bahwa hidup bersenang-senang seperti itu hanya semen-
tara 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
kekayaanMesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Allah
kepadanya. 27Dan karena Musa percaya penuh kepada Allah, dia berani meninggalkan
Mesir. Dia tidak takut terhadap kemarahan Firaun, tetapi dengan mata tetap tertuju ke
depan, dia berjalan seperti melihat Allah yang tidak kelihatan itu. 28 Dan juga karena
percaya penuh dia mengadakan Hari Paskah yang pertama dengan memercikkan darah
pada setiap pintu rumah umat Israel, sehingga setiap rumah orang Israel terhindar dari
malaikat yang akanmembunuh anak-anak sulung.

29 Umat Israel juga sebagai contoh umat yang percaya penuh: Karena percayanya itu
mereka bisamenyeberangi LautMerah— sepertimelewati tanah yang kering. Tetapi para
tentaraMesir tenggelam ketikamencobamenyeberanginya.

30Mereka percaya penuh. Karena itu, sesudah mereka berjalan mengelilingi tembok
Yeriko dari luar selama tujuh hari, tembok kota itu runtuh.

31Dan karena Rahab si pelacur percaya penuh kepada Allah, maka dia menerima dan
menolong dua orang mata-mata Israel yang memata-matai daerah mereka. Oleh karena
itu dia tidak ikut binasa bersama seluruh penduduk kota itu yangmenolak untuk percaya
kepada Allah.

✡ 11:18 Kej. 21:12; Rom. 9:7
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32 Dan masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan! Tetapi tidak cukup waktu untuk
menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi.
33Mereka juga percaya penuh. Karena itu mereka diberi kuasa untukmerampas daerah-
daerah kekuasaan raja-raja bangsa lain, dan yang lain di antara mereka diberi kuasa
untuk memerintah dengan adil atas musuh-musuh mereka, dan ada yang menerima
apa yang Allah janjikan kepada mereka, dan yang lainnya dilindungi-Nya sehingga tidak
dimakan singa. 34Beberapa 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 tentara musuh, lalu musuh-musuh itu melarikan diri. 35 Juga, karena
merekapercayapenuhkepadaAllah, beberapaperempuanmengalamikeajaibandimana
anggota keluargamereka hidup kembali dari kematian.
Tetapi ada juga contoh orang-orang lain yang percaya penuh: Ada yang terus disiksa

dalam penjara. Orang yang menyiksa setiap mereka berkata, “Hina allahmu dan kami
akan membebaskanmu!” Tetapi mereka menolak untuk dibebaskan, karena mereka
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
antaramereka yang tetap bertahan ketika kepercayaanmereka diuji— walaupunmereka
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 sampai mati, 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 kekuranganmakanan, dibuatmenderita,
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.

39Sekarang, orang-orang itumenjadi 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 kepercayaan
mereka. 40Karena rencana Allah bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk kita juga.
Allahmenetapkan bahwa lebih baikmerekamenunggu 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

1Oleh karena semua itu, Saudara-saudari, marilah kita ingat danmengikuti cara hidup
parapahlawan imankita yang sudahmendahului kitadanyang sedangmenanti-nantikan
kita sekarang! Jadi, marilah kita lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang
menghalangi kita dalampertandingan yang sudah ditetapkanAllah untuk kita jalani, dan
marilah kita terus berjuangmencapai tujuan kita. 2Dalampertandingan ini, biarlahmata
kita terus memandang ke depan— yaitu kepada Yesus. Dialah Raja dan Pahlawan Iman
yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan
kepada-Nyadengan sempurna. Dia relamenahanpenderitaanyang sangatmemalukandi
kayu salib karenaDiamemandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakanuntuk
Dia di kemudian hari. Sekarang Dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling
terhormat di samping takhta Allah. 3Karena itu, biarlah kita selalumerenungkan teladan
Yesus— yang berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiaya Dia
dengan sangat kejam. Kalau kita meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan
putus asa. 4 Karena memang, dalam perjuangan kita melawan dosa, kita belum sampai
terbunuh.

5 Janganlah kita melupakan nasihat yang diberikan TUHAN— di mana setiap kita Dia
sebut “anak-Ku.” Kata-Nya,
“Anak-Ku, janganlah pandang enteng didikan-Ku.

Dan janganlah putus asa ketika Akumenegurmu.
6Karena Akumemberikan didikan kepada setiap anak yang Ku-kasihi,

* 11:34 terhindar dari bahaya api besar Secaraharfiah, “memadamkankuasa api.” TSImenerjemahkan sesuai dengan
tafsiran bahwa kata-kata ini merupakan gaya bahasa tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Dan. 3.
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dan Akumencambuki setiap orang yang Ku-terima sebagai anak.”✡
7 Jadi, waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi kita, kita harus

ingat bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anak-Nya. Karena, kalau bapak
memberikan didikan kepada anaknya sendiri, itu bukan hal yang aneh! 8 Kalau kamu
tidak pernah dikoreksi oleh TUHAN, berarti kamu bukan anak-Nya yang sah. Karena
TUHANmengoreksi semua anak-Nya. 9Memang, bapak kita yang ada di dunia ini pernah
mengoreksi kita. Sesudah itu, kita menghormati mereka. Jadi terlebih lagi marilah kita
tunduk kepada Allah sebagai Bapa rohani kita, karena kalau kita bertahan dalam ujian,
kita akan masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya. 10Dan bapak-bapak kita yang di
dunia ini mengoreksi kita masing-masing hanya untuk sementara saja— sesuai dengan
apa yang mereka anggap baik. Tetapi waktu Bapa surgawi mengoreksi kita selalu tepat
dan berguna, supaya kita disucikan sebagaimana Dia suci. 11 Memang, setiap kali kita
dikoreksi, pengalaman itu tidak membuat kita senang, tetapi membuat kita sedih. Tetapi
sesudah kita dididik oleh pengalaman itu, hasilnya adalah kita hidup lebih benar dan
merasa 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, kalau
orang yang lemah atau pincangmengikuti teladan kita, kaki mereka tidak terkilir karena
tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan.

Janganlahmenolak kebaikan hati Allah
14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang! Berusahalah juga untuk hidup

kudus! Karena siapa yang tidak berusaha untuk hidup kudus tidak akanmelihat TUHAN.
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 akan menjadi
seperti tanaman beracun 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
bapaknya menolak untuk memberikan berkat itu kepadanya. Walaupun dia menangis,
dia tidak bisa mengubah apa yang sudah dilakukannya.

Perjanjian Allah yang lamamenakutkan, tetapi perjanjian yang barumenggembirakan
18 Kita 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
surgawi yang nyaring dan suara Allah sendiri. Nenek moyang kita menjadi sangat takut
sehinggamerekamemintaMusa supayaAllah tidak lagi berbicara secara langsungkepada
mereka. 20 Karena mereka sangat takut sehingga tidak bisa tahan terhadap perintah
Allah— yaitu,
“Kalau seseorang atau seekor binatang punmenyentuh gunung ini, harus dilempari den-

ganbatu sampaimati.”✡ 21Danmemang, apa yangmereka lihat begitumenakutkan
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 Allah dan
mewarisi segala sesuatu bersama Dia. Kita jemaat dari Anak Allah, dan setiap nama kita
tertulis dalam buku kehidupan di surga. Kita diterima oleh Allah— yaitu Dia yang akan
mengadili semua orang, dan kita sekarangmasuk dalampersekutuan semua orang benar
yang sudah mendahului kita dan sudah dijadikan sempurna. 24Dan Yesus— yang adalah
Perantara perjanjian yang baru dari Allah, menerima kita! Secara rohani kita dipercik
dengan darah Yesus yang membersihkan hati nurani kita dari dosa. Darah Habel— yaitu

✡ 12:6 Ams. 3:11-12 ✡ 12:20 Kel. 19:12-13 ✡ 12:21 Ul. 9:19
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orang pertama untuk dibunuh, tidakmembawa berkat, melainkan kutukan. Tetapi darah
Yesus membawa berkat besar!

25 Jadi Saudara-saudari, marilah kita masing-masing menjaga diri kita supaya jangan
ada di antara kita yang menolak untuk mendengar Allah yang sedang berbicara kepada
setiap kita dari surga. Karena kalau nenekmoyang kita tidak menghindar dari hukuman
ketika menerima pesan Allah melalui perantara manusia duniawi— yaitu Musa, pastilah
kita pantasmenerima hukuman yang lebih berat kalaumenolakmendengarkanDia yang
sekarang berbicara kepada kita dari surga! 26 Pada waktu Allah berbicara kepada nenek
moyang kita di Gunung Sinai, suara-Nyamembuat bumi berguncang. Tetapi sekarangDia
sudah berjanji begini,
“Sekali lagi Aku akan mengguncangkan 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 Sucimenuliskan, Allah kita “bagaikan api yang
menghanguskan segala sesuatu yang tidak sempurna.”✡

13
Cara hidup yangmenyenangkan hati Allah

1Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudari seiman. 2 Ingatlah
ini: Hendaklah tiap-tiap pintu rumah kalian sering terbuka bagi siapa saja yang memer-
lukan tumpangan. Karena dengan berbuat begitu— tanpa mereka sadari, pernah ada
beberapa orang menerima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka! 3 Dan
janganlah lupa berdoa dan menolong saudara-saudari kita seiman yang sekarang dipen-
jarakan. Lakukanlah itu seperti kamu sendiri juga sedang menderita bersamamereka di
dalam penjara itu. Dan turutlahmerasakan kesusahan saudara-saudari kita seiman yang
sedangdibuatmenderita— seolah-olahkamusendiri jugamenderita samasepertimereka.

4Hendaklah kita semuamenghargai hubunganpernikahankitamasing-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.”✡

7 Ingatlah para pemimpin kita yangmenyampaikan Firman Allah kepada kita dan yang
sudahmendahului kita ke surga. Renungkanlah cara hidupmereka yang baik dan tirulah
keyakinan mereka. 8 Kristus Yesus tidak pernah berubah— dari dulu, sekarang, dan
sampai selama-lamanya.

9 Janganlah kita disesatkan oleh orang-orang yang membawa segala macam ajaran
lain. Lebih baik hatimu dikuatkan karena kamu bergantung kepada kebaikan hati Allah
saja daripadamengikuti mereka yang sibuk dengan banyak peraturan tentangmakanan.
Karena dengan mengikuti aturan-aturan semacam itu tidak ada orang yang pernah
berhasil menjadi sempurna di mata Allah.

10Dalam cara persembahan kurban yang lama, para imam bisa memakan dua bagian
daging dari setiap kurban hewan. Sedangkan dalam cara baru kita diberkati melalui
mezbah surgawi, dan para imam yang melayani di Rumah Allah yang di dunia ini tidak
berhak makan apapun dari mezbah itu. 11Tetapi boleh dikatakan bahwa cara yang baru
mirip dengan cara yang lama. Karena dengan kurban pengampunandosa, daging kurban
itu tidak ada yang dimakan oleh imam. Sesudah imam agung membawa darah hewan
tersebut ke dalam Ruang yang Mahakudus— yaitu darah untuk pengampunan dosa, lalu
semua bagian tubuh hewan itu dibakar sampai menjadi debu di tempat lain di luar
perkemahan umat Israel— bukan di atas mezbah di dalam Rumah TUHAN. 12 Demikian

✡ 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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juga Yesus sudahmenderita di luar kota Yerusalem, supaya kita disucikan dengan darah-
Nya sendiri danmenjadi umat-Nya. 13Karena itu, secara rohanimarilah kita pergi kepada
Yesus di luar pagar kota.* Maksud saya, janganlah kitamalu untukmeninggalkan aturan-
aturan Yahudi yang lama, danmarilah kitamenganggap sebagai suatu kehormatan kalau
kita dihina karena mengikut Yesus saja. 14 Karena di bumi ini, kita tidak mempunyai
kota yang tetap ada untuk selama-lamanya, tetapi kita menantikan Yerusalem yang baru.
15 Jadi, melalui Yesus, marilah kita 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 saling menolong, karena itu
jugamerupakan persembahan yangmenyenangkan hati Allah.

17Hendaklah kita menghormati danmenaati 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 kepadaAllah. Jadi hormat dan taatlah kepadamereka selalu supayamereka bisa
melaksanakan tugas mereka dengan senang hati. Karena kalau mereka bekerja dengan
hati yang sedih, hal itu pasti tidakmembawa berkat bagi kita.

18Tetaplahberdoauntuk sayadan semuaorang yangbekerjasamadengan saya. Karena
kami yakin bahwa hati nurani kami tidak bersalah, dan kami selalu berusahamelakukan
yang benar. 19 Dan secara khusus saya mohon, doakanlah saya supaya Allah segera
mengutus 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—

yaitu Gembala Agung kita yangmembuat sah perjanjian yang baru dari Allah
melalui persembahan darah-Nya sendiri,

memampukan kalian untukmelakukan segala sesuatu yangmenyenangkan hati Allah.
Berilah kemuliaan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

22 Saudara-saudari, saya mohon supaya kalian sabar mendengarkan nasihat-nasihat
saya dalam surat ini ketika dibacakan dalam jemaat, karena surat saya ini tidak terlalu
panjang. 23 Saya mau kalian tahu bahwa saudara kita, Timotius, sudah dibebaskan dari
penjara. Kalau dia segera datang ke sini, kami berdua akanmengunjungi kalian.

24 Sampaikan salam saya kepada semua pemimpin kalian dan kepada semua saudara-
saudari kita seiman— yaitu semua yang sudah disucikan oleh Yesus. Dan semua saudara-
saudari seiman di Italia mengirim salam kepada kalian.

25Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.

* 13:13 pagar kota Secara harfiah, “perkemahan.” Penulis Surat Ibrani menggunakan kata ini sebagai gaya bahasa
yangmengingatkan para pembaca tentang sejarah umat Israel sebelum Rumah Allah berada di Yerusalem.
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Surat Yakobus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya— yaitu kedua belas suku umat

Allah* yang sekarang tersebar di seluruh dunia:
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Penguasa kita Kristus Yesus.
Berdiri teguh dalam keyakinan sambil berdoa untuk diberikan hikmat

2 Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai
kesusahan hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa
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.

5Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamumerasa kekurangan hikmat, mintalah hik-
matdariAllah. KarenaAllah sangatmurahhati kepadasemuaorang, danDia tidakpernah
tersinggung kalau kita meminta hal itu kepada-Nya. Karena itu mintalah, dan hikmat
yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. 6 Tetapi ketika kamu berdoa untuk hal
itu, percayalah penuh dengan tidak ragu-ragu bahwaAllah bersediamemberikan hikmat
yang kamu perlukan itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang ditiup
oleh angin ke sana kemari. 7-8Orang seperti itu belummemutuskan dalam hatinya kalau
dia akan percaya sepenuhnya danmengandalkan TUHAN atau tidak. Dia tidak bisa maju
karena pikirannya selalu berubah-ubah. Jadi orang yang seperti itu tidak usah berharap
doanya akan dijawab TUHAN!

Kedudukan tinggi yang sebenarnya
9 Saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai 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 sudah menyadari bahwa kekayaan
ataukedudukanmu ituhanyalah sementara saja. Karenaorangkayadigambarkan seperti
bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. 11Karena pada pagi hari ketikamatahari
semakin tinggi dan panas, tanaman itu menjadi 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
12 Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat kesusahan

hendaklah kamu bersukacita, karena kamu benar-benar akan diberkati Allah! Karena
sesudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu akan diberikan mahkota kemenangan†
ketikakamumasuksurgauntukhidupselama-lamanya— sesuaidengan janjiAllahkepada
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 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. 15Lalu setiap keinginan jahat kita itu berkembang, jadi bisa digambarkan seperti
binatang buas yang bunting danmau beranak. Sesudah berkembang, keinginan itu akan
menghasilkan dosa. Lalu dosa itu juga berkembang lagi sampai akhirnya menghasilkan
maut.

16 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah berpikir salah tentang hal ini: 17 Allah
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. 18 Sebagai contoh

* 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, danbegitu jugaparapengikutYesus. † 1:12 mahkotakemenanganKatayangditerjemahkan ‘mahkota’
di sini bukan menunjukkan mahkota seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun—
seperti menjadi tanda pemenang dalam pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda pendapat kalau
kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja yang menunjukkan hadiah kehidupan yang selama-lamanya, atau umat Allah
benar-benar akanmenerimamahkota seperti itu waktumasuk surga. Lihat juga 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10.
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pemberian yang sempurna itu: Allah sudahmemilih kita untukmenerimakelahiranbaru
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. 20Karena waktu kita
bertindakdalamkeadaanmarah, pasti kita tidakbertindak sesuai dengankemauanAllah.
21Oleh karena itu,marilah kitamembuang segala sesuatu yangmasih terdapat dalamhati
kita yang kotor, najis, atau jahat. Lalu dengan rendah hati, mari kita menerima ajaran
benar yang ditaburkan Allah di dalam hati kita masing-masing— yaitu Firman-Nya yang
berkuasa untukmenyelamatkan kita.

22 Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku Firman-Nya. Janganlah kita menipu diri kita
sendiri dengan berpikir, “Bagi sayamendengar Firman-Nya saja sudah cukup!” 23Karena
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 mem-
bersihkan kotoran itu! 25 Sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan Hukum
TUHAN yang sempurna dan yang memberikan kebebasan§— bukan hanya mendengar
danmelupakannyadengan cepat tetapimenjadi pelakuHukumTUHAN, dialah yang akan
diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan.

26 Karena orang yang berpikir bahwa dia sudah hidup baik sesuai dengan peraturan
agamanya, tetapi dia tidak menguasai lidahnya sendiri, dia adalah orang yang hanya
berpura-pura baik, yang sudahmenipu dirinya sendiri. Karena cara beragama semacam
itu percuma saja. 27 Cara 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 semua orang tanpa pilih kasih karena kedudukanmereka

1 Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Penguasa kita, Kristus Yesus yang
mulia, kita tidak boleh pilih kasih berdasarkan kedudukan orang. 2 Sebagai contoh,
ketika dua orang masuk ke dalam pertemuan kalian— yang satu adalah orang kaya yang
memakai pakaian yang sangat bagus dan cincin emas yang besar, sedangkan yang kedua
adalah orang miskin yang berpakaian jelek. 3 Sering terjadi kalian memberi perhatian
khusus kepada orang yang berpakaian bagus itu dan berkata kepadanya, “Silakan duduk
di tempat yang baik ini.” Tetapi kepada orangmiskin itu kalian katakan, “Kamu berdiri di
sana” atau, “Duduk di lantai di dekat kaki saya.” 4 Tetapi dengan berbuat begitu, jelaslah
bahwa kalianmerasa diri hebat untukmembeda-bedakan orang, walaupun hal itumasih
berdasarkan ukuran duniawi dan pikiran yang jahat!

5 Tetapi coba pikir, Saudara-saudari yang saya kasihi! Ternyata Allah sudah memilih
banyak orang miskin secara jasmani untuk menjadi kaya secara rohani! Karena mereka
percaya penuh kepada Kristus, dan melalui percaya itulah mereka memperoleh hak
untuk menjadi warga kerajaan Allah— sesuai dengan janji-Nya kepada setiap kita yang
mengasihi-Nya. 6Karena itu siapa saja tidak pantas kita anggap hina! Dan apakah kalian
sudah lupabahwa justruorangkayalahyang selalumenindaskita! Justrumerekalahyang
selalumenyeret kita ke pengadilan untukmerampas hak ataumilik kita. 7Danmerekalah
yang sukamenjelek-jelekkan nama baik Yesus, yangmenjadikan kita milik-Nya.

8 Tetapi kalau setiap kalian menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Raja kita Yesus,
makakamuakanmelakukanyangbenar—yaituperintahyang tertulisdidalamKitabSuci,
“Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡
9Tetapi kalau kamu pilih kasih karena kedudukan orang, ternyata kamu berdosa karena
melanggar HukumKasih itu.
‡ 1:18 umatkepunyaanAllahyang istimewaSecaraharfiah, “buahanyangpertama”atau “hasil (panen)yangpertama.”
Dalam Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk hasil panen berupa gandum dan sayur yang diberikan sebagai ucapan
syukur kepada Allah. Dan anak pertama dari hewan atau pun anak sulung laki-laki memakai istilah yang sama. Anak
pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah, sedangkan setiap anak sulung laki-laki dari orang Yahudi 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. ✡ 2:8
Im. 19:18
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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
HukumTaurat dan layakdihukumAllah. KarenaHukumTaurat dianggap sebagai sesuatu
yangutuh. 11Sebagai contoh,AllahmenyuruhkitadalamHukumTaurat, “Janganberzina”
dan “Jangan membunuh.” Jadi, kalau kamu tidak berzina tetapi membunuh seseorang,
kamu sudah menjadi pelanggar Hukum Taurat— bukan hanya pelanggar hukum tentang
membunuh 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
memberikankebebasan.* 13KarenapadaHariPengadilan, siapayang tidakmenunjukkan
belas kasihan kepada sesamanya juga tidak akan dikasihani oleh Tuhan. Tetapi kalau kita
menjadi orangyangberbelas kasih,makakita tidakperlu takut terhadapHari 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 yangpercayapenuhkepada-Nya, berarti ucapannya itu omongkosong saja.
Kita diselamatkan tidak hanya berdasarkan ucapan seperti itu! 15 Coba pikirkan contoh
ini: Adasaudara-saudari yanghari inimembutuhkanpakaiandanmakanan. 16Lalukamu
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.
17Begitu juga dengan hal percaya penuh: Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat
perbuatan, maka itu tidak ada artinya.

18 Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan berkata, “Tetapi saya tidak
seperti kamu! Saya percaya penuh tanpa harus membuktikannya melalui perbuatan.”
Tetapi sayamenjawaborang seperti itu, “Bagaimana sayabisa tahukalau kepercayaanmu
itu benar-benar ada atau omong kosong saja kalau kamu sendiri tidak pernah membuk-
tikannya? Saya yakin kita lebih baikmembuktikankepercayaankita kepadaKristus lewat
kasih dalam perbuatan!” 19 Sebagai contoh, kamumengatakan bahwa kamumempunyai
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 mampu menyelamatkan mereka dari
neraka. 20 Janganlah begitu bodoh! Kalau kamu masih memerlukan bukti bahwa keper-
cayaan yang tidak ditunjukkan lewat perbuatan tidak ada artinya, pikirkanlah contoh
ini: 21Pasti nenek moyang kita Abraham diterima oleh Allah sebagai orang benar karena
perbuatannya— yaitu ketika Allah melihat bahwa Abraham sudah siap mengurbankan
anaknya Isak di atasmezbah. 22 Jadi, kita bisamelihat bahwa kepercayaan dan perbuatan
Abraham bekerja sama. Maksudnya, kepercayaannya dilengkapi karena ada perbuatan
yangmembuktikannya. 23 Itulah yang dimaksudkan ayat Kitab Suci yangmengatakan,
“Abraham percaya kepada janji Allah, dan karena itu dia diterima Allah sebagai orang

benar.”✡
Karena itulah dalamKitab 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. Kepercayaannyamenjadi 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 akanmengadili para guru Firman-
Nya dengan ukuran yang lebih berat. 2 Tentu setiap kita banyak melakukan kesalahan!
Tetapi kalau ada orang yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah, dia orang
yang sempurna. Kalau dia bisa melakukan hal itu, berarti dia mampu mengendalikan
seluruh tubuhnya. 3 Sebagai contoh, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kuda kalau

* 2:12 Hukum … kebebasan Lihat Yak. 1:25 serta catatannya. ✡ 2:23 Kej. 15:6; 2Taw. 20:7; Yes. 41:8 ✡ 2:25 Yos.
2:1-21
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kita bisa menguasai mulutnya. Karena itulah kekang dipasang padamulut kuda. 4Begitu
juga dengan kapal. Kapal memang besar sekali dan dibawa oleh angin yang keras, tetapi
yang mengendalikan kapal besar itu adalah kemudi kecil. Dan orang yang memegang
kemudilah yang menentukan ke mana kapal itu pergi. 5 Begitu juga dengan lidah kita.
Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah itu
untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari kita! Biarpun kecil,
tetapi bisa merusak banyak hal— sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya
karena lidah api yang kecil. 6Memang pantasmenggambarkan lidah sebagai api! Karena
semua kejahatan dunia ini seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun,
kejahatan itumenulardari situuntukmerusak seluruh tubuhkita. Lidahkita seperti lidah
apineraka! Maksudsaya, iblisbisamenyalakanapibesarmelalui lidahkita. Danbagaikan
satu lidahapi bisamenjalar danmembakarhutan luas, begitupula seluruhhidupkita bisa
tercemar hanya karena lidah.

7 Ternyata manusia sudah bisa menjinakkan hampir setiap jenis binatang, burung, bi-
natangmerayap, dan binatang laut, 8 tetapi tidak ada seorang pun yang bisamenjinakkan
lidahnya sendiri. Lidah kita begitu liar dan jahat, bagaikan ular yang penuh dengan
racun yangmematikan. 9Lidah kita terlalu cepat berbalik darimemuji Allah Bapa kepada
mengutuk orang lain— padahal orang lain itu adalah manusia yang sudah diciptakan
oleh TUHAN supaya mencerminkan sifat-sifat-Nya. 10 Berarti dengan mulut yang sama
kita memuji Allah dan mengutuk sesama kita. Saudara-saudariku, 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 tidakmengalir 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 sikapmementingkan diri sendiri, janganlah kamu berpikir, “Saya ini sangat
bijaksana.” Karena ternyata pikiranmu itu keliru, 15dan 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 kamu masih bisa
melakukan kejahatan apa saja. 17 Sedangkan hikmat yang benar-benar datang dari Allah
memimpin 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 itulah
yang betul-betul berhikmat, dan hasil hikmat itu pasti akan menjadi nyata dalam hidup
yang benar.

4
Janganlah bercabang hati, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Allah

1 Kenapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain?! Bukankah semua itu
disebabkanoleh keinginan-keinginankalianmasing-masing yang saling berperanguntuk
menguasai dirimu? 2Kamumengingini sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Lalu
kamu iri hati kepada teman yang mempunyainya, sampai kamu siap melakukan apa
saja untuk mendapatkan barang itu— seperti bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh.
Karena inilah kamu tidak mendapatkan barang itu: Kamu lupa memintanya dari Allah
dalamdoa! 3Atau kamu sudahberulang-ulangmemintanya kepadaAllah, tetapi Dia tidak
menjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang salah—
karena kamumaumenggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri.

4Kamusamasepertipelacur! Memangpelacur tidakmausetiakepadasatu laki-laki, dan
begitu juga kamu tidakmau setia kepada Allah! Seharusnya kamu tahu kalau bersahabat
dengan hal-hal yang duniawi berartimemusuhi Allah. Sekali lagi saya ulangi: Kamu yang
mau bersahabat dengan dunia ini, berarti kamu menjadikan dirimu musuhnya Allah.
5Atau mungkin kamu menganggap ayat Kitab Suci yang berikut ini omong kosong saja—
kah? Ayat yang sayamaksudkan itu berkata,



Yakobus 4:6 526 Yakobus 5:4

“Roh Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk berdiam di dalam hidup kita sungguh
dengan cemburumerindukan supaya kita setia kepada-Nya.”*

6Tetapi kenyataannya, kebaikan hati Allah semakin lebih besar kepada kita, seperti yang
dikatakan dalam Kitab Suci,
“Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia baik hati kepada orang yang rendah

hati.”✡
7 Karena itu, taatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari dari kamu.

8 Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Hei kamu orang
berdosa, jangan lagi menggunakan tanganmu untuk berbuat dosa! Murnikanlah hatimu
kembali, oleh karena kamu belum menetapkan kalau kamu tetap mengikut Allah atau
mengikut arus dunia ini. 9Bertobatlah sungguh-sungguh dengan hati yang sedih, menye-
sal, dan menangis. Daripada bersenang-senang dan gembira, lebih baik kamu meratap
karena keadaan rohanimu.

10 Rendahkanlah dirimu di hadapan TUHAN, maka Dia akan mengangkat dan meno-
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. Maksud
saya, ternyata kamumerasa diri kamu hebat— bukan saja untukmenghakimi sesamamu,
tetapi juga untuk berkata, “Hukum TUHAN itu perlu diubah.” Bukan urusanmu untuk
mengubah perintah TUHAN, tetapi tugasmu adalah untuk menaati Hukum Kasih itu!
12Hanya ada satu Hakim yang berhakmenentukan Hukum bagi kita— yaitu Allah, bukan
kamu! Dialah yang berkuasa menyelamatkan atau membinasakan. Karena itu kamu
tidak boleh lagi mencela sesamamu!

Hormati dan taatilah Allah dalam rencana-rencanamu
13 Hai Saudara-saudari yang berkata, “Hari ini atau besok kami akan pergi ke suatu

kota, lalu berdagang di sana selama satu tahun, dan pasti kami akanmendapat uang yang
banyak,”— 14padahal kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupmu besok! Hidupmu hanya
seperti asap— sebentar ada, sebentar lagi hilang. 15 Jadi sebaiknya kamu berkata seperti
ini: “Kalau TUHAN menghendakinya, kami akan hidup dan akan melakukan ini atau
itu.” 16 Tetapi dalam rencana yang tadi itu, ternyata kamu sombong dan mengandalkan
kekuatan sendiri. Semua kesombongan seperti itu adalah salah.

17 Siapa yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak melakukannya,
maka dia berdosa.

5
Celakalah orang kaya

1Hei orang-orang kaya, celakalah kamu!* Menangislah dan merataplah, karena Allah
sudah siap menghukummu dengan kesusahan yang berat! 2Waktu 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 akan menjadi seperti
penyakit yang akanmenghancurkan danmembakar tubuhmu sendiri seperti api. 4Bukti
ketidak-jujuranmunyata dimata TUHAN, karena upah orang-orang yang sudahbeberapa
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.

* 4:5 Kutipan Bahasa Yunani tidak menunjukkan kalau ‘roh’ tersebut adalah Roh Allah atau roh manusia. Kalau
mengikuti tafsiran yang menganggap ‘roh’ tersebut adalah ‘roh manusia’, maka kutipan Yakobus bisa diterjemahkan,
“bahwa roh yang Allah buat berdiam di dalam setiap tubuh manusia penuh dengan iri hati.” Dan persoalan dibuat
menjadi lebih sulit karena kurang jelas ayat mana dari PL yang Yakobus maksudkan, tetapi banyak penafsir memilih
Kel. 20:3-5; 34:14. ✡ 4:6 Ams. 3:34 * 5:1 Ayat 1-6 Banyak penafsir berkata bahwa dalam bagian ini Yakobus
menulis tentangorangkayadengancarayangmiripdenganyangdikatakanparanabidalamPerjanjianLama—yaitudia
menulis teguran keras danmenyampaikan hukuman Allah atas orang-orang yang belummenjadi pengikut Kristus dan
yang tidakmenerima surat ini. Yakobusmenulis dengan cara itu untukmenghibur orang-orangmiskin yangmenerima
surat ini dan sebagai peringatan kepada para pengikut Kristen supaya menggunakan kekayaannya untuk menolong
sesama. Bandingkan dengan Yes. 13:1-22 dan Amos 1:3–2:3.
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5Selamahidupmudidunia ini, kamusudah terbiasadengangayahidupmuyangmewah
dan apa saja yang kamu inginkan harus tercapai. Jadi akhirnya kamu sudah menjadi
gemuk seperti hewan peliharaan yang siap dipotong untuk pesta makan. Hari besar
untuk kamu dipotong sudah tiba! 6 Allah melihat waktu kamu menggunakan kuasamu
untukmenginjak-injak hak orang-orang yang tidak sanggupmelawanmu. Lewat ketidak-
jujuranmu, kamu seperti sudahmembunuhmereka! Celakalah kamu!

Bersabarlah dan bertahan dalam keyakinan
7 Jadi Saudara-saudari, karena Allah mengetahui segala kesusahan kita, bersabarlah

sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai contoh, pikirkanlah para petani yang
dengan begitu sabar menantikan turunnya hujan sesudah musim tanam dan sebelum
musim panen. 8 Demikian jugalah kalian masing-masing: Sabarlah dan kuatkanlah
hatimu, karena Tuhan segera datang.

9 Saudara-saudari, janganlah kita saling mencari dan saling membicarakan kesalahan
dan kelemahan saudara-saudari kita. Lihat! Kedatangan Hakim yang adil Kristus sudah
dekat, dan Dia akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang suka
melakukan hal yang seperti itu.✡

10 Saudara-saudari, marilah kita meneladani para nabi yang diutus Tuhan untuk
menyampaikan berita-Nya kepada nenek moyang orang Yahudi. Mereka tetap bersabar,
biarpun mereka sering dianiaya dan banyak menderita. 11 Ingatlah bahwa sekarang kita
sangat menghormati mereka karena mereka bertahan dalam penderitaan itu. Antara
lain, Ayub menjadi contoh orang yang terus kuat. Dan kalian sudah tahu bagaimana
akhirnyaAllahmemberkati dia, karena Tuhan penuhdengan 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.✡

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 mendoakannya
dan mengoleskan minyak† kepadanya sebagai peringatan bahwa mereka sudah memo-
hon Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. 15 Dan apabila doa mereka didasari oleh
percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sedang menyembuhkan dia, maka Tuhan akan men-
jawabnya.✡ Tuhan akan menguatkan dan menyembuhkannya. Dan kalau penyakitnya
disebabkan karena dosa-dosanya, atas doa mereka 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 supaya hujan tidak turun, dan ternyata hujan tidak turun di
negeri itu selama tiga tahun enam bulan! 18 Lalu ketika Elia berdoa lagi meminta hujan,
lalu hujan pun turun, dan tanaman di ladang tumbuh kembali.

19-20 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah hal ini: Kalau ternyata salah satu dari
antara kita sudahmengikuti jalan sesat, tetapi saudara atau saudari yang lainmemimpin
dia kembali kepada ajaran dan cara hidup yang benar, berarti saudara atau saudari
itu yang mengasihani dan yang memimpin dia kembali sudah menyelamatkan dia dari
neraka dan membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahannya yang banyak itu
diampuni.✡

✡ 5:9 Mat. 7:1 ✡ 5:12 Mat. 5:33-37 † 5:14 minyak Kata yang Yakobus tulis bisa diterjemahkan ‘minyak’ atau
‘minyak zaitun’. Pada zaman Yakobus tidak ada banyak pilihanminyak, danminyak zaitun dipakai untuk bahan bakar
lampu, memasak makanan, sebagai obat luka, mengoles ke kepala atau badan untuk persiapan pesta, mengurapi raja
atau nabi, dan pada ayat ini sebagai peringatan akan doa para penatua dan bahwa Allah hadir dan bekerja. ✡ 5:15
Mat. 7:7-11; 21:22; Yak. 1:6 ‡ 5:15 kalau penyakitnya disebabkan…Ayat ini tidak boleh dipakai untuk berkata bahwa
semuapenyakit datangakibat dosa si penderita. Ingatlah ceritaAyubdanPaulusdi 2Kor. 12:7-10. Tetapi ayat ini berkata
‘kalau’, karena memang ada sebagian penyakit yang disebabkan dosa kita sendiri. ✡ 5:19-20 Mat. 18:15; Gal. 6:1-2;
1Ptr. 4:8
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Surat Petrus yang pertama
1Kepada yang kekasih umat pilihan Allah:
Salam dari Petrus, rasul Kristus Yesus.
Saya menulis surat ini secara khusus untuk kalian yang karena percaya kepada Yesus

sudah dianiaya sehingga kalian terpaksa meninggalkan daerah Yahudi. Jadi sekarang
kalian tinggal sebagai pendatang di beberapa provinsi di kerajaan Romawi— yaitu di
Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. 2 Sejak semula sesuai dengan rencana Allah
Bapa, Dia sudah memilih kalian, supaya kalian disucikan melalui 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
3 Terpujilah Allah, Bapa dari Penguasa kita Kristus Yesus! Oleh karena belas kasihan-

Nya yang luar biasa, Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui Anak-Nya
yang sudah hidup kembali dari kematian— sehingga kita memiliki harapan yang pasti
berdasarkanYesusyangsudahhidupkembali. 4Danharapankitaadalahuntukmenerima
semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anak-Nya. Semua berkat itu
tersimpandi surga, dan tidak bisa rusak atau busuk, dan keindahannya tidak akanhilang.
5 Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah dengan kuasa-Nya yang besar,
terus menjaga kalian sampai kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan
bagi kita dan yang sudah siap dinyatakan kepada kita pada hari terakhir.

6 Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita, walaupun sementara
ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak TUHAN, kita
sedang mengalami berbagai macam kesulitan. 7Dengan demikian TUHAN mengizinkan
kita diuji, untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus, atau
tidak. Keyakinankita itubisadibandingkandenganemas, yang jugadiuji dandimurnikan
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 kitamenerimahormat, pujian, dankemuliaanketikaKristus Yesusmenyatakan
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 dijelaskandengankata-kata apapun. Danperasaan sukacita kalian itupenuhdengan
kemuliaan yang berasal dari surga. 9 Kalian bergembira karena sudah jelas bahwa kita
yang percaya kepada Kristus Yesus akan mencapai apa yang kita harapkan— yaitu kita
mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

10 Pada zaman dulu nabi-nabi sudah berusaha dengan tekun dan teliti untuk lebih
mengerti bagaimana caranya manusia diselamatkan. Biarpun mereka tidak mengerti
sepenuhnya, mereka masih terus menyampaikan 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
disampaikanolehRohKristusyangadadidalamdirimereka, “KetikaKristusdatangnanti,
kenapa Dia ditetapkan untuk banyak menderita sebelum Dia dimuliakan?” 12Tetapi Roh
Kristushanyamenjawabbahwaberita tentang rencanaAllah itubukanuntukdirimereka
sendiri. Tetapi sebenarnya mereka bekerja untuk melayani kita, untuk membuktikan
kebenaran yang sudah kita dengar melalui Kabar Baik. Sekarang Roh Kudus sudah
dikirimdari surga, dan dengan kuasa Roh-Nya, Kabar Baik itu sudahdisampaikan kepada
kita, termasuk berita tentang rencana Allah. Bahkan para malaikat di surga pun ingin
mengetahui 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 akanmenunjukkan kebaikan

* 1:2 melalui darah … diberi tanda … Secara harfiah, “dipercik dengan darah.”
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hati-Nya kepada kita ketika Kristus Yesus menyatakan diri-Nya kepada kita. Jadi hendak-
lah kita hidup sebagai anak-anak Bapa yang taat kepada-Nya. Jangan kita mundur lagi
untukmemuaskankeinginan-keinginankita yang lama. Padawaktukitahidup seperti itu,
kita belummengenal Allah. 15Tetapi sekarang hendaklah kita suci dalam segala kelakuan
kita, sama seperti Allah yang sudah memanggil 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 akan menghakimi 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. 18Karena kita tahu bahwa Allah sudah
membayar lunas untuk membebaskan kita dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita
warisi dari nenekmoyangkita. Danbayarannya tidakmemakai barang-barangdari 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. 20 Tugas
Kristus itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum dunia ini diciptakan, tetapi baru saja Dia
menunjukkan diri-Nya supaya kita bisa diselamatkan. Kedatangan Kristus itu menun-
jukkanbahwaakhir zamandari dunia ini sudahmulai. 21 JadimelaluiKristus kita percaya
kepada Allah, yang sudahmenghidupkan Dia dari kematian danmemberikan kemuliaan
kepada-Nya. Karena itulah kita percaya dan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada
Allah.

22 Ketika 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 tidakmungkin
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!

2
Yesus bagaikan batu fondasi yang terutama bagi kita

1 Karena itu, lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Jangan kalian berbo-
hong, jangan berpura-pura bahwa kamu lebih baik dari orang lain, jangan iri hati, dan
janganmembicarakan tentangkesalahanorang lain. 2-3Sebagaimanabayi yangbaru lahir
yang selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu juga kalian hendaklah selalu
haus akanpelajaran rohani yangbenar—yaitu yang terdapat dalamFirmanAllah. Karena
dalam Firman Allah dikatakan seperti ini, “Kalian sendiri sudah merasakan kebaikan
TUHAN.”✡ Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani sampai pada hari Allah
menyelamatkan 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
lain yangAllah pakai untukmembangunRumah-Nya, sampai kitamenjadi tempat tinggal
Roh Allah sendiri. Dan di dalam Rumah-Nya itu, kitamenjadi imam-imam yangmelayani
Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa persembahan-persembahan
rohani kepada-Nya, yang Allah terima karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus.
6Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Firman TUHAN,
“Lihatlah, Akumemilih sebuah batu yang sangat Aku hargai,

yang Aku letakkan sebagai batu fondasi di Rumah-Ku di Yerusalem.*
Semua orang yang percaya kepada-Nya tidak akanmerasa kecewa.”✡

✡ 1:16 Im. 11:44, 45; 19:2; 20:7 ✡ 1:25 Yes. 40:6-8 ✡ 2:2-3 Mzm. 34:9 * 2:6 Yerusalem Petrusmemakai nama
lain untuk Yerusalem— yaitu Sion. ✡ 2:6 Yes. 28:16
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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-imamyangmelayani 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 ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan masuk 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 yang
berperang melawan keinginan jiwa kita. 12Karena sekarang kita berada di antara 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 begitumereka akanmemuji Allah ketikamerekamelihat 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 14 dan juga kepada wakil-wakilnya yang dia tugaskan un-
tuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang
berbuat baik. 15 Karena kemauan Allah untuk kita adalah supaya melalui perbuatan-
perbuatan kita yang baik, kita akan menutup mulut orang-orang yang kurang bijaksana,
yang suka menyebarkan fitnah. 16 Harap diingat bahwa sebelum kita dibebaskan oleh
Yesus, kita hidup seperti budak iblis. Janganlah sampai kita berpikir: “Sekarang saya
sudah bebas dan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, jadi tidak apa-apa kalau saya
berbuat dosa.” Sebaliknya, kita harus menganggap diri kita adalah hamba kepunyaan
Allah. 17 Jadi kita harus menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudari seiman,
hidup dengan rasa hormat dan takut kepadaAllah, dan hormat 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 pada waktu mereka bersikap baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap
kejam. 19 Kalau kamu tidak bersalah lalu dipukul oleh tuanmu, hendaklah kamu diam
saja dan ingatlah bahwa TUHAN Allah juga melihat hal itu. Dengan begitu TUHAN akan
memberkati kamu. 20Tetapi kalau kamu sudah salah dan dihukum, jangan harap TUHAN
memberkati kamu— biarpun kamu hanya diam saja. Kamulah yang bersalah— bukan?!
Tetapi kalau kamudibuat susah padahal kamumelayani dengan baik dan kamubertahan
dengan sabar, Allah akan memberkati kamu. 21 Untuk 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,

✡ 2:7 Mzm. 118:22 ✡ 2:8 Yes. 8:14-15 ✡ 2:10 Hos. 2:23 ✡ 2:22 Yes. 53:9
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supaya secara rohani kitamati terhadap kuasa dosa, dan hidup kembalimenjadimanusia
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

1 Begitu juga setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu.
Dengan berbuat seperti itu, apabila ada suami yang belumpercaya kepada ajaranKristus,
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 pakaian yang indah.
4 Tetapi biarlah kecantikanmu merupakan hal-hal yang tidak kelihatan juga— yaitu
kecantikan yang keluar dari dalam hatimu. Maksudnya hati yang lemah lembut dan
tenang. Dansampaikamumenjadi tua, kecantikanseperti itu tidakakanhilangdansangat
berharga di mata Allah. 5Begitulah 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
akanmenjadi putri Sara, kalau kamu terus berbuat baik dan tidak takut kepada ancaman
apa pun dari suamimu atau orang lain.

7Begitu juga, para suami, hendaklah kalianmasing-masing hidup baik dengan istrimu,
dan menyadari bahwa secara jasmani perempuan lebih lemah dari laki-laki. Dan kamu
jugaharusmenghormati istrimu, denganmengingat bahwadia juga— lewat kebaikanhati
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, saling

mengasihi, saling mengasihani, 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 Allahmemberkati dia. Karena justru untuk itulah kita dipanggil
menjadi milik Allah yang istimewa: Supaya pada waktu kamu dibuat susah, kamu
membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu kamu juga akan diberkati oleh Allah
di kemudian hari. 10Karena dalam Firman Allah 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.”✡

13Kalaukamuselalubersemangatdansetiaberbuatbaik seperti itu, tidakadayangakan
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 kamu merasa takut kepada mereka yang mengancam kamu.
Jangan merasa kuatir.”✡ 15 Dalam keadaan itu, tinggikanlah Kristus sebagai Penguasa
penuh di dalam hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian selalu siap menjawab orang-
orang yang bertanya, “Kenapa kamumasih berharap kepada Yesus?” 16Tetapi 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 akanmerasa malu sendiri ketika mereka melihat bukti bahwa
memang kelakuanmu baik karena kamumelayani Kristus.

✡ 3:12 Mzm. 34:13-17 ✡ 3:14 Yes. 8:12



1 Petrus 3:17 532 1 Petrus 4:11

17Karena itu ingatlah: Kita tidak perlu malu menderita karena kita hanya melakukan
hal-hal yang baik saja— kalau hal itu terjadi sesuai dengan kemauan Allah. Tetapi kalau
kita menderita karenamelakukan hal-hal yang jahat, seharusnya kita malu.

18KarenaKristus adalah teladanbagi kita. Dia sendirimenderita ketikaDiamati karena
dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah menggantikan kita yang bersalah. Hal ini Dia
lakukan untukmendamaikan kita dengan Allah. Tetapi sesudah Diamati 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. 20Yaitu roh-rohdarimerekayang tidak taat kepadaAllahpada
zaman Nuh, walaupun Allah menunggu dengan sabar supaya mereka bertobat waktu
Nuh sedangmembuat kapal besar itu. Akhirnya tidak banyak— hanya delapan orang saja
yangmasuk ke dalam kapal itu dan dibawa dengan selamat melewati air banjir itu. 21Air
banjir itumenggambarkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukanuntukmembersihkan
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 dikuburkandandihidupkankembali bersama-samadenganYesus.
22Tetapi sekarangYesus sudahnaikke surga, dandi sanaDia sedangmemerintahbersama
dengan Allah.* Dan Allah sudah membuat semua malaikat, para penguasa, dan semua
pemerintah untuk taat kepada Yesus.

4
Nasihat supaya hidupmemuliakan Allah

1 Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika Dia hidup sebagai
manusia biasa di dalam dunia ini. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri
kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita
karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. 2Dengan
begitu, sisawaktumuuntukhidupdi dunia ini, kamu tidakhidup sesuai dengankeinginan
secaramanusia duniawi lagi, tetapimenurut kehendakAllah. 3Karena sebelummengikut
Yesus, sudah cukupbanyakwaktu yang kita buangdenganhidup secaramanusia 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.

4Orang-orangyangmasihmengejarkeinginannyakesanakemarimerasaheran 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 per-
tanggung 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 orangmati. Biarlah hal
itu menjadi peringatan untuk kita semua: Allah akan mengadili semua manusia sesuai
dengan perbuatan kita masing-masing. Tetapi Kabar Baik disampaikan supaya kita bisa
hidup bersama Allah selama-lamanya.

Caramemakai kemampuan yang kita terima dari Allah
7 Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah kita menguasai

diri danmenjagapikirankita supayakita selalu siapuntukberdoa. 8Tetapihal yangpaling
pentingdari semuanya—yaitukitaharus sungguh-sungguhsalingmengasihi. 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.

10Sebagai tanda kebaikanhati Allah, kitamasing-masing sudahmenerima kemampuan
yang berbeda-beda dari Roh Allah. Dan semua kemampuan itu diberikan supaya kita
saling melayani. Jadi kita masing-masing bertanggung jawab untuk memakai kemam-
puan 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-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku, tetapi dari Allah.”
Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara lain, hendaklah
kamu berpikir, “Aku bisa melayani hanya karena Allah yang memberikan kemampuan
kepadaku.” Dengan melakukan itu, Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang

* 3:22 memerintah bersama dengan Allah Secara harfiah, “adalah di sebelah kanan Allah.”
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kita kerjakan, karenaKristusYesusmemberikankemampuan itukepadakita. Dialahyang
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 penderitaan yang
sangat menyakitkan, yang rasanya seperti kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji
kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan untuk membuktikan apakah
kita setia atau tidak kepada-Nya. Jadi, jangan kita berpikir bahwa kesusahan yang kita
alami adalah sesuatu yang luar biasa. 13 Tetapi 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 yangmenghina kamu karenamengikut 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 seharusnyamalu. 16Tetapi kalau kamumenderita karena kamu seorang
Kristen, janganlahmerasamalu. Sebaliknya hendaklah kamumemuji Allah karena orang
sudah menyebut kamu sebagai pengikut Kristus. 17 Karena kita hidup dalam masa di
mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita— yaitu umat-Nya sendiri, yang
sekarang sedang dihakimi lebih dulu. Hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah, kita
disempurnakan. Dengan begitu pastilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada
Kabar Baik tentang Kristus akan kena hukuman yang jauh lebih berat dari penderitaan
yang kita alami sekarang. 18 Seperti yang tertulis dalam Firman Allah,
“Tidak gampang bagi orang baik untuk diselamatkan.

Apa lagi orang-orang yang berdosa dan yangmelawan Allah
pasti akan dibuang ke dalam api neraka.”✡

19 Karena itu, kalau Allah menghendaki kita untuk menderita, hendaklah kita tetap
melakukanyangbaikdanmenyerahkandiri kita kepadaAllahdenganberpikir seperti ini,
“Pencipta kita selalu setia untukmelakukan semua tepat seperti yangDia janjikan kepada
kita.”

5
Nasihat kepada para penatua

1 Saya maumenyampaikan pesan ini kepada para penatua di antara kalian: Saya men-
jadi saksimatadari semuapenderitaanKristus, dansaya jugadipilih sebagaipenatua. Jadi
saya bersama dengan kalian akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan yang akan Kristus
nyatakan kepada kita waktu Dia datang kembali. Karena itu saya minta kepada kalian
masing-masing: 2 Gembalakanlah kawanan domba yang dipercayakan Allah kepadamu
dengan senang hati— bukan karena terpaksa. Dan janganmengambil tanggung jawab ini
untuk mencari keuntungan. Tetapi kerjakanlah pelayanan ini karena sungguh-sungguh
mau melayani Allah. 3 Jangan kamu menganggap diri sebagai raja atas kawanan domba
yang sudah Allah percayakan kepadamu, tetapi jadilah teladan bagi mereka. 4Lalu pada
waktu Raja kita— yaitu Gembala Agung datang, kita masing-masing akan diberi mahkota.
Dan mahkota itu akan mencerminkan kemuliaan Kristus, dan keindahannya tidak bisa
hilang.

Memberi dorongan-dorongan terakhir
5 Ini jugayangsayamausampaikankepadaparapemuda: Hendaklahkalian taatkepada

para penatua. Tunjukkanlah sifat rendah hati kepada semua anggota yang lain, karena,
“Allahmelawan orang-orang yang sombong,

tetapi Dia baik hati kepada orang-orang yang rendah hati.”✡
6 Karena itu, apa pun yang terjadi rendahkanlah hatimu di hadapan Allah Yang Ma-
hakuasa, maka pada waktu Dia berkenan, Dia akan meninggikan kamu. 7 Serahkanlah
kepada Allah semua masalah yang membuat kalian kuatir, karena Dia peduli terhadap
kalian.

8Berjaga-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

✡ 4:18 Ams. 11:31 ✡ 5:5 Ams. 3:34
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dia! Karena kamu tahu bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri
teguh ketikamerekamengalami penderitaan yang sama seperti yang kamu alami.

10 Memang penderitaan yang kita alami sekarang ini, hanya untuk sementara saja.
Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kris-
tus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya untuk selama-lamanya. Sesudah
kita menderita untuk sementara waktu saja, Dia sendiri akan menolong, menguatkan,
memulihkan, danmemberikan semangat yang baru kepada kita. 11Dialah yang berkuasa
sampai selama-lamanya! Amin.

Salam terakhir
12 Saya menulis surat yang singkat ini kepada kalian dengan bantuan Silas, yang saya

anggap sebagai saudara seiman kita yang bisa dipercaya. Maksud 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 yang bersatu dengan Kristus, doa saya, kalian akan selalu hidup

dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.

* 5:13 jemaat di kota Babel Secara harfiah, “Dia (perempuan) yang ada di Babel.” Petrus memakai nama kota Babel
sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu mengingatkan pembaca pertama ketika orang Israel
dibuang ke negeri Babel. † 5:14 salam dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Petrus yang kedua
1Kepadayangkekasih Saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian yang sudahdiberkati

Allah sehingga kalian percaya penuh kepada Kristus Yesus sama seperti kami. Dan oleh
karena percaya itu kalian diberkati dengan berlimpah-limpah sama seperti kami— yaitu
kita sudah diselamatkan melalui apa yang Kristus Yesus buat untuk membenarkan kita.
Dialah Allah dan Penyelamat kita!*
Salam dari saya— Simon yang juga disebut Petrus, rasul dan hamba Kristus Yesus.
2 Karena 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 untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua
berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah— yang
sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Dan juga melalui
kuasa kemuliaan dan kebaikan-Nya itu, Dia sudahmenjanjikan 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 yang
mematikan.

5Oleh 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 semakin
hidup sesuai kemauan Allah. 7 Keenam, belajarlah bagaimana cara mengasihi saudara-
saudari seiman. Dan ketujuh, hendaklah kita nyatakan kasih kita kepada semua orang
melalui perbuatan. 8Karena, 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. 9Tetapi kalau saudara atau saudari seiman tidak memiliki sifat-sifat
itu— sepertinyamata rohaninya sudah kabur dan hampirmenjadi buta. Orang seperti itu
lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama sudah dibersihkan ketika dia percaya
kepada Kristus.

10Olehkarena itu, Saudara-saudari, berusahalah lebihkeras lagimelakukanketujuhhal
yang saya tuliskan di atas. Karena dengan begitu kamumemastikan bahwa kamu benar-
benar sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Karena kalau kamu tetap melakukan hal-
hal itu, kamu pasti tidak akan gagalmencapai tujuan surgawimu. 11Dengan begituwaktu
kamu masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya kamu akan disambut dengan
penuh sukacita oleh Penguasa dan Raja Penyelamat kita Kristus Yesus.

Keyakinan kita berdasarkan Firman Allah
12 Oleh karena itu, saya akan tetap mengingatkan kalian tentang hal-hal tersebut,

meskipun kalian sudah tahu dan berpegang teguh kepada ajaran benar yang kita sudah
terima dari Allah. 13 Selama saya masih hidup dalam tubuh ini— yang seperti tenda
sementara saja, saya merasa bertanggung jawab untuk terus mengingatkan kalian akan
hal-hal itu. 14Karena saya tahu bahwa tidak lama lagi saya akanmati— seperti yang sudah
dinyatakan oleh Tuhan kita Kristus Yesus kepada saya. 15Karena itulah saya akan selalu
berusaha keras supaya kalian selalu bisa mengingat kembali semua hal itu, biarpun saya
sudahmati.

16Karenawaktukamimemberitahukankepadakalian tentangkuasaTuhankitaKristus
Yesus dan tentang kedatangan-Nya kembali ke dunia ini, kami tidak seperti guru-guru
palsu yang menguatkan ajarannya dengan menceritakan dongeng-dongeng karangan

* 1:1 Dialah Allah… Perjanjian Barumengakui Allah Bapa, Allah Anak, danAllah RohKudus—Ketiganya yang Esa, jadi
Yesus juga layak disebut Allah. Lihat Yoh. 10:30; Rom. 9:5; 1Yoh. 5:20.
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mereka sendiri untukmenipuorang. Karenakami sendiri sudahmelihat kebesaranYesus.
17-18Karena kamilah yang hadir di atas gunung suci itu ketika Dia menerima hormat dan
kemuliaandariAllahBapaYangMahamulia. Yaitu ketika terdengar suaraAllahdari surga
yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah yang menyenangkan hati-
Ku.”

19Hal itu membuat kami lebih yakin kepada semua nubuatan yang disampaikan oleh
para nabi tentang kedatangan-Nya kembali.† Oleh karena itu, sebaiknya kita memper-
hatikan 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. 21 Karena mereka tidak pernah menyampaikan nubuatan menurut kemauan
mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka nubuatkan, mereka sampaikan sesuai dengan
apa yangmereka terima dari Roh Allah.

2
Guru-guru palsu

1 Seperti pada zaman dulu nabi-nabi palsu juga muncul di tengah-tengah umat Allah,
sekarang juga begitu: Guru-guru palsu pasti akan muncul di antara kalian. Mereka akan
mengajar ajaran-ajaran yang sangatmenyesatkan, danmereka bahkan akanmenyangkal
TuhanYesusyang sudahmatiuntukmembebaskanmereka. Denganbegitumereka segera
akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. 2 Banyak 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 akanmenghina ajaran kita, karenamereka akan berpikir
bahwa ajaran sesat itumemang ajaran kita. 3Guru-guru palsu itu sangat rakus. Jadi lewat
ajaran yang licik, mereka akan berusahamenipu kalian untukmendapatkan uang. Sejak
dulu, Allah sudah menyiapkan hukuman bagi mereka, dan Dia tidak tidur. Dia melihat
semua yangmereka lakukan, dan pasti akanmembinasakanmereka.

4 Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat
yang berdosa, tetapi mereka dipenjarakan di dalam jurang yang gelap di dalam neraka,
supaya diadili pada Hari Pengadilan. 5Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-orang
pada zamanNuhketikaDiamendatangkanbanjir besar. Tetapi AllahmelindungiNuhdan
tujuh orang lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar,
sedangkanmereka yang binasa adalah orang yangmenolak untuk bertobat danmelayani
Allah. 6 Bukti yang ketiga: Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dengan meng-
hanguskan semua isinya sampai menjadi abu. Biarlah kejadian itu menjadi peringatan
bagi kita, supaya kita tidakmencontoh cara hidupmereka yang tidakmenghormati Allah.
7-8 Perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot. Karena Lot memang orang yang benar,
tetapi setiap hari dia menderita karenamelihat danmendengar tentang perbuatan hawa
nafsu bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua kota itu. Jadi selama orang benar itu
hidup di antaramereka, hatinya hancur karena perbuatanmereka yang begitu jahat.

9 Jadi dari ketiga contoh itu, jelaslah bahwa TUHAN Allah pasti akan menyelamatkan
orang-orang yang melayani-Nya dari kesusahan. Dan tentu saja orang-orang yang jahat
akan dipenjarakan sampai tiba waktunya mereka dihukum pada Hari Pengadilan—
10 khususnya mereka yang terus menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya sehingga
mereka ternoda, jugamenganggap rendah para pemimpin jemaat.
Guru-guru palsu seperti itu juga sombong dan membanggakan diri 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 bi-
natangyangbertindakhanyaberdasarkannaluri. Danmereka juga samaseperti binatang

† 1:19 tentang kedatangan-Nya kembali Secara harfiah, “perkataan nubuat.” Karena ‘perkataan/logos’ tunggal, para
penafsir berbeda pendapat tentangmaksud Petrus. Banyak berkata bahwanubuatan 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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yang kena jerat dan dibinasakan. Begitu juga guru-guru palsu itu akan dibinasakan.
13 Itulah upah yang akanmereka terima atas perbuatanmereka 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 dalampesta perjamuan kita. Tetapi kalaumereka ikut, mereka sangatmencemarkan
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
suka merayu dan menjerat saudara-saudari kita yang baru percaya. Dan hati mereka
penuh keserakahan, sehingga mereka pintar menipu orang untuk mendapatkan uang.
Allah siapmenghukummereka!

15Mereka tersesat dan sudahmeninggalkan jalan yang benar. Mereka sudahmengikuti
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. 16Tetapi
Bileam langsung ditegur karena dosanya itu, waktu Allahmembuat 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 hukuman Allah yang sudah disediakan bagi mereka di tempat yang
sangat gelap! 18-19Mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka supaya kedengarannya
seperti ilmuyang tinggi, tetapi sebenarnya tidakmasukakal. Merekamengajar seperti ini,
“SekarangAllah sudahmembebaskankita, jadiDia tidak akanmenghukumkita kalaukita
mengikuti berbagai keinginan hawa nafsu yang berasal dari badan kita.” Dengan ajaran
seperti itu mereka menjebak saudara-saudari kita yang baru saja meninggalkan hidup
merekayangpenuhdosa. Karenaguru-gurupalsu ituberkata, “Marilahkitahidupbebas,”
tetapi hasil ajaran seperti itu bukan kebebasan, tetapi perbudakan. Karena mereka
sendiri pun adalah budak dosa. Siapa saja yang dikuasai dosa, dia sudah menjadi budak
dosa.

20Kasihan sekali! Karena apabila seseorang sudahmulai luput dari berbagai kejahatan
dunia karena dia barumengenal 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. 21 Karena lebih baik kalau kita belum pernah
mengetahui ajaran tentang bagaimana kita dibenarkan Allah dan dimampukan untuk
hidup suci, daripada kita sudah mengetahui ajaran itu tetapi menolaknya. 22 Karena
orang itu akan seperti anjing dan babi dalam kedua peribahasa ini: “Anjing yangmuntah
akanmemakanmuntahnya lagi.”✡ Dan “Babi yang sudahdimandikandenganbersih akan
kembali mandi lumpur di dalam kolam lumpur.”

3
Yesus pasti kembali

1Saudara-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 supaya mengingatkan kalian 2 kepada berita yang sudah disampaikan
oleh para nabi yang diutus Allah, dan juga tentang apa yang diperintahkan oleh Penguasa
dan Juruselamat kita— yang disampaikan kepada kalian oleh semua kami yang diutus-
Nya.*

3Dan inilah hal yang sangat penting bagi kalian: Pada hari-hari terakhir akan muncul
banyak orang yang akan suka mengejek dan menertawakan ajaran yang benar. Mereka
adalah orang yang suka mengikuti bermacam-macam keinginan mereka. 4 Mereka
akan mengatakan, “Kristus sudah berjanji akan datang kembali. Di manakah Dia?
Nenek moyang kita sudah mati, tetapi segala sesuatu masih berjalan seperti biasa sejak
penciptaan.” 5 Dengan berkata begitu, mereka sengaja melupakan kenyataan bahwa
melalui perkataan Allah saja, langit dan bumi diciptakan, dan darat dikumpulkan di
tengah-tengah air. Dan air itu menjadi alat yang dipakai TUHAN. 6 Kemudian, dengan
menggunakan air lagi, Allah membinasakan dunia pertama dengan banjir yang besar.

✡ 2:22 Ams. 26:11 * 3:2 semua kami yang diutus-Nya Secara harfiah, “para rasul kalian” bisa juga diterjemahkan
berdasarkan arti ‘rasul’ yang lebih luas— yaitu ‘utusan-utusan Kristus yangmenyampaikan berita itu kepada kalian’.
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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 yang
melawan-Nya.

8 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akan hal 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, karena Dia tidakmau kamu ikut binasa.
TUHANmasihmemberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat.

10Tetapi seperti pencuri yangdatangpadawaktu yang tidakdisangka-sangka, begitulah
hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dia akan datang secara tiba-tiba. Langit dan bumi
yangbesar ini akan lenyap, benda-bendadi langit akan terbakar, dan jugabumidan 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 untuk menyambut 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 akan menjadi tempat tinggal bagi kita yang
sudah dibenarkan Allah.

14 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena kita menantikan hal-hal itu,
marilah kita berusaha sebisanya untuk hidup tidak berdosa, tidak ternoda, dan siap
bertemu dengan Tuhan Yesus.† 15 Dan hendaklah hari demi hari kita anggap sebagai
bukti kesabaran TUHAN Allah— di mana Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak
orang supaya menikmati berbagai berkat keselamatan. Saudara kita yang terkasih,
Paulus, juga menulis seperti ini kepada kalian, sesuai dengan hikmat yang diberikan
TUHAN kepadanya. 16 Dalam semua suratnya dia membicarakan tentang hal-hal ini.
Dan dalam surat-suratnya itu juga terdapat beberapa hal yang sulit dimengerti. Dan
bagian-bagian yang sulit itulah yang disalah-artikan oleh orang-orang yang belummem-
pelajarinya secara mendalam dan suka mengubah apa yang mereka percayai. Lalu apa
yangmereka salahmengerti itumereka ajarkan kepada orang lain— seperti yangmereka
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 hidupnya tidak sesuai dengan
Firman TUHAN, sehingga kalian tidak percaya penuh lagi kepada ajaran benar yang dulu
kalian sudah pegang dengan teguh. 18 Tetapi hendaklah kalian masing-masing semakin
dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu dan semakin mengenal Penguasa
dan Juruselamat kita Kristus Yesus. Doa saya, Dia saja yang akan selalu dimuliakan—
sekarang dan selama-lamanya. Amin.

† 3:14 siap bertemu dengan Tuhan Secara harfiah “dalam damai.” TSI menerjemahkan “siap bertemu dengan Tuhan”
untukmenunjukkan bahwa arti yang dimaksud adalah “keadaan berdamai dengan Tuhan.”
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Surat Yohanes yang pertama
1Kami inginmemberitakan kepada kalian tentangDia yang disebut Firman—* yaituDia

yangmemberikanhidupkepadakitadanyang sudahada sebelumduniadiciptakan. Kami
sudah mendengar dan melihat Dia dengan mata kami sendiri. Dan sungguh, kami sudah
melihatDia—bahkankami sudahmemegangDia dengan tangankami sendiri. 2Benar, Dia
yangmemberikan hidup itu sudah dinyatakan kepada kami, dan kamimendapat banyak
kesempatanuntukmelihatDia. Sekarangkamibersaksi danmemberitakankepadakalian
tentangDia yangmemberi hidup yang selama-lamanya— yaituDia 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, supaya
melalui hubungan yang dekat itu sukacita kita semua akan sempurna.

Allahmengampuni dosa kita
5 Dan inilah berita yang sudah kami dengar dari Anak Allah dan yang sedang kami

beritakan kepada kalian: Allah itu seperti terang, dan sama sekali tidak ada kegelapan
di dalam Dia. 6 Jadi kalau kita berkata bahwa kita dengan Allah mempunyai hubungan
yangerat, padahal kitamasihhidup seperti orangyang tinggal di dalamkegelapan, berarti
kita berbohong dan tidakmenjalankan 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.

8Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya tidak berdosa,” berarti dia tidakmenerima
ajaran yang benar dari Allah dan dia sudah menipu dirinya sendiri. 9 Tetapi kalau
kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janji-Nya, Allah yang
sangat adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap
perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. 10Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya
tidak pernah berbuat dosa,” berarti sama saja diamenganggapAllah sebagai Pembohong,
dan ternyata ajaran yang benar dari Allah tidakmendapat tempat di dalam hatinya.

2
Yesus Pembela kita

1Anak-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 mem-
punyai Pembela yang membela kita di hadapan Bapa— yaitu Kristus Yesus, yang selalu
melakukan yang adil. 2Yesus sendiri menyerahkan diri-Nya sebagai kurban perdamaian
yangmenghapus semuadosa kitamasing-masing, sehinggaAllah tidakmarah lagi kepada
kita. Dan kurban perdamaian-Nya itu tidak hanya untuk pengampunan dosa kita saja,
tetapi kurban-Nya sudah cukup untuk pengampunan setiap orang di dunia yang percaya
kepada-Nya.*

3Dan inilah tandanya kita benar-benar mengenal Allah— yaitu kita menaati perintah-
perintah-Nya. 4 Tetapi kalau seseorang berkata, “Saya mengenal Allah,” padahal orang
itu tidak menaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembohong. Nyatalah bahwa
sebenarnya ajaran benar dari Allah belum mendapat tempat di dalam hatinya. 5 Tetapi
semakin kitamenaati ajaran Allah, semakin ternyata bahwa kitamengasihi Allah dengan
sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa kita benar-benar sudah bersatu dengan
Dia.✡ 6 Kalau seseorang berkata bahwa dia hidup bersatu dengan Allah, hendaklah dia
hidup seperti Kristus sendiri sudah hidup.

Salingmengasihi sesama saudara-saudari seiman

* 1:1 Firman Firman menerjemahkan “logos” dalam bahasa Yunani. Logos juga bisa diterjemahkan ‘perkataan’.
Yohanes memakai kata itu sebagai gelar atau nama lain untuk Kristus sendiri, karena melalui Raja Penyelamat, Allah
berkomunikasi denganmanusiamengenai diri-Nya. † 1:7 darah Yesusmenggambarkan pengurbananYesus di kayu

salib. * 2:2 pengampunan … Secara harfiah, “pengampunan setiap orang di dunia.” Kalau diterjemahkan secara
harfiah, pembaca bisa berpikir bahwa semuaorang di dunia sudahmendapat pengampunanbiarpunmenjadi pengikut
Kristus atau tidak. TSImenerjemahkan 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
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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. 9Kalau ada
seseorang di antara kita yang berkata, “Saya hidup di dalam terang,” tetapi diamembenci
saudaranya seiman, sebenarnya diamasih terus hidup di dalam kegelapan. 10Sedangkan
orang yang mengasihi saudaranya seiman, tentu dia hidup di dalam terang. Dan orang
yang seperti itu tidak akanmembuat orang lain jatuh ke dalam dosa. 11Tetapi orang yang
membenci saudara seiman, dia seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan dan tidak
tahu kemana dia pergi. Karena kegelapan itu sudahmembuatnya tidak bisamelihat apa-
apa.
12Kepadakalian—yaitu semuaanak saya,† sayamenuliskan surat ini untukmengingatkan

setiap kalian
bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kristus.

13Kepadakalianyang sudahdewasa secara rohani,‡ saya tuliskan ini untukmengingatkan
kalian

bahwa kalian sudahmengenal Anak Allah— yang sudah ada dari sejak semula.
Kepada kalian yang belum dewasa secara rohani,§ saya tuliskan ini untukmengingatkan

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 kitamencintai kejahatan yang ada di dunia ini atau hal apapun yang ada di
dalamdunia ini. Kalau seseorangmencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali tidak
mengasihi Allah Bapa. 16Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan
kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan
kita, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata, dan perasaan sombong
karena apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu tidak berasal dari Allah, tetapi dari dunia
ini. 17 Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan
oleh manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan
kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya.

Janganmengikuti ajaran guru-guru palsu
18Anak-anak saya, kita sudahmemasuki akhir zaman. Kalian sudahmendengar bahwa

si antikristus* akanmuncul. Jadi tidak heran kalau sekarang sudahmuncul banyak guru-
guru palsu yang sebenarnya adalah utusan antikristus. Dari situlah kita tahu dengan
jelas bahwa kita sudah memasuki akhir zaman. 19Guru-guru palsu itu memang pernah
menyamar sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk anggota kita.
Kalau mereka benar-benar termasuk anggota kita, tentu mereka tetap bersama kita.
Tetapi ketikamerekameninggalkankita, hal itumembuktikanbahwamereka sebenarnya
tidak termasuk anggota kita.

20 Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang diberikan oleh Yang Ma-
hakudus.† Karena itu kita semua bisa membedakan ajaran benar dan palsu. 21 Saya
tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian tidakmengenal ajaran benar, tetapi justru
karena kalianmengenalnya. Dan kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam
ajaran benar itu.

† 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 belumdewasa

secara rohani Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “pemuda-pemuda.” * 2:18 antikristus Antikristus disebut sebagai
“raja kejahatan” olehRasul Paulus di 2Tes. 2:3-12. † 2:20 YangMahakudusMaksudnyaAllahdan jugaKristus, 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.
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22Demikianlah kalian akanmengenal 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. 23Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus
adalah Anak Allah, dia tidak mempunyai hubungan dengan Allah Bapa. Tetapi orang
yangmengakui, “Yesus adalah Anak Allah,” berarti diamempunyai hubungan yang dekat
dengan Allah Bapa dan juga Anak-Nya.

24Oleh karena itu, simpanlah baik-baik di dalam hati kalian ajaran yang sudah kalian
dengar pada waktu kalian mulai percaya, sehingga kalian akan selalu bersatu dengan
Anak dan Allah Bapa-Nya. 25Dan 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 lagi mendengarkan guru siapa pun yangmengajar kita di luar ajaran
Roh Allah.§ Karena Roh-Nya itu selalu mengajarkan semua yang kita perlukan, dan
ajaran-Nya selalu benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi, sesuai dengan apa yang
sudah diajarkan oleh Roh-Nya kepada kita, tetaplah bersatu dengan Kristus.

28 Jadi sekarang anak-anak saya yang saya kasihi, tetaplah bersatu dengan Kristus,
supaya waktu Dia datang kembali, kita akan langsung menyambut Dia tanpa rasa takut
dan tanpa rasa malu. 29 Kita tahu bahwa Kristus selalu melakukan yang benar. Karena
itu, kitabisamengenali orang-orangyang sudahmenerimakelahiranbarudariAllahBapa
denganmenyaksikanmereka tetap hidup benar.

3
Kita adalah anak-anak Allah

1 Ketahuilah, 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
bisa mengenal kedudukan kita sebagai anak-anak Allah karena mereka tidak mengenal
Kristus.* 2 Saudara-saudari yang saya kasihi, sekarang kita sudah menjadi anak-anak
Allah, tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Akan tetapi, kita tahu bahwa waktu Kristus
datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam
keadaan yang sebenarnya. 3 Setiap orang yang mempunyai pengharapan untuk melihat
Kristus, menyucikan dirinya, sama seperti Kristus adalah suci.

4 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar Hukum Allah. Karena berdosa berarti
melanggar Hukum Allah. 5 Dan saya mau supaya kalian ingat kembali bahwa Kristus
datang untuk menghapus dosa manusia, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 6 Jadi, setiap
orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Setiap
orang yang terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya dia tidak pernah mengerti tentang
Kristus dan tidak pernahmengenal-Nya.

7Karena ituanak-anak sayayang sayakasihi, janganlahmembiarkanorang lainmenipu
kalian bahwa kita yang bersatu dengan Kristus boleh sajamelakukan dosa. Kristus hidup
denganbenar. Dansupayamenjadi sepertiKristus, hendaklahkitamelakukanyangbenar.
8 Sedangkan iblis sudah berbuat dosa dari sejak semula. Dan siapa yang terus-menerus
berbuat dosa adalahmilik kepunyaan iblis. Dan untukmenghancurkan segala perbuatan
iblis itulah Anak Allah sudah datang ke dalam dunia ini.

‡ 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. § 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. Seluruhpenafsir berkata bahwamaksudYohanesbukanbahwaumatAllah tidakperlu lagimendengarkan
ajaran atau khotbah para pendeta atau guru jemaat. Sesuai tema dalampasal ini, Yohanes bermaksud supaya kita tidak
mendengarkan guru-guru palsu yang membawa 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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9 Siapa saja yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa, dia sudah menjadi
anak Allah! Dan setiap anak-Nya tidak mungkin terus berbuat dosa, karena hidup baru
yang diberikan Allah kepadanya ada di dalam dirinya. Setiap kita yang sudah menerima
kelahiran baru dari Allah tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. 10Dengan begitu
nyatalah perbedaan antara kita anak-anak Allah dengan anak-anak iblis: Anak-anak iblis
tidakmelakukanyangbenardan tidakmungkinmengasihi 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
adiknya. Lalu kenapa dia membunuh adiknya? Karena Kain melakukan yang jahat,
sedangkan adiknyamelakukan yang benar.

13Saudara-saudari, janganlahkitaheranwaktuorang-orangdidunia inimembenci kita.
14Kita tidak termasuk lagi kepada orang-orang yang hidupnyamati secara rohani✡ tetapi
termasuk kepada orang-orang yang sudah dihidupkan secara rohani. Kita bisa menge-
tahui hal itu karena kita mengasihi saudara-saudari kita. Kalau kita tidak mengasihi
saudara kita, berarti hidup kita masih tetap mati secara rohani. 15 Siapa yang membenci
saudaranya sebenarnya adalah pembunuh. Dan tentu kita tahu bahwa pembunuh belum
dihidupkan secara rohani, dan oleh karena itu dia tidak memiliki hidup yang selama-
lamanya.

16 Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih: Kristus mengasihi kita sampai men-
gurbankan diri-Nya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkurban demi saudara-
saudari kita. 17Kalau ada seseorang di antara kita yang mempunyai harta duniawi yang
berkecukupan danmelihat saudaranyamenderita kekurangan, tetapi diamenutup 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
sayakasihi, janganlahdenganmulut sajakitamengakubahwakitamengasihi sesamakita,
tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dengan perbuatan yang
nyata.

19-20Nah, kalau kitamengasihi sesama, berarti kita boleh yakin bahwa kita hidup sesuai
dengan ajaran benar dari Allah, dan hal ini akanmenolong kitawaktu kita datang kepada
Allah di dalam doa. Kadang-kadang kita masih merasa 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
salingmengasihi— sesuaidenganperintahyangdiberikanKristuskepadakita. 24Kitayang
terus taat kepada perintah-perintah Allah tetap bersatu dengan Allah, dan Allah tetap
bersatudengankita. Dengan cara inilahkita tahubahwakitamasihbersatudenganAllah:
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 itumemang dari RohAllah atau roh lain. Karena di dalamdunia ini sudah banyak
gurudannabi palsu. 2-3 Inilah salah satu carauntukmenguji kalaudi dalamdiri seseorang
ada Roh Allah: Kalau orang itu mengaku, “Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus*
yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa,” berarti
roh yang ada di dalam dia berasal dari Allah. Tetapi orang yang tidak mengaku seperti
itu, berarti roh yang ada di dalam dia tidak berasal dari Allah. Orang itu adalah utusan
antikristus.† Dan kalian sudah tahu bahwa antikristus itu sedang datang dan sekarang
sudah ada di dalam dunia ini.
✡ 3:14 Ef. 2:1-3; Kol. 2:13-14 † 3:23 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai dengan

kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus. * 4:2-3 Kristus
Lihat catatan tentang nama jabatan Kristus dalam 1Yoh. 2:22. † 4:2-3 antikristus Lihat catatan tentang antikristus
dalam 1Yoh. 2:18.
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4 Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, kita berasal dari Allah, dan kita sudah men-
galahkan guru-guru palsu itu. Karena Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh
antikristus‡ yang sekarang sudah ada di dunia ini. 5 Guru-guru palsu itu berasal dari
dunia ini. Dan karena itu, ajaran-ajaran mereka sesuai dengan pikiran orang-orang
duniawi. Jadi orang-orang duniawi sajalah yang mendengarkan mereka. 6 Tetapi kita
adalah milik Allah. Jadi orang-orang yang mengenal Allah-lah yang mendengarkan kita,
sedangkanmereka yang bukanmilik Allah tidak mendengarkan kita. Dengan begitu kita
bisa mengetahui kalau seseorangmempunyai 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 yangmengasihi sudahmendapat kelahiran baru dari
Allah danmengenal Allah. 8Kalau seseorang tidakmengasihi saudaranya seiman, berarti
dia tidak mengenal Allah, karena Allah mengasihi semua orang.§ 9 Dan 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 kita
mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita— yaitu ketika
Allahmengutus Anak-Nya untukmenjadi kurban perdamaian yangmenghapus 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.

13BeginilahcaranyakitabisamengetahuikalaukitahidupbersatudenganAllahdanDia
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 sudahmengutus Anak-Nya menjadi Raja Penyelamat bagi manusia
di dunia ini. 15 Siapa saja yangmengaku, “Saya percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah,”
makaAllah bersatu dengandia, dandia bersatu denganAllah. 16 Jadi kita sudahmengenal
dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah mengasihi semuamanusia. Dan kalau kita tetap mengasihi saudara-saudari kita,

berarti kita tetap bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan kita. 17 Waktu kita
hidupbersatu denganAllah, kasihAllah semakinnyata dan sempurnadi antara kita. Oleh
karena itu kita tidak takut lagi akan Hari Pengadilan, karena sudah terbukti bahwa kita
hidupdi dunia ini sama seperti Kristushidup. 18KalaukasihdariAllah ituberadadi dalam
hati kita, berarti kita tidak akan takut lagi kepada hukuman Allah. Karena kasih yang
sempurna menghilangkan ketakutan. Siapa yang masih takut diadili oleh Allah, berarti
dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang yang takut seperti itu belum
mengalami kasih Allah yang sempurna itu.

19Hendaklahkita salingmengasihi, karenaAllah yang sudah terlebih dahulumengasihi
kita. 20 Kalau seseorang berkata, “Saya mengasihi Allah,” tetapi dia masih membenci
saudaranya, maka dia adalah penipu. Orang yang tidak mengasihi saudaranya yang
kelihatan tidakmungkin bisamengasihi Allah yang tidak kelihatan. 21Danmemang Allah
yang sudah memberikan perintah ini kepada kita: Siapa yang mengasihi Allah harus
mengasihi saudaranya juga.

5
Anak-anak Allahmenang atas kejahatan yang ada di dunia ini

1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus* berarti dia sudah menerima
kelahiran baru dari Allah Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi Bapa, juga mengasihi
setiap anggota keluarga Allah— yaitu setiap orang yang juga sudah menerima kelahiran
‡ 4:4 roh antikristus Secara harfiah, “roh.” Selain dari roh antikristus, ada juga yang menafsirkan bahwa ini
menunjukkan iblis. § 4:8 ayat 8 Secara harfiah, bahasa Yunani menuliskan, “Siapa yang tidak mengasihi tidak
mengenal Allah, karena Allah adalah kasih.” TSI membuat obyek tersirat dalam frasa pertama (‘saudara/i seiman’)
menjadi tersurat, sesuaidengan temabagian ini (1Yoh. 4:7—5:5). Perkataan ‘Allahadalahkasih’merupakan idiomdalam
bahasa Yunani. (Biasanya, kalauA=B, berarti B=A. Tetapimaksud idiom tersebut, bukanlah ‘kasih’ samadengan ‘Allah’.)
Perkataan ‘Allah adalah kasih’ berbicara tentang suatu sifat kepribadian Allah, sebagaimana kedua perkataan ini juga
berbicara tentang sifat Allah: ‘Allah adalah terang’ (1Yoh. 1:5) dan ‘Allah adalah Roh’ (1Yoh 4:24). * 5:1 Kristus Lihat
catatan di 1Yoh. 2:22.
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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 danmelakukan perintah-
perintah-Nya. 3Mengasihi Allah berarti kita menaati perintah-perintah-Nya. Dan hal itu
tidak sulit dilakukan, 4 karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah
diberi kuasa untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dunia ini. Dan yang membuat
kita menang atas kejahatan dunia ini adalah bahwa kita percaya sepenuhnya kepada
Yesus. 5Siapa pun tidak ada yang bisamengalahkan kejahatan dunia ini kecuali kita yang
percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Penyelamat kita sudah datang ke dunia sebagai manusia dengan tubuh biasa
6 Kristus Yesuslah satu-satunya yang sudah datang ke dunia ini dengan menunjukkan

dua tanda dari Allah— yaitu tanda air dan tanda darah.† Yesus tidak hanyamenunjukkan
tanda air saja, tetapi tanda darah juga. Dan Roh Kudus— yang selalu bisa dipercaya, juga
bersaksi kepada kita bahwaYesus datang dari Allah sebagaimanusia dengan tubuh biasa.
7 Jadi Allah sudah memberikan tiga saksi yang benar‡ tentang Yesus— 8 yaitu Roh Kudus,
air, dan darah. Dan ketiganyamemberi kesaksian yang sama.

9-11 Coba pikir: Biasanya kita percaya kepada seseorang yang menyampaikan tentang
suatu kejadian yang dia saksikan sendiri. Tetapi jauh lebih hebat lagi kalau Yangmemberi
kesaksiankepadakita adalahAllah sendiri! Karenahal-hal penting yangAllah 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 orang yang sudah
percaya kepada Anak Allah yakin di dalam hatinya bahwa hal-hal itu benar. Tetapi
setiap orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang Allah akui itu, berarti dia berkata
bahwa Allah adalah Pembohong, karena dia menolak untuk mempercayai kesaksian
Allah tentang Anak-Nya. 12 Siapa mempunyai hubungan yang erat dengan Anak-Nya
memiliki hidup yang selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai hubungan
yang erat dengan Anak Allah, maka dia tidakmemiliki hidup yang selama-lamanya.

Keyakinan kita akan kehidupan yang selama-lamanya
13 Saya sudah menulis surat ini kepada kalian yang percaya kepada§ Anak Allah,

supaya kalian tahu bahwa sekarang kalian sudah memiliki hidup yang selama-lamanya.
14Denganbegitu kita tidakmerasa takut lagi datang kehadapanAllahdi dalamdoa! Kalau
apa yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya, maka Allah akan mendengarkan dan
menjawab doa kita. 15Dan kalau kita yakin bahwa Allah sedang menjawab apa yang kita
minta, berarti kita boleh yakin bahwa kita sudahmenerima dari-Nya apa yang kitaminta
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.*) Hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan saudara
kita itu, dan Allah akan memberikan 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 yang mengakibatkan kematian
kekal. Saya tidakmeminta kita berdoa kepada Allah untuk orang yang berbuat dosa yang

† 5:6 air, darah Ada yang menafsirkan bahwa maksud Yohanes adalah air baptisan waktu Yesus dibaptis, dan darah
yang tercurah pada waktu Dia mati disalibkan. Tetapi kemungkinan besar Yohanes menunjukkan sesuatu yang
menguatkan ajarannya di 1Yoh. 4:2-3 dan 2Yoh. 7. Ada dua kemungkinan yang baik: 1) Yohanes bermaksud air yang
keluar ketika Yesus dilahirkan dan darah waktu Dia mati disalibkan. 2) Yohanes bermaksud air dan darah yang keluar
ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak sesudah Dia mati disalibkan. Perhatikan tekanan yang Yohanes berikan
pada kejadian itu dalam Yoh. 19:34-37. Kedua hal itu membuktikan bahwa Yesus mempunyai tubuh manusia biasa.
Salah satu ajaran palsu pada zamanYohanes adalah Yesus hanya kelihatan sepertimanusia tetapi Dia tidakmempunyai
tubuh seperti manusia 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 informasi mengenai sejarah tambahan
itu, lihat catatan untuk ayat ini dalam NET. § 5:13 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai

dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus. * 5:16
kematian yang selama-lamanya Secara harfiah, “kematian.” Di sini maksud Yohanes hampir sama dengan “kematian
tahap kedua” di Why. 20:6-14; 21:8— yaitu dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Walaupun digambarkan seperti
kematian, sudah jelas dalam ajaran Yesus bahwa orang-orang yang masuk neraka tidak dibinasakan secara total dan
masih sadar akan siksaanmereka untuk selama-lamanya.
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seperti itu. 17Semuaperbuatan jahat adalahdosa, tetapi tidak semuadosamengakibatkan
kematian yang selama-lamanya.)

18 Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak
bisa terus menerus berbuat dosa. Karena Yesus— Anak Allah sendirilah, yang selalu
melindungi kita, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita.† 19 Kita tahu
bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh
iblis.

20Kita tahubahwaAnakAllah sudahdatang. Dia sudahmemberikanpengertiankepada
kita sehingga kita mengenal Allah yang benar. Dan kita hidup bersatu dengan Allah
karena kita bersatu dengan Anak-Nya— Kristus Yesus. Dia juga Allah yang benar,‡ karena
Dia selalu layak dipercaya dan sumber hidup yang selama-lamanya.

21Anak-anak saya yang saya kasihi, jauhkanlah diri kalian masing-masing dari segala
berhala.

† 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
1Kepada yang kekasih ibu— yang sudah dipilih oleh Allah dan kepada anak-anakmu.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
Sayamengasihi kalianmasing-masing sesuai dengan ajaranbenar yang kita terimadari

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 akan
menyertai kita selama-lamanya.

3 Karena kita saling mengasihi dan hidup sesuai ajaran benar, Allah Bapa dan Anak-
Nya— yaitu Penguasa kita Kristus Yesus, akan selalu baik hati kepada kita, mengasihani,
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 diperintahkan Bapa kepada kita.
5 Dan sekarang saya mengatakan kepadamu, Ibu, supaya kita semua saling mengasihi.
Perintah ini bukanperintahbaru yang saya tulis bagimu. Perintah ini sudahadapadakita
sejak semula. 6Dan 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 dengan
tubuh biasa. Siapa saja yang tidak mengakui hal itu adalah guru palsu dan pengikut
antikristus.‡ 8 Karena itu, hendaklah kita masing-masing menjaga diri. Jangan sampai
ada yang tidak menerima upah kemenangan yang sedang kita perjuangkan dan jangan
sampai upahmu dikurangi. 9 Karena kalau kamu mengikuti ajaran sesat dan tidak taat
kepadaajaranbenar tentangKristus,makakamusudahmeninggalkanAllah. Tetapi kalau
kamu tetap mengikuti ajaran benar itu, maka kamu tetap mempunyai 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. 11 Karena kalau kamu menerima dia, berarti kamu sudah menjadi
penolong dalam pekerjaannya yang jahat itu.

12Masih banyak lagi yang sayamau 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. 13 Anak-
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. Pada waktu Yohanes menulis surat ini, pemerintah Roma sudah mulai menganiaya orang-orang percaya.
Jadi, kemungkinan besar Yohanes sengaja membuat tujuan surat ini kurang jelas, supaya kalau surat ini dibaca oleh
musuh-musuh jemaat pengikut Kristus, mereka tidak bisa menggunakan surat ini untuk menganiaya jemaat lagi.
† 1:1 sesuai ajaranbenar…dari AllahKata-kata inimenerjemahkan “kebenaran.” Maksudnya ajaranbenar atauKabar
Baik tentangKristusYesus, yangmempersatukansemuaorangpercaya. ‡ 1:7 antikristusSeorangrajakejahatanyang

akanmelawan Allah dan Kristus. Lihat 2Tes. 1-12. § 1:13 saudarimu Saudari dari ‘ibu’ yang disebutkan dalam ayat
1, mungkinmaksudnya jemaat lain.
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Surat Yohanes yang ketiga
1 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Gayus— yang saya kasihi sesuai dengan

ajaran benar yang kita terima dari Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
2 Saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat

secara jasmani— sama seperti kehidupan rohanimu sehat. 3 Saya sangat bersukacita
ketika beberapa dari saudara seiman datang, dan mereka mengatakan secara terbuka
bahwa kamu setia dan terus mengikuti ajaran benar. 4Bagi saya tidak ada sukacita yang
lebih besar daripada mendengar bahwa kalian— yang saya anggap sebagai anak-anak
saya, hidup dengan setia kepada ajaran yang benar.

5Saudara yang saya kasihi, kamumenunjukkan kesetiaan dengan semua bantuan yang
kamu berikan kepada saudara-saudara seiman kita, walaupun mereka adalah orang
yang tidak kamu kenal. 6Mereka sudah bersaksi di hadapan jemaat tentang bagaimana
Saudaramengasihimereka. Dan sekarang sayaminta Saudara sekali lagi untukmenolong
mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah, supaya mereka bisa melanjutkan per-
jalananmereka. 7Mereka pergi untukmelayani Kristus dan tidakmenerima bantuan apa
pun dari orang yang tidak mengenal Allah. 8 Sebab itu, pantas bagi kita untuk menolong
mereka. Apabila kitamenolongmereka, kita turut ambil bagian dalampekerjaanmereka
untukmengabarkan ajaran yang benar.

9 Saya sudah menulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes tidak mau mendengarkan
apa yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi orang nomor satu di antara mereka.
10Oleh karena itu, waktu saya datang, saya akan menyatakan berbagai perbuatan yang
sudah dia lakukan— yaitu cerita palsu dan hal-hal jahat yang dia katakan tentang kami.
Dia juga tidak mau menerima saudara-saudara seiman yang datang ke tempat itu. Dan
bukan itu saja, dia bahkan melarang orang-orang yang mau menolong saudara-saudara
seiman itu. Dan kalau ada anggota jemaat yang masih melakukan hal seperti itu, dia
mengeluarkan orang-orang itu dari jemaat.

11Saudara yang saya kasihi, janganlah kitamengikuti contoh yang jahat. Tetapimarilah
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
bahwacarahidupnya sesuai denganajaranyangbenar. Kami sendiri jugabersaksi bahwa
dia adalah orang baik. Dan kamu tahu bahwa apa yang kami katakan adalah benar.

13Masih banyak hal lagi yangmau saya sampaikan kepadamu, tetapi rasanya lebih baik
saya tidakmenulisnya. 14Saya berharap segeramengunjungimu, dan kita akan berbicara
secara tatap muka. Doa saya, Allah akan selalu menjagamu supaya hidupmu tenang
dalam perlindungan-Nya. Teman-teman yang ada di sini mengirim salam kepadamu.
Sampaikanlah salam kami kepada setiap teman yang ada di sana.

* 1:1 sesuai dengan ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan “dalam kebenaran.” Maksudnya ajaran
benar atau Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua orang percaya. † 1:12 Demitrius
Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang yangmembawa surat ini kepada Gayus.
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Surat Yudas
1Kepadayangkekasih saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian yang sudahdipanggil

dan yang sangat dikasihi oleh Allah, dan dipelihara oleh Kristus Yesus.
Salam dari saya, Yudas— hamba Kristus Yesus, dan saya adalah saudaranya Yakobus.*

2Doa saya, Allah akan selalumengasihani danmengasihi, sertamenjaga kalianmasing-
masing supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya!

Allah akanmenghukum orang-orang jahat
3Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sudah lama ingin danberencanamenulis surat

kepada kalian tentang keselamatan yang sama-sama kita sudah terima. Tetapi sekarang
sayamerasa terdorong untukmenulis hal yang lain kepada kalian: Sayamaumendorong
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 tetapkanuntukdihukumkarena kejahatanmereka, sesuai nubuatanparanabi dan
seperti yang akan saya jelaskan di bawah. MerekamelawanAllah danmenyalahgunakan
kebaikan hati Allah sebagai alasan untuk terus hidup sesuai hawa nafsumereka. Mereka
menolakmengikut Kristus Yesus— yaitu Raja dan Penguasa hidup kita.

5Walaupun kalian sudahmengetahui cerita ini, saya maumengingatkan kalian bahwa
meskipun Allah menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, tetapi sesudah itu mereka
yang tidak percaya dibinasakan oleh-Nya. 6Dan ingatlah malaikat-malaikat yang sudah
TUHAN turunkan dari jabatan tinggi mereka. Itu karena mereka meninggalkan tempat
tugas mereka. Karena itu Allah sudah menahan mereka di dalam tempat yang paling
gelap— di mana mereka diikat dengan rantai yang tidak bisa dibuka untuk selama-
lamanya. Dia menahan mereka untuk dihakimi pada Hari Pengadilan yang hebat itu.
7 Ingat juga SodomdanGomora 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
menanggunghukumanapiyangakanmenyalauntukselama-lamanya, danhendaklahhal
ini menjadi peringatan bagi kita.

8Demikian jugaguru-gurupalsu itu. Merekamenganggapbahwamimpi-mimpimereka
adalah pimpinan dari TUHAN. Dan akibat itu mereka mencemarkan tubuh mereka
dengan dosa, dan mereka menolak pimpinan Allah dan menghina penguasa-penguasa
rohani. 9 Malaikat kepala Mikael pun tidak menghina seperti itu. Pada waktu Mikael
bertengkar dengan iblis tentang siapa yang akan memiliki 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
yangmembinasakanmereka. 11Celakalahmerekakarenamengikuti jalanyangditempuh
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 hukuman Allah di tempat yang
paling gelap, yang sudah disediakan bagi mereka untuk selama-lamanya!

* 1:1 Yudas … Yudas ini adalah saudara dari Yesus— sama seperti kakaknya Yakobus. Perhatikan bahwa Yudas tidak
membanggakan diri dengan langsung mengatakan bahwa dia adalah saudara Yesus. Jadi penulis surat ini bukanlah
Yudas yang mengkhianati Yesus, dan bukan murid Yesus yang lain dengan nama yang sama. ✡ 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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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.”

16Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan sukamencari-cari kesalahan orang.
Padahal mereka sendiri selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka menyombongkan
diri danmemuji-muji orang lain supayamendapat keuntunganuntukdirimereka sendiri.

Peringatan dan nasihat
17 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah yang dulu sudah dikatakan kepada kita

oleh rasul-rasul Penguasa kita Kristus Yesus. 18Mereka sudahmengatakan kepada kalian,
“Menjelang akhir zaman akanmuncul pengejek-pengejek yangmelawanAllah dan hidup
menurut hawa nafsu mereka sendiri.” 19Merekalah yang menimbulkan perpecahan di
antara kita. Mereka tidakmemiliki RohKudus dandikuasai oleh keinginan-keinginandiri
mereka sendiri.

20 Tetapi Saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kalian masing-masing saling
menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan
kepadamu. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh Kudus. 21 Jagalah dirimu supaya
tetap menjalin hubungan kasih dengan Allah, karena Penguasa kita Kristus Yesus sangat
mengasihani kita. Dan karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya di mana Kristus
menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang akanmembawa 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 kamu
mengasihani dan berusaha menguatkan orang-orang seperti itu, kita harus ingat untuk
tetap takut danhormat kepada TUHAN, dan bencilah perbuatanmereka yangmenajiskan
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
Penyelamat kita yang membuat kita layak masuk ke hadapan kemuliaan-Nya— di mana
kita sangat bersukacita karena tidak ada lagi kesalahan pada kita. Bagi Dialah kemuliaan,
kebesaran, kuasa, dan 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. 2 Dalam 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,

5-6dan dari Kristus Yesus, yang selalu bisa dipercaya dalam semua kesaksian-Nya tentang
Allah Bapa.

Dialah yang pertama sekali†mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kema-
tian,

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 sudah
menjadikankitawargakerajaanAllahdan imam-imam✡ yangmelayaniAllah—Bapa-Nya,
secara rohani. Biarlah kemuliaan dan kuasa bagi Kristus Yesus sampai selama-lamanya!
Amin!

7 Lihatlah, Yesus datang dengan dikelilingi awan-awan! Semua manusia yang sudah
mati akan dihidupkan kembali, dan setiap orang akan menyaksikan 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!

8Dan TUHANAllah 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 dan menjadi sabar menanti
saatnya Allah memerintah sebagai Raja di dunia ini dengan nyata. Oleh karena saya
memberitakan Firman Allah dan bersaksi tentang Yesus, maka saya juga ditangkap lalu

* 1:4 Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya Secara harfiah, “ketujuh roh.” Sangat banyak penafsir berkata
bahwa ‘ketujuh roh’ di sini adalah sama dengan ‘ketujuh Roh Allah’ yang terdapat dalam Why. 3:1; 4:5 dan 5:6. Lihat
catatan diWhy. 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 ‡ 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.
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diasingkan oleh pemerintah kerajaanRomakepulau Patmos.§ 10Pada suatuHari Tuhan—
yaitu hari Minggu, tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus, lalu tidak jauh dari belakang saya,
saya mendengar suara yang keras seperti bunyi terompet 11 yang berkata, “Tuliskanlah
semua hal yang akan diperlihatkan kepadamu, lalu kirimkanlah bukunya itu kepada
ketujuh jemaat di kota-kota di provinsi Asia— yaitu Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira,
Sardis, Filadelfia, dan Laodikia.”

12 Kemudian saya menoleh ke belakang untuk melihat Siapa yang berbicara kepada
saya. Lalu saya melihat tujuh lampu yang masing-masing berdiri di atas satu meja
khusus, dan semuanya terbuat dari emas. 13Dan 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 kelihatan seperti pijaran
tembaga saat dimurnikan di dalam api 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. Danwajah-Nya bersinar seperti sinarmatahari padawaktu tengahhari.

17Ketika sayamelihat-Nya, saya langsung tersungkur di hadapan-Nya dan sayamerasa
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. 18Akulah sumber
kehidupan. Biarpun Aku pernah mati, tetapi lihatlah! Aku hidup sekarang, dan hidup
sampai selama-selamanya! Aku memegang kunci kerajaan maut, jadi Aku berkuasa
penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati, dan Aku juga berkuasa menghidup-
kan kembali manusia yang sudahmati.

19 “Oleh karena itu, tuliskanlah semua hal yang akan diperlihatkan kepadamu, karena
semuapenglihatan inimenggambarkankeadaanyang terjadi sekarangdan jugaperistiwa
yang akan terjadi di kemudian hari. 20Sekarang Aku jelaskan arti dari kedua penglihatan
tadi: Ketujuh bintang yang kamu lihat di tangan kanan-Ku menggambarkan ketujuh
pelayan Tuhan† yang mewakili ketujuh jemaat di kota-kota tersebut, sedangkan ketujuh
lampu emasmenggambarkan ketujuh jemaat itu.”‡

2
Surat Yesus kepada jemaat di Efesus

1Lalu Yesus berkata kepada saya,
“Tuliskanlah hal-hal ini kepada pelayan Tuhan* yangmewakili 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
berjuang untuk Aku dan bertahan dengan sabar. Aku senang bahwa kalian mengusir
dari jemaat orang-orang yang terlibat dengan ajaran sesat. Dan pada waktu guru-guru
palsumuncul danmengakubahwamereka rasul yangAkuutus, kalianmengujimereka
dan akhirnya kalian menyadari bahwa mereka pembohong. 3 Aku tahu kalian tetap
berdiri teguh sebagai pengikut-Ku. Dan ketika kalian dianiaya karena itu, kalian terus
bertahan dan tidak putus asa.

4 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian tidak lagi mengasihi Aku
dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepada-Ku.
5 Sadarlah! Kalian sudah terlalu jauh meninggalkan Aku. Karena itu bertobatlah! Dan

§ 1:9 Patmos Sebuah pulau kecil di Laut Tengah yang digunakan oleh kerajaan Roma sebagai tempat buangan
orang-orang yang dianggap membahayakan negara. Posisinya dekat negara yang sekarang disebut Turki. * 1:13
Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini
bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut
diri-Nya seperti ituuntukmengingatkanparapendengar-Nya tentangapayangNabiDaniel saksikandalampenglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’—
maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. † 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 diWhy. 1:20.
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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 jugamembenci 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 untukmakan buah dari
pohon kehidupan yang ada di Taman Allah.”§

Surat Yesus kepada jemaat di Smirna
8 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yangmewakili jemaat di kota Smirna: Inilah

pesan dari Aku yang selalu ada— baik sebelum awalmula penciptaanmaupun sesudah
semua ciptaan hilang lenyap. Juga Aku sudah pernahmati tetapi hidup kembali.

9 “Aku tahu kalianmenderita aniaya dan jugamiskin, tetapi sebenarnya kalian kaya!
Dan Aku juga tahu bahwa kalian dituduh melakukan hal-hal yang jahat oleh mereka
yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi,
tetapi jemaat iblis. 10 Janganlah takut terhadap penderitaan yang segera akan kalian
alami. Karena iblis akanmempengaruhi orang-orang untukmemusuhi kalian sehingga
beberapa orang saudara-saudari dari antara kalian ditangkap dan dipenjarakan. Me-
mang 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 akanmemberikanmahkota kemenangan† kepadamu pada
waktu kamumasuk surga untuk hidup selama-lamanya.

11 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku
sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada 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 kamumasing-masing tetap setia kepada-
Ku. Bahkan kamu tidak menyangkal bahwa kamu adalah pengikut-Ku pada waktu
saksi-Kuyang setia—yaituAntipas, dibunuhdikotakalian, yaitukotayang sudahseperti
ibukota kerajaan iblis.

14 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Beberapa dari antara kalian
mengikuti ajaran sesat yangduludiajarkanBileam. IngatlahbagaimanaBileammenga-
jari Balak untukmembujuk orang Israel supaya berbuat dosa— yaitu dengan ikut dalam
pestamakanuntukmenghormati berhaladanmelakukanpercabulan.✡ 15Hampir sama
dengan ajaran sesat Bileam itu adalah orang-orang di antara kalian yang mengikuti
ajaranNikolaus. 16 Jadi, bertobatlah! Kalau tidak, Akuakandatangkepadakalian secara
tiba-tiba dan menyerang siapa saja yang mengikuti ajaran sesat itu dengan sepenuh

† 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 dalam pesta makan untuk berhala. (Why. 2:14-15; 2:20; 2:24) Kemungkinan
ajaran sesat ini berasal dari ajaran palsu bernama Gnostik, karena mereka mengajarkan bahwa apa yang tubuh
jasmani lakukan tidak mencemarkan kehidupan rohani. Oleh karena itulah mereka merasa bebas melakukan dosa
apa saja. § 2:7 Taman Allah Tempat taman ada di surga— yang juga disebut Yerusalem Baru. Lihat Why. 22:1-2.
* 2:10 sepuluh hari Seperti angka-angka lainnya dalam kitab Wahyu, kemungkinan besar jumlah hari di sini tidak
dimaksudkan untuk ditafsirkan secara harfiah. Kemungkinan besar ‘sepuluh hari’ artinya ‘waktu yang tidak begitu
lama’. † 2:10 mahkota kemenangan Kata yang diterjemahkan ‘mahkota’ di sini bukan menunjukkan mahkota
seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— seperti menjadi tanda pemenang dalam
pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda pendapat kalau kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja yang
menunjukkan hadiah kehidupan yang selama-lamanya, atau umat Allah benar-benar akanmenerimamahkota seperti
itu waktumasuk surga. Lihat juga Yak. 1:12; 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10. ✡ 2:14 Bil. 22:1–25:3; 31:16
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kuasa perkataan-Ku. Kuasa perkataan-Ku itu digambarkan seperti pedang yang kedua
sisinya tajam.

17 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku
sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada 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 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

pesandariAku—AnakAllah. Akulahyangmempunyaimatayangbersinar seperti nyala
api, dankaki-Kubersinar seperti tembagayangmengkilap saatdimurnikandidalamapi
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 semuahal ini kalian sudah lebihmaju dan semakinmengalami peningkatan dari
cara hidup kalian yang semula ketika kalian baru percaya kepada-Ku.

20 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian terus saja membiarkan
perempuan yang bernama Isebelmenyesatkan umat-Ku. Diamengakui dirinya sebagai
nabi, tetapi lewat ajarannya dia mengajak umat-Ku untuk melakukan percabulan dan
ikut dalampestamakan untukmenghormati berhala. 21Aku sudahmemberikan cukup
banyakkesempatan supayadia bertobat, tetapi dia tidakmaubertobat dari percabulan-
nya. 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 yangdiajarkan Isebel itu,mereka jugaakandihukumdengancarayang
sama. 23Bahkan Aku 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 akan membalas kalian sesuai dengan perbuatan
kalianmasing-masing.

24 “Tetapi bagi kalian yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajarannya— yaitu kalian
yang menolak mempelajari apa yang mereka sebut ‘ajaran tingkat lanjut dari iblis’,
Aku berkata kepada kalian: Aku tidak akanmenanggungkan beban lain kepada kalian.
25 Hanya tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepada-Ku sampai Aku datang kem-
bali.

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 dengan mudah menghan-
curkan 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

‡ 2:17 manna yang tersembunyiWaktu 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 itu dinamakan
‘manna’. Allah menyuruh Musa untuk menyimpan sebotol manna di dalam Peti 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
akan menunjukkan kembali botol dan manna itu kepada mereka. Bagi kita sekarang, manna yang tersembunyi itu
menunjukkan bahwa kita benar-benar merupakan umat Allah, dan di surga kita tidak akan pernah merasa lapar lagi.
✡ 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 kepadapelayanTuhanyangmewakili jemaat di Sardis: Inilahpesan
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,
semuapekerjaanmubelumadayang selesai sampai tuntas. 3Karena itu, ingatlahajaran
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-tibadanmenghukumkalian. Dansebelumnyakalian tidakakan tahu
saatnya Aku akan datang, karena Aku akan datang seperti pencuri.

4 “Tetapi hanya beberapa orang saja di antara kalian jemaat Sardis yang tidak men-
odai diri mereka dengan melakukan kejahatan.† Setiap kamu akan berjalan bersama-
Ku dengan pakaian putih, karena kamu pantas menerima kehormatan itu.

5 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing yang menang
dalam peperangan rohani ini: Pakaian putih itu akan diberikan kepadamu. Dan
namamu tidak akan Ku-hapus dari Buku Kehidupan. Tetapi di hadapan Bapa-Ku dan di
hadapanparamalaikat akanKu-beritahukanbahwakamu 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 pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Filadelfia: Inilah

pesan dari Aku— yaitu yang disebut ‘Yang Kudus’ dan yang sangat layak dipercayai.
Aku yang memegang ‘kunci Daud’,”✡ jadi Akulah yang berhak menentukan siapa yang
menerima hak menjadi warga kerajaan Allah. Kalau Aku yang membuka pintu bagi
seseorang, siapa pun tidak bisa menghalanginya denganmenutup pintu itu. Dan kalau
Aku yang menutup pintu untuk seseorang, siapa pun tidak bisa membuka pintu itu
baginya.

8“Aku tahu carahidupkalianmasing-masing. Aku tahubahwakekuatankalianuntuk
bertahansangat terbatas, tetapikalian tetapmengikuti ajaran-Kudan tidakmenyangkal
bahwa kalian adalah pengikut-Ku. Karena itu, lihatlah! Aku sudah membuka pintu—
yaitu kesempatan bagi kalian, supaya kalian memberitakan tentang Aku, dan siapa
pun tidak bisa menutup pintu kesempatan itu. 9 Dengarkanlah! Orang-orang yang
sekarang memusuhi kalian akan Ku-buat supaya mereka datang sujud di hadapan
kaliandanbertobat. Mereka ituadalahorang-orangyangmengakuidirimereka sebagai
penganut agama Yahudi, tetapi sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Tetapi Aku
akan membuat mereka sadar bahwa Aku mengasihi kalian. 10 Kalian sudah menaati
perintah-Ku untuk bertahan dengan sabar sebagai pengikut-Ku. Oleh karena itu Aku
punakanmelindungikaliandarimasakesusahanyangakanmenimpaseisi duniauntuk
menguji semuamanusia yang tinggal di bumi.

11 “Aku akan segera datang! Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepada-Ku
sampaiAkudatang, supayadalampertandinganuntukmempertahankankeyakinanmu
ini tidak ada orang yang bisa merampas mahkota kemenangan kalian pada saat kalian
sudah sangat dekat dengan garis akhir!

12 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kamu masing-masing yang menang
dalam peperangan rohani ini: Kamu akan Ku-jadikan seperti tiang besar di dalam
Rumah Allah-Ku. Maksud-Ku, kamu berhak tinggal di sana sampai selama-lamanya.
Dan pada tubuhmu akan Ku-tuliskan nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku— yaitu
Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Juga akan Ku-tuliskan nama baru-Ku
padamu.‡

* 3:1 seluruh kekuatan Roh Allah Secara harfiah, “ketujuh Roh Allah.” DalamKitab Suci— dan khususnya Penglihatan
Yohanes, angka tujuh mempunyai arti simbolis. Yohanes memakai angka tujuh untuk menunjukkan hal-hal yang
lengkap, sempurna, atau ilahi. Karena ituRohAllah— yangmemang satu, bisa digambarkan sebagai tujuh. (Bandingkan
Why. 1:5; 3:1; 4:5 dan 5:6.) Ada juga penafsir yang berkata bahwa Yohanes berpikir tentang Yes. 11:2-5— dimana 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 ‡ 3:12 Ayat 12 Tulisan nama-nama tersebut pada tubuh para
pemenang menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi milik Allah dan Kristus untuk selama-lamanya, dan mereka
adalah warga kerajaan surga.
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13 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku
sampaikan kepada ketujuh jemaat!”
Surat Yesus kepada jemaat di Laodikia
14 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Laodikia: Inilah

pesan dari Aku yang juga disebut Yang Amin!§ Maksud-Ku, Akulah Saksi yang sangat
layak dipercaya— yang sudah mengajar 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
setengahhati sajamengikutAku! 16 Jadi kalianbisadigambarkan sepertimakananyang
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 tidak menyadari
bahwa secara rohani kalian sangatmiskin, tanpaharapan,melarat, buta, dan telanjang.
18 Jadi Akumenasihatkan kalian supaya kalianmenukar 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
padamatamu, sehinggamata 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 dan membukakan pintu
hatinya bagi-Ku, Aku akan masuk. Lalu sebagai sahabat kita akan sering makan
bersama-sama.

21 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang menang dalam
peperangan rohani ini: Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk memerintah
bersama-Ku. Dan kamu akan duduk di takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhta-
Ku— sebagaimana Aku yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar lalu
duduk di sebelah kanan Bapa-Ku.*

22 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini yang Roh-Ku
sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

4
Yohanesmelihat takhta Allah dan penyembahan-Nya di surga

1Lalu dalam penampakkan yang terus berlangsung itu sayamelihat ke atas ada sebuah
pintu terbukadi surga, dan sayamendengar 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 sayamelihat takhta Raja, dan Dia YangMahakuasa 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.*

4 Di sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta lain, dan pada takhta itu duduk
dua puluh empat pemimpin yangmemakai jubah putih danmahkota emas. 5Takhta Raja
Yang Mahakuasa itu memancarkan sinar kilat disertai bunyi-bunyi guntur dan gemuruh
yang keras. Di hadapan takhta-Nya ada tujuh obor yangmenyala— yangmenggambarkan

§ 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 * 3:21 takhta-takhta di sebelah … Secara harfiah, “duduk bersama-Ku
di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun sudah menang lalu duduk bersama Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” Menurut
bahasa Yunani, Yesus duduk bersama Bapa-Nya di takhta Bapa-Nya, sedangkan Yesus juga mempunyai takhta dan
banyak pemenang duduk bersama Yesus di takhta Yesus. Ternyata Yohanes menggunakan perkataan ‘duduk bersama
di takhta’ sebagai metafora untuk 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 dengan menggunakan takhta yang jamak sesuai arti dari metafora
tersebut. * 4:3 ayat 3 Secaraharfiah, dalamkalimat pertamaYohanesmenulis duanamabatupermata— yaitu yaspis
dan sardis. Dalamkalimat kedua, Yohanesmenyebut permata bernama zamrud yang berwarna-warni— seperti pelangi
juga berwarna-warni.
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seluruh kekuatan Roh Allah.† 6Dan di hadapan takhta itu juga ada sesuatu seperti lautan
kaca yang bening bagaikan kristal.
Dekat sekali dengan keempat sisi takhta-Nya ada empat makhluk hidup yang 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 muka manusia. 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 malam mereka
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 hanya milik-Nya saja. Dan mereka
sambil bernyanyi,
11 “Ya TUHAN Allah kami.

Engkau layakmenerima pujian, hormat, dan kuasa!
Karena Engkaulah yangmenciptakan segala sesuatu.

Dan segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada
hanya karena kehendak-Mu.”

5
Anak Domba yang layakmembuka gulungan kitab tentang rencana Allah

1Kemudian sayamelihat sebuah gulungankitabdi tangankananDia yangdudukdi atas
takhta itu. Gulungan itu mempunyai tulisan di bagian luar dan dalam, tetapi tidak bisa
dibukadandibaca karena tertutupdengan tujuhmeterai yang terbuat dari lem lilin. 2Dan
saya melihat seorang malaikat yang sangat kuat bertanya dengan suara keras, “Siapakah
yang layak melepaskan meterai-meterai gulungan kitab itu dan membukanya?” 3 Tetapi
ternyata seorang pun tidak ada yang layakmembukanya ataumelihat bagian dalamnya—
baik yang ada di surga, maupun yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi. 4Maka
saya menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang layak untuk
melakukanhal itu. 5Tetapi seorangdari keduapuluh empat pemimpin itu berkata kepada
saya, “Jangan menangis! Dia yang seperti singa dari suku Yehuda sudah menang! Dialah
Raja Agung keturunan Daud.* Dialah yang layak melepaskan ketujuh meterai gulungan
kitab itu danmembukanya!”

6 Kemudian saya melihat seekor Anak Domba berdiri dekat takhta besar itu dan dike-
lilingi oleh keempatmakhluk hidup dan pemimpin-pemimpin itu. Tetapi Anak Domba itu
kelihatannyasudahpernahdibunuh. Dia jugamempunyai tujuh tanduk—yangmenggam-
barkan kuasa ilahi-Nya untuk memerintah, dan tujuh mata— yang menggambarkan
seluruh kekuatan Roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. 7Anak Domba itu datang dan
mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan Yang Mahakuasa yang duduk di atas
takhta itu. 8Dan ketika Dia sudahmengambil gulungan kitab itu, keempatmakhluk hidup
dan kedua puluh empat pemimpin itu langsung tersungkur danmenyembah 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. 9Dan kepada-Nyamerekamenyanyikan 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.

† 4:5 seluruh kekuatan Roh Allah Lihat catatan di Why. 3:1. * 5:5 Raja Agung keturunan Daud Secara harfiah,
“akar/tunas Daud”— yaitu salah satu sebutan yang artinya Mesias yang dijanjikan yang berasal dari keturunan Raja
Daud. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. Lihat jugaMrk. 10:47 dengan catatannya.
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Dan Engkau menjadikan mereka raja-raja yang akan memerintah di atas seluruh
bumi.”

11 Kemudian dalam penglihatan itu saya mendengar suara malaikat yang tidak terhi-
tung banyaknya— beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Para malaikat itu mengelilingi para
pemimpin itu, para pemimpin itu mengelilingi keempat makhluk hidup itu, dan keempat
makhlukhidup itumengelilingi takhtabesar itu. 12Merekabernyanyi dengan suarakeras,
“Biarlah segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan

menjadi milik Anak Domba yang sudah dibunuh itu!
Dialah yang layakmenerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian!”

13Kemudian saya mendengar setiap makhluk hidup yang ada di surga, di atas bumi, di
bawah bumi, dan di laut— semua yang ada di segala tempat berseru,
“Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa

sampai selama-lamanya
kepada Dia yang duduk di atas takhta

dan kepada Anak Domba itu.”
14 Lalu keempat makhluk hidup itu berseru, “Amin!” Dan para pemimpin itu langsung
tersungkur danmenyembah Dia.

6
Anak Dombamelepaskan enammeterai

1 Kemudian saya melihat Dia yang disebut Anak Domba itu melepaskan meterai yang
pertama dari ketujuh meterai yang ada pada gulungan kitab itu. Segera sesudah itu saya
mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu berkata dengan suara seperti bunyi
guntur, “Mari!” 2 Dan saya heran melihat seekor kuda putih bergerak maju di hadapan
mereka semua, dan orang yang sedang menungganginya memegang busur. Kepadanya
diberikan satu mahkota. Kemudian dia berangkat ke bumi untuk mengalahkan para
musuhnya. 3 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang kedua, kemudian saya
mendengar makhluk yang kedua berkata, “Mari!” 4Lalu majulah seekor kuda lain. Kuda
itu berwarna merah seperti nyala api. Kepada penunggang kuda itu diberikan kuasa
untukmelenyapkandamaidaribumi, supayamanusia salingmembunuh. Dankepadanya
diberikan pedang yang besar.

5Dan ketika Anak Domba itumelepaskanmeterai yang ketiga, kemudian sayamenden-
garmakhlukhidupyangketigaberkata, “Mari!” Lalumajulah seekorkudahitam. Penung-
gang 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 hargaminyak dan anggur ikut naik!”†

7 Ketika Anak Domba itu membuka meterai 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 yang
mengikuti dia— yang menggambarkan kerajaan maut. Kepada mereka diberikan kuasa
atas seperempat bumi— yaitu kuasa untuk membunuh manusia di bumi melalui perang,
kelaparan, penyakit, dan terkaman binatang-binatang buas.

9Ketika AnakDomba itumelepaskanmeterai yang kelima, kemudian di bawahmezbah
surgawi saya melihat banyak jiwa! Jiwa-jiwa itu adalah mereka yang sudah dibunuh
karena memberitakan Firman Allah dengan setia. 10 Mereka sedang berseru-seru, “Ya
TUHAN yang kudus dan benar, kapan waktunya Engkau menghakimi dan menjatuhkan
hukuman atas orang-orang di dunia yang sudah membunuh kami?” 11 Maka kepada
setiap jiwa itu diberikan 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 dalam pelayanan kepada
Kristus. Hendaklah mereka sabar menunggu sampai— sesuai dengan rencana Allah,
jumlah orang yangmati terbunuh sudah tercapai.

* 6:6 gandumjenismurahSecaraharfiah, “jelai.” † 6:6 KutipanKutipan ini dengan suaramanusiamenggambarkan
bahwa utusan Allah ini membawa hukuman berupa kerusakan ekonomi dan pemasaran makanan sehingga terjadi
kelaparan dan kesusahan. Ukuran yang secara harfiah ‘koiniks’ hampir sama ukurannya dengan liter. Maksud kalimat
terakhir kurang jelas, sehingga ada banyak tafsiran. Kata-kata itu juga bisa diterjemahkan, “Janganlahmerusak pohon
zaitun dan pohon anggur,” atau “Janganlahmenimbulkan kekuranganminyak zaitun dan air anggur.”
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12 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang keenam, terjadilah gempa bumi
yanghebat. Danmataharimenjadi hitam seperti pakaianberkabung, danbulanpurnama
menjadi merah seperti darah. 13Bintang-bintang di langit pun berjatuhan ke atas bumi—
seperti buah-buahpohon ara yangmasihmuda jatuh ke tanah ketika diguncangkan angin
yang kencang. 14Lalu langit terbelahdan tergulung— seperti sehelai kertas yangdigulung.
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-orang kaya, orang-orang yang kuat, dan orang-orang lainnya,
baik budak maupun yang bukan budak. 16 Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung
dan batu-batu itu, “Runtuhlah dan segeralahmenimpa kami! Sembunyikanlah kami dari
Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari kemarahan Dia yang disebut Anak Domba itu!
17 Karena hari yang paling mengerikan sudah tiba— di mana Allah dan Anak Domba itu
akanmenghukumkitadenganmelampiaskankemarahanMereka! Sesudah itupasti 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. Merekamenahan keempat angin bumi— yaitu timur, barat, utara, selatan, sehingga
angin tidak bertiup di mana-mana— baik di darat, di laut, maupun di pohon-pohon.
2Keempat malaikat itu sudah menerima kuasa dari Allah untuk merusak bumi dan laut.
Tetapi kemudian saya melihat malaikat lain yang muncul dari timur yang membawa
sebuahalat capyangdigunakanuntukmemberi cap sebagai tandamilikAllahyanghidup.
Lalu malaikat lain itu berseru kepada keempat malaikat itu, 3 “Janganlah merusak bumi,
laut, atau pohon-pohon sebelum kami memberi tanda cap pada dahi setiap orang yang
melayani Allah.”

4Kemudian saya mendengar bahwa jumlah mereka yang diberi tanda cap itu 144.000
orang, yang berasal dari semua suku Israel.
5 Jadi ada 12.000 orang dari setiap suku, termasuk suku Yehuda, Ruben, Gad,
6Asyer, Naftali, Manasye,
7 Simeon, Lewi, Isakar,
8Zebulon, Yusuf, dan Benyamin.
Dari setiap suku itu 144.000 orang yang diberi tanda cap Allah.*

Kumpulan manusia dari setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa, yang tidak terhitung
banyaknya

9Kemudian saya melihat orang yang jumlahnya banyak sekali sampai tidak terhitung
banyaknya— yang berasal dari setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa. Di hadapan
takhta Allah dan di hadapan Anak Dombamereka semua berdiri denganmemakai jubah
putih dan memegang daun-daun palem. 10Mereka berseru-seru, “Terpujilah Engkau, ya
Allah kami yang duduk di takhta kerajaan-Mu! Kami selamat karena Engkau dan karena
Anak Domba yang Engkau utus!”

11 Para malaikat, kedua puluh empat pemimpin, dan keempat makhluk hidup itu
masih berdiri mengelilingi takhta Allah itu. Waktu mereka mendengar pujian dari umat
Allah yang sangat banyak itu, mereka 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, dankekuatan sampai selama-lamanya.
Amin!”

13 Kemudian salah satu dari para pemimpin itu bertanya kepada saya, “Apakah kamu
tahu siapamereka yangmemakai jubah putih itu? Dan dari manakahmereka datang?”

14 Sayamenjawabnya, “Tuan, saya tidak tahu. Tolong beritahu saya.”
Dan dia berkata kepada saya, “Mereka adalah orang-orang yang keluar dari pengani-

ayaan yang sangat berat itu. Mereka sudahmembasuh jubahmereka dengan darah Anak
Domba, dan darah-Nya juga yangmembuat jubahmerekamenjadi putih. 15Karena itulah

* 7:8 setiap suku Daftar suku Israel— yang juga disebut Yakub, berbeda dari kedua belas suku yang terdaftar dalam
Perjanjian Lama. Di sini Lewi dan Yusuf menggantikan Dan dan Efraim. Dalam Perjanjian Lama biasanya Lewi dan
Yusuf tidak terhitung. Banyak penafsir berkata bahwa angka 12.000 dan 144.000 adalah angka simbolis— artinya bukan
secara harfiah. Para penafsir berbeda pendapat tentang nama-nama suku Israel di sini. Sebagian berkata bahwa daftar
ini menunjukkan orang Yahudi saja. Sedangkan yang lain berkata bahwa ini sebenarnya orang-orang dari suku mana
saja yangmenjadi umat Allahmelalui percaya kepada Kristus.
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mereka berhak datang ke hadapan takhta Allah, dan dengan semangatmereka beribadah
kepada Allah siang danmalam di sini di Rumah surgawi-Nya. Dan Dia yang duduk di atas
takhta kerajaan-Nya akan tetap melindungi mereka. 16Mereka tidak akan pernah lapar
dan haus lagi. Dan biarpun pada tengah hari matahari bersinar dengan panasnya, hal
itu juga tidak akanmengganggumereka lagi.✡ 17Karena Anak Domba yang berada paling
dekat dengan takhta Allah itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke
sumber air yang memberi hidup. Dan Allah akan ‘menghapus semua air mata dari mata
mereka.’ ”✡

8
Anak Dombamelepaskanmeterai yang ketujuh

1 Ketika Anak Domba melepaskan meterai terakhir dari gulungan buku itu, tidak
terdengar bunyi apa pun di surga selama kira-kira setengah jam. 2 Lalu saya melihat
ketujuhmalaikat yang terkenal* maju dan berdiri di hadapan Allah. Dan kepadamereka
diberikan tujuh terompet.

3Lalu salah satumalaikat lain datang dan berdiri di dekatmezbah emas— tempatmem-
persembahkankemenyandihadapanAllah. Malaikat itumemegangsatupanci emasyang
dipakai untukmembakar kemenyan. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk
dipersembahkan kepada Allah. Malaikat itu mencampurkan kemenyan dalam panci itu
dengan api yang dia ambil dari mezbah itu. Kemenyan itu dipersembahkan kepada Allah
untuk menggambarkan doa-doa dari seluruh umat-Nya. 4 Lalu dari panci yang ada di
tangan malaikat itu ada gumpalan asap kemenyan yang naik ke hadapan Allah. Hal ini
menggambarkan doa dari seluruh umat Allah. 5 Sesudah itu malaikat itu mengisi panci
itu lagi dengan api dari mezbah, lalu dilemparkannya ke bumi! Maka terjadilah bunyi
guntur yang bergemuruh disertai kilat sambung-menyambung dan gempa bumi.

Ketujuhmalaikat itumeniup terompetnyamasing-masing
6Sesudah itu ketujuhmalaikat yangmemegangketujuh terompet itu bersiap-siapuntuk

meniup terompetnyamasing-masing.
7Malaikat pertama meniup terompetnya, lalu terjadilah hujan es, dan api bercampur

darah menimpa bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-
pohon. Dan semua rumput hijau hangus terbakar.

8Malaikat kedua meniup terompetnya, lalu sesuatu yang kelihatannya seperti gunung
besar yang sedangmenyala dilemparkan ke dalam laut. Maka sepertiga dari lautmenjadi
darah, 9dan sepertiga darimakhluk hidup yang ada di lautmati, dan sepertiga dari semua
kapal juga hancur.

10Malaikat ketiga meniup terompetnya, lalu satu bintang besar yang menyala seperti
obor jatuh dari langit. Bintang itu jatuh menimpa sepertiga dari jumlah sungai dan mata
air di bumi. 11Namabintang itu adalah Kepahitan.† Dan sepertiga dari semua airmenjadi
pahit sekali, dan banyak orang yangmati karenaminum air pahit itu.

12 Malaikat keempat meniup terompetnya, lalu segera bencana terlihat di matahari,
bulan, dan bintang-bintang. Oleh karena itu matahari bersinar tidak lagi dua belas jam,
tetapi hanya delapan jam saja. Begitu juga bulan dan bintang-bintang bersinar menjadi
sepertiga dari lamanya waktu 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
1 Ketika malaikat kelima meniup terompetnya, saya melihat satu bintang yang sudah

jatuh dari langit ke bumi. Tetapi bintang itu seperti malaikat, dan kepadanya diberikan
sebuahkunci yang bisamembuka lubang jurangmaut. 2Makadiamembukapintu 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.

✡ 7:16 Mzm. 121:6 ✡ 7:17 Yes. 25:8; Why. 21:4 * 8:2 ketujuh malaikat … Menurut tradisi orang Yahudi, ada
tujuhmalaikat yang selalu berdiri di hadapanTUHAN. Salah satu bernamaRafael, yang disebut dalambukuTobit 12:15.
(Buku Tobit salah satu buku dalam Perjanjian Lama gereja Katolik.) Dan yang satunya lagi adalah Gabriel (Luk. 1:19).
† 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.
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3 Lalu belalang keluar dari asap itu ke bumi yang jumlahnya sangat banyak sekali.
Dan Allah memberikan kuasa kepada belalang-belalang itu untuk menyakiti manusia
dengan racunnya— seperti racun kalajengking. 4 Mereka dilarang merusak rumput,
tumbuh-tumbuhan, atau pun pohon-pohonan di bumi. Mereka hanya boleh menyakiti
manusia yang tidak mempunyai meterai Allah pada dahi mereka.✡ 5 Belalang 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. 6 Selama lima bulan itu, orang-orang akan ingin mati dan mencari
jalan keluar dengan cara bunuh diri. Tetapi Allah akanmembuat kematianmenjauh dari
mereka, sehingga usaha bunuh diri yangmereka lakukan gagal.

7 Belalang itu tampak seperti kuda yang sudah memakai perlengkapan perang yang
terbuat dari plat-plat besi. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang seperti mahkota
emas. Muka belalang itu sepertimukamanusia, 8dengan rambut panjang seperti seorang
perempuan. Tetapi gigi mereka tajam seperti gigi singa. 9Dada mereka seperti ditutupi
dengan baju besi. Bunyi sayap mereka seperti bunyi sangat banyak kereta perang yang
ditarik oleh kuda supaya lari dengan cepat menyerang musuh. 10 Ekor belalang itu
mengandung racun seperti racun sengat kalajengking. Ekor belalang itu digunakanuntuk
menyiksamanusia selama limabulan. 11Raja yangmemerintahparabatalionbelalang itu
adalah penguasa jurangmaut. Dalambahasa Ibrani namanya Abadon, dan dalambahasa
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.

13 Ketika malaikat yang keenam meniup terompetnya, saya mendengar 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 keenam yang baru sajameniup terompetnya, “Lepaskan-
lah keempat setan yang terikat di dekat sungai Efrat yang besar itu!”* 15 Perintah itu
terlaksana tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Allah— tahun, bulan, hari,
bahkan jamnya. Maka setan-setan itu dilepaskan untuk menjalankan tugasnya— yaitu
untukmembunuh sepertigaumatmanusia di bumi. 16Dan sayadiberitahu jumlah tentara
berkuda yang dipimpin oleh keempat setan itu sebanyak dua ratus juta.

17 Dalam penglihatan saya itu, saya sempat melihat tentara berkuda itu. Mereka
memakai baju besi. Sebagian baju besi mereka berwarna merah seperti nyala api, dan
sebagian memakai warna biru tua, dan sebagian lagi memakai warna kuning seperti
belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dan kuda-kuda itu berkuasa juga
untuk mengeluarkan api, asap hitam, dan asap belerang dari mulutnya. 18Lalu sepertiga
manusia di bumi dibunuh oleh ketiga bencana yang keluar dari mulut kuda-kuda itu—
yaitu api, asap, dan belerang. 19 Kekuatan kuda-kuda itu untuk membunuh bukan saja
karena apa yang keluar darimulutmereka, tetapi juga karena ekormereka seperti kepala
ular yang bisa menggigit danmenyiksamanusia.

20 Tetapi 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
bisamelihat,mendengar, atau berjalan. 21Danmereka juga tidak bertobat dari perbuatan
jahat mereka yang lain— termasuk pembunuhan, 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. 2 Dia memegang sebuah
gulungankitabkecil yang terbuka. Kakikanannyamenginjak laut, sedangkankakikirinya
menginjak bumi. 3Malaikat itu berseru dengan suara yang keras sekali— seperti suara

✡ 9:4 Why. 7:1-8 ✡ 9:12 Why. 8:13 * 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 adalahmalaikat yang sebelumpenciptaan dunia sudah ikut iblismemberontak terhadapAllah. Kemungkinan besar
juga keempat setan ini memimpin para batalion iblis yang digambarkan dalam ayat 16-19.
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singa yang mengaum. Sesudah itu suara Yang Mahakuasa berbicara dari surga seperti
bunyi guntur.*

4 Baru saja saya mau menuliskan apa yang saya dengar, tetapi saya mendengar suara
yang lain dari surga yang berkata, “Jangan tuliskan apa yang dikatakan oleh suara yang
seperti bunyi guntur itu. Rahasiakanlah itu.”

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 sudah menciptakan segala sesuatu, termasuk segala isi dari langit, bumi dan laut:
Allah tidak akan menunda lagi untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan-Nya!
Tetapi ketika malaikat yang ketujuh meniup terompetnya, apa saja yang dinubuatkan
para nabi dan para utusan Allah† akan segera terjadi, dan apa saja rencana Allah yang
masih dirahasiakan dari manusia akanmenjadi nyata.”

8Kemudian suara yang tadi dari langit menyuruh saya, “Pergilah dan ambillah gulun-
gan kitab yang terbuka dari tanganmalaikat yangmenginjak laut dan bumi itu.”

9Maka saya pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, “Tolong berikan gulun-
gan 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, “Kamu harus bernubuat lagi tentang banyak negara, bangsa, bahasa, dan raja.”

11
Dua orang saksi akan bernubuat lalu dibunuh

1-2 Kemudian salah satu malaikat memberikan alat pengukur seperti tongkat kepada
saya dan berkata, “Pergilah ke Yerusalemdan ukurlah RumahAllah danmezbahnya. Dan
hitunglah jumlah mereka yang beribadah di situ. Tetapi jangan mengukur teras Rumah
Allah yang di sebelah luar. Karena tempat itu sudah diberikan sebagai tempat berdoa
kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan Allah sudahmenentukan bangsa-bangsa
itu untuk menguasai Kota Suci (Yerusalem) dan menindas penduduknya selama empat
puluh dua bulan lamanya. 3Dan Aku akan memberi 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 mau menganiaya kedua saksi
itu, maka keluarlah api dari mulut mereka berdua dan menghanguskan orang-orang
yang mau menganiaya mereka. Cara itulah yang ditentukan Allah untuk menjatuhkan
hukuman mati terhadap semua orang yang mau menganiaya mereka berdua. 6Mereka
juga diberikan kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka
bernubuat. Dan mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah. Mereka juga
diizinkan untuk menghukum manusia di dunia dengan segala macam bencana. Mereka
bisa membuat setiap bencana itu kapan saja merekamau.

7 Tetapi pada waktu kedua saksi itu sudah menyelesaikan tugas yang ditetapkan Allah
bagi mereka, akan muncul binatang buas✡ dari jurang maut yang akan menyerang
mereka. Lalu Allah akan membiarkan binatang itu mengalahkan dan membunuh
mereka. 8Mayat mereka akan dibiarkan begitu saja di tempat di mana mereka dibunuh
di jalan raya kota besar— yaitu kota di mana Penguasa dari kedua saksi itu disalibkan.

* 10:3 suara YangMahakuasa … Secara harfiah, “ketujuh guntur (mengeluarkan) gemuruhnyamasing-masing.” Tidak
terdapat informasi bahwa ada tradisi tentang “ketujuh guntur.” Jadi kemungkinan besar ini adalah cara simbolis untuk
mengatakan suara Allah sendiri. (Lihat Kel. 19:16; 19:19; 20:18; Mzm. 29:3-9; Ibr. 12:18-19.) Dan dari ayat 4, ternyata
suara itu menggunakan kata-kata yang dimengerti Yohanes. Lihat catatan tentang arti angka tujuh dalam Why. 3:1.
† 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 adalah waktu yang
ditentukanAllah dimana kekuasaan kuasa gelap akan diizinkanmenang atas umat Allah sebelumakhir 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 sudah menimbulkan begitu banyak penderitaan atas
seluruh penduduk bumi. Karena itu selama tiga setengah harimereka tidakmengizinkan
keduamayat itu dikuburkan.

11 Tetapi sesudah tiga setengah hari, Allah memberikan napas hidup kepada kedua
saksi itu. Lalu mereka akan hidup kembali, dan semua orang yang melihat keajaiban
ini menjadi sangat takut. 12Kemudian kedua saksi itu akan mendengar suara dari surga
yang berseru, “Mari naiklah kemari!” Lalu awanmenutupimereka berdua dan terangkat
ke surga. Sementara itu orang-orang yang memusuhi mereka masih ada di situ dan
menyaksikan kejadian itu.

13 Maka 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, “Memang 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
15Ketika 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, akan memerintah sebagai Raja bersama-

Nya!”
16Kemudian keduapuluh empat pemimpin yang sebelumnya sedang dudukdi atas takhta
masing-masing mengelilingi takhta Allah langsung tersungkur dan menyembah 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 ke-
dudukan tinggi maupun rendah.

Setiap umat-Mu yang dikuduskanmelalui Kristus akan diberi upah,
dan khususnya kepada semua utusan-Mu yang bernubuat.

Tetapi inilah waktunya juga untuk membinasakan semua orang yang menghancurkan
danmencemarkan bumi.”

19 Kemudian 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.

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 untuk
melahirkan. 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

✡ 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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terdapat satu mahkota. 4 Lalu dengan ekornya naga itu menarik dan melemparkan
sepertiga bintang-bintang ke bumi. Sesudah itu naga pun berdiri di hadapan perempuan
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
disediakanAllah baginya. Di tempat itulah dia akan dipelihara oleh paramalaikat selama
1.260 hari.*

7 Kemudian terjadilah perang di surga! Mikael dan para malaikat yang ada di bawah
perintahnyaberperangmelawannagabesar itu. Naga ituberperangdenganbantuanpara
malaikat yang sebelum penciptaan sudah berpihak kepadanya untuk melawan Allah.
8Tetapi naga itu dikalahkan! Jadi dia bersama semuamalaikat yang berpihak kepadanya
diusir dari surga. 9 Jadi naga besar itu dan semua yang berpihak kepadanya dilemparkan
kebumi. Dia itu adalah si ular yangkita kenal dalamperistiwayang terjadi di tamanEden,
yang disebut iblis dan yang bernama Satan, dan yang suka menipu manusia 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.
Dan mereka menang karena mereka tidak malu 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 bahwawaktunya untukmelawanAllah sudah hampir habis.”

13Ketika naga besar itu sadar bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi, dia mengejar ibu
yangmelahirkan Anak laki-laki itu untukmenyakitinya. 14Tetapi Allah memberikan dua
sayap besar kepada ibu itu— seperti sayap burung elang, supaya dia terbang ke padang
gurun ke tempat yang sudah disiapkan baginya. Di sanalah dia dipelihara jauh dari
naga itu selama tiga setengah tahun. 15 Lalu naga itu menyemburkan air dari mulutnya
seperti aliran sungai yangbesar ke arahperempuan itu, supayamelalui sungai itu dia bisa
mencelakakan ibu itu. 16 Tetapi ibu itu mendapatkan pertolongan, karena atas perintah
Allah terbukalah lubang tanah yang menelan air yang disemburkan naga itu. 17 Maka
naga itu sangatmarah kepada ibu itu, lalu dia pergimemerangi anak-anaknya yang lain—
yaitu kita yang taat kepada perintah-perintah Allah dan yang setiamemberitakan 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.
2Binatang itumirip denganmacan tutul. Tetapi kakinyabesar sekali seperti kaki beruang,

✡ 12:5 Mzm. 2:6-9; Why. 2:27; 19:15 * 12:6 1.260 hari Lihat catatan di Why. 11:2-3. * 13:1 binatang buas …
Binatang ini menggambarkan roh jahat. Sering kali dalam Firman TUHAN laut jugamenggambarkan kekuasaan kuasa
gelap dalam dunia ini.
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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 adamakhluk yang lebih berkuasa dari binatang
itu! Dan sama sekali tidak adamakhluk yang sanggup berperangmelawan dia!”

5Hal-hal ini terjadi karena binatang itu sudah diberi izin oleh Allah untukmemerintah
sebagai raja selama empat puluh dua bulan.† Bahkan binatang itu diizinkan untuk terus
memuji dirinya sendiri dan menghina Allah. 6 Jadi tanpa henti-hentinya binatang itu
menghinaAllah—nama-Nya, Rumah-Nyadi surga, dansemuapenduduksurga. 7Binatang
itu juga diberi izin untukberperangmelawandanmengalahkanumatAllah— yaitu orang-
orang yang sudah dikuduskan-Nya karena Kristus. Bahkan binatang itu diberi kuasa
memerintah setiap negara, bangsa, suku, dan setiap kelompok pengguna bahasa daerah.
8Hampir semua orang yang tinggal di bumi akan menyembah binatang itu— yaitu setiap
orang yang namanya tidak tertulis di dalam Buku Kehidupan Anak Domba sejak dunia
diciptakan. Padahal Anak Domba itulah yang layak disembah, karena Dialah yang sudah
menyerahkan diri-Nya sebagai kurban penghapus dosa.

9Oleh karena itu, dengarkanlah— hai setiap kalian yang punya telinga! Penting sekali
setiap kita mengerti kehendak Allah tentang zaman terakhir ini:
10 “Setiap kita yang ditentukan Allah untuk menjadi tawanan, pasti akan menjadi

tawanan.
Setiap kita yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, pasti akan dibunuh dengan

pedang.”
Berarti Allah menghendaki setiap kita yang dikuduskan oleh Allah tetap bertahan dan
setia kepada Kristus dalam penganiayaan!

Seekor binatang dari darat sebagai wakil naga besar
11 Lalu saya melihat seekor binatang lain muncul dari darat. Binatang itu mempunyai

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 bi-
natang yang keluar dari darat itu. Jadi dengan hak penuh sebagai wakilnya, binatang
yang kedua itu memaksa seluruh penduduk bumi menyembah binatang yang pertama—
yaitu binatang yang sudah sembuh dari luka pedang yang mematikan itu. Dan untuk
meyakinkan manusia, binatang kedua mengadakan berbagai keajaiban yang hebat—
bahkanmenurunkan api dari langit ke bumi di depanmata semua orang.
Jadi, oleh karena kemampuan dan kuasa untuk melakukan keajaiban yang diberikan

oleh binatang yang pertama itu, maka binatang kedua itu menyesatkan hampir semua
penduduk bumi. Lalu dia menyuruh mereka untuk membuat patung berhala dalam
bentuk binatang pertama. 15 Lalu dengan kuasa yang sudah diberikan oleh binatang
yang pertama, binatang 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 berke-
dudukan tinggi maupun rendah, baik orang kaya maupun miskin, baik budak maupun
yang bukan budak. 17Artinya siapa saja tidak bolehmembeli ataumenjual apa pun kalau
tidakmempunyai tanda itu. Tanda penyembah itumenggunakan angka sebagai lambang
yangmenunjukkan nama binatang pertama itu.

18 Hal ini memerlukan kebijaksanaan untuk mengartikan maksud dari angka yang
dipakai sebagai lambang nama binatang pertama itu, karena angka itu menunjukkan
seseorang.‡ Dan angka itu adalah 666.§

† 13:5 empat puluh dua bulan Lihat catatan di Why. 11:2-3. ‡ 13:18 seseorang Kata ini juga bisa diterjemahkan

‘manusia’. § 13:18 angka 666 Sebagaimana angka tujuh dan dua belas seringmempunyai arti simbolis, begitu juga
dengan angka enam. Angka tujuh menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. (Why. 3:1) Sedangkan
angka enam menunjukkan hal-hal yang kurang lengkap, tidak sempurna, duniawi, dan milik kepunyaan iblis. Juga,
karena huruf-huruf bahasa Yunani sering dipakai untuk menunjukkan angka, banyak penafsir berkata bahwa nama
orang yang ditunjukkan adalahRaja RomabernamaNero— yangmemerintahRomapadawaktu Yohanes dipenjarakan.
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14
144.000 umat Allahmenyanyikan lagu baru

1 Ketika saya masih terus dalam penglihatan itu, Anak Domba itu berdiri di Bukit
Sion bersama 144.000 orang itu* yang pada dahi mereka tertulis nama Anak Domba dan
nama Bapa-Nya. 2 Kemudian saya mendengar bunyi musik dari surga, tetapi bunyi itu
seperti bunyi air terjun yang besar atau seperti bunyi guntur yang keras. Atau bunyi
itu seperti bunyi kelompok musik kecapi yang sangat besar yang memainkan kecapinya
secara bersama. 3 Lalu dengan iringan musik itu, 144.000 orang itu menyanyikan lagu
barudihadapan takhtaAllah, keempatmakhlukhidup, dankeduapuluhempatpemimpin
itu. Lagu baru itu adalah lagu khusus yang dinyanyikan oleh 144.000 orang yang sudah
ditebus olehAnakDombadari bumi. Orang-orang lain tidak diperbolehkanmenyanyikan
lagu itu. 4-5 Karena yang 144.000 orang itu sudah menjaga diri mereka supaya terus
murni danmereka tidakmengotori dirinya dengan percabulan. Mereka tetap suci seperti
seorangperawan. Merekahidup tanpanodadan tidakpernahmenipu. Merekamengikuti
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
6Lalu sayamelihatmalaikat lain terbang tinggi di langit sedang turunmembawa berita

keselamatan yang selama-lamanya untuk dikabarkan kepada semua manusia di bumi—
kepada setiap negara, bangsa, suku, dan setiap kelompok pengguna bahasa daerah. 7Dia
berseru-seru, “PujilahAllah! Takut danhormat kepada-Nya! Karena sudah tibawaktunya
bagi Allah untuk menghakimi setiap manusia. Sembahlah Allah Pencipta langit, bumi,
laut, dan semuamata air.”

8Dan ada malaikat kedua yang menyusul malaikat yang pertama itu. Malaikat kedua
itu juga berseru-seru, “Kota Babel sudah hancur! Ibukota besar Babel sudah hancur total!
Kota itu sudahdihukumsesuaidengankemarahanAllahkarenapendudukkota itu seperti
mengajakpendudukseluruhnegaradanbangsauntukberpestamabukdenganairanggur
mereka. Air anggur itu menggambarkan cara mereka melibatkan segala bangsa untuk
hidupmengikuti 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 yangmenyembah binatang pertama itu serta patungnya
dan menerima tanda penyembah pada dahi atau tangannya, 10 mereka juga akan ikut
dihukum denganminum air anggur beracun kemarahan Allah seperti penduduk Babel!✡
Air anggur itu asli— tanpa campuran apa pun. Janganlah seperti mereka! Karenamereka
ditimpa kemarahan Allah tanpa ampun, dan akan disiksa dengan api campur belerang
di hadapan Anak Domba dan para malaikat surga. 11Asap api yang menyiksa mereka itu
akan naik ke atas selamanya. Begitulah siksaan yang akan terjadi kepada mereka yang
menyembah binatang pertama itu serta patungnya dan yang menerima tanda namanya.
Mereka disiksa siang danmalam tanpa henti-henti.” 12Berarti 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!”
Dan perkataan itu diaminkan oleh Roh Allah sendiri yang berkata, “Ya, benar! Hidup

mereka akan senang dan mereka akan istirahat dengan tenang! Mereka tidak akan
pernahmengalami kesusahan lagi karenamengikut Tuhan, danmereka akandiberi upah
karena semua perbuatan baik mereka.”

Waktunya panen gandum dan anggur di bumi
14 Saya masih terus dalam penglihatan itu, dan saya melihat awan putih. Dan di atas

awan itu duduk seseorang yang kelihatannya seperti Anak Manusia— yaitu seperti Yesus

* 14:1 Bukit Sion … Bukit Sion adalah bagian Yerusalem yang paling lama dan lokasi Rumah Allah. Tentang 144.000
orang, lihat Why. 7:1-8. † 14:4-5 umat yang sudah dikhususkan bagi Allah … Secara harfiah, “buah pertama bagi …”
atau “hasil (panen) pertama bagi …” Dalam Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk hasil panen berupa gandum dan
sayur yang diberikan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Anak pertama dari hewan atau anak sulung juga memakai
istilah yang sama. Anak pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah, sedangkan binatang lain dipersembahkan
untukmenggantikan setiap anak sulung dari orang Yahudi. (Im. 23:9-14, Ul. 26:1-11.) ✡ 14:10 Why. 15:7
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sendiri!‡ Dia memakai mahkota emas, dan memegang satu sabit yang tajam. 15 Lalu
malaikat lain keluar dari kemah Allah dan berseru kepada dia yang duduk di atas awan
itu, “Ayunkanlah sabitmu panenlah semua gandum di bumi! Gandum itu semua sudah
masak dan sudah tiba saatnya untuk dipanen!” 16Kemudian dia yang duduk di atas awan
itumengayunkan sabitnya danmemanen semua gandum di bumi itu.§

17Lalumalaikat lain keluar dari kemahAllah di surga. Malaikat itu jugamemegang satu
sabit yang tajam. 18 Dan dari mezbah yang ada di kemah Allah itu keluar lagi malaikat
lain—yaitudia yangbertanggung-jawabatas apimezbah. Dia ituberserukepadamalaikat
yang baru keluar denganmemegang sabit tajam itu, “Ayunkanlah sabitmuyang tajam itu!
Potonglah dan kumpulkanlah semua buah anggur dari bumi, karena semuanya sudah
masak.” 19 Kemudian malaikat itu mengayunkan sabitnya dan memotong semua buah
anggur dari bumi, lalumelemparkan 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

1Lalu sayamelihat keajaiban yang lain di surga yang sangat hebat danmengherankan:
Saya melihat tujuh malaikat yang bertugas mendatangkan tujuh bencana yang terakhir.
Dengan demikian semua hukuman karena kemarahan Allah sudah selesai.

2 Pertama saya melihat lautan kaca itu yang di hadapan takhta Allah,✡ tetapi kali ini
seperti bercampur api. Dan di pinggir lautan kaca itu berdiri semua orang yang sudah
menang atas binatang pertama itu dengan patungnya dan angkanya yang menggam-
barkan namanya. Mereka berdiri sambil memegang kecapi yang sudah diberikan oleh
Allah kepada mereka. 3 Dan mereka sedang menyanyikan 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.”
5 Lalu saya melihat kemah Allah di surga dan Ruang Mahakudus yang dulu pintunya

tertutup dengan kain gorden. Dan sayamelihat bahwa gorden itu sedang dalam keadaan
terbuka! 6 Kemudian ketujuh malaikat yang bertugas mendatangkan ketujuh bencana
yang terakhir keluar dari situ. Mereka masing-masing memakai jubah linen yang sangat
putih berkilau-kilauan dan memakai ikat pinggang emas yang lebarnya sampai ke dada.
7Kemudian salah satudari keempatmakhlukhidup itumemberikan tujuhmangkukemas
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 selama-lamanya. 8 Dan kemah
Allah itu tiba-tiba penuh dengan asap— menggambarkan kemuliaan dan kuasa Allah.✡
Karena itu seorang pelayan pun tidak bisamasuk ke dalam kemah Allah sebelum ketujuh
bencana yang didatangkan ketujuhmalaikat itu selesai.

16
Ketujuhmangkuk berisi kemarahan Allah ditumpahkan ke atas bumi

‡ 14:14 AnakManusia… Secara harfiah, “seperti anakmanusia.” Tidak jelas di sini kalau orang ini adalah Yesus sendiri
atau malaikat yang menggambarkan Yesus. Hampir semua penafsir berpikir bahwa Yohanes tidak menggunakan
perkataan ‘anak manusia’ dengan arti dasarnya— yaitu ‘manusia biasa’. Lihat catatan di Why. 1:13. § 14:16

memanen semuagandum…Hal inimenggambarkanketika semuaumatAllahdikumpulkan. * 14:20 Ayat 20Ukuran
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 menghukum manusia dalam penglihatan
ini mungkin paramalaikat. ✡ 15:2 Why. 4:6 ✡ 15:8 Kel. 40:34; 1Raj. 8:10; Yes. 6:4
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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 tim-
bullah bisul-bisul yang parah dan menjijikkan pada semua orang yang sudah menerima
tanda penyembah binatang dan patungnya itu.

3 Malaikat yang kedua menumpahkan isi mangkuknya ke atas laut. Kemudian laut
menjadidarahberwarnamerah tua— seperti darahorangmati. Makamatilah semuayang
hidup di dalam laut.

4Malaikat yang ketiga menumpahkan isi mangkuknya ke semua sungai dan mata air.
Lalu semuanyamenjadi darah. 5Kemudian sayamendengarmalaikat 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 keluarlah

api dari matahari itu dan menghanguskan manusia. 9 Akibatnya manusia mengalami
banyak luka bakar yang sangat parah dan mengerikan. Lalu mereka menghina Allah,
karena mereka menyadari bahwa semua bencana itu terjadi atas kuasa-Nya. Tetapi
mereka tetap tidakmau bertobat dan tidakmaumemuliakan Allah.

10Malaikat yang kelima menumpahkan isi mangkuknya ke atas takhta binatang yang
pertama itu. Lalu seluruh daerah kekuasaannyamenjadi gelap. Dan orang-orangmerasa
sangat tersiksa karena ketakutan dan kesakitan.* 11Maka karena bisul, luka bakar, dan
rasa tersiksa itu mereka semakin menghina Allah di surga. Dan mereka tetap tidak mau
bertobat dari segala kejahatanmereka.

12Malaikat yangkeenammenumpahkan isimangkuknyake Sungai Efrat yangbesar 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 datangmemimpin para tentara
mereka untuk menyeberangi sungai itu. 13 Kemudian saya melihat tiga roh jahat yang
mirip seperti katak. Ketiga roh jahat itu masing-masing keluar dari mulut naga itu, dari
mulut binatang pertama, dan dari mulut binatang kedua. (Binatang kedua itulah yang
bekerja sebagai nabi palsu yang menyesatkan manusia dengan kuasa binatang pertama
itu.) 14 Ketiga roh itu adalah setan-setan yang mempunyai kuasa untuk mengadakan
berbagai keajaiban. Dengan demikian mereka mengajak raja-raja di seluruh dunia
supayamengumpulkanpara tentaramerekauntukberperangpadahari peperanganyang
terakhir yang sudah ditetapkan Allah Yang Mahakuasa.✡ 15-16Kemudian ketiga setan itu
mengumpulkan semua raja dunia bersama para tentaramereka di tempat yang bernama
Harmagedon dalam bahasa Ibrani.
Tetapi Roh Kristus berkata, “Dengarlah! Aku datang dengan tiba-tiba seperti pencuri.

Sungguh diberkatilah setiap kalian yang berjaga-jaga dan yang tidak membuat dirinya
ternoda dengan melakukan kejahatan! Kamulah yang akan dianggap pantas memakai
jubah putih, dan dengan demikian kamu tidak merasa malu 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!” 18 Maka terjadilah kilat, guntur dan bunyi-bunyi gemuruh

✡ 16:7 Why. 6:9 * 16:10 merasa sangat tersiksa… Secara harfiah, “menggigit lidahnya karena (menahan) rasa sakit
(yang luarbiasa sakitnya).” ✡ 16:14 Why. 19:11-15 † 16:15-16 Ayat 15Yangditerjemahkan ‘tidakmembuatdirinya
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 surgamelalui pakaian yang diberikan.
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yang sangat keras, dan gempabumi yanghebat. 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
yangmengerikanmenimpamereka, danmereka seperti dipaksaminum 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
langitmenimpamanusia.§ Lalumanusia semakinmenghinaAllah karena bencana hujan
es yang sangat mengerikan itu.

17
Penglihatan tentang pelacur dan binatang jahat

1 Lalu salah satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai ketujuh mangkuk itu datang
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.* 2Raja-raja di bumi sudah berbuat cabul dengan
dia, dan semua penduduk bumi sudahmenjadi mabuk karena air anggurnya.”†

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 pung-
gung seekorbinatangyangberwarnamerah. Padakulit binatang itu tertulis banyaknama
yang semuanyamenghina Allah. Binatang itu jugamempunyai 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 yangmenggambarkan dirinya yang sebenarnya— yaitu

Aku ibukota Babel yang terbesar—
yaitu ibu dari semua pelacur

dan sumber dari segala kenajisan di bumi.
6 Lalu saya menyadari bahwa perempuan itu mabuk karena minum darah! Yaitu darah
umat yangdikuduskanAllah—yangdibunuhkarenamereka setiadan tidakmalubersaksi
tentang Yesus. Maka sayamemandangi dia dengan sangat heran.

7Tetapimalaikat ituberkatakepadasaya, “Kenapakamuheran? Sayaakanmenjelaskan
kepadamu rahasia dari yang digambarkan sebagai pelacur dan binatang yang ditung-
ganginya itu— yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh. 8 Binatang itu menggam-
barkan 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 dalam Buku
Kehidupan sejak dunia diciptakan, akanheranmelihat 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 itumenggambarkan tujuh bukit yang adalah tempat perempuan
itu dudukdan jugamenggambarkan tujuh raja besar. 10Limadari raja-raja itu sudahmati.
Raja yang keenam sedang memerintah sekarang. Raja yang ketujuh belum muncul, dan
waktu dia muncul dia akan memerintah tetapi hanya sebentar saja. 11Nah, seperti yang
saya katakan, binatang yang berwarna merah itu dulu hidup di dunia, tetapi sekarang

‡ 16:19-20 sering kita sebut Babel Yohanes dan Petrus (1Ptr. 5:13) menggunakan nama Babel sebagai pengganti nama
sebenarnya— yaitu Roma. Nama itumengingatkan kita ketika orang Israel dibuang ke negeri Babel. Dulu ibukota Babel
juga seperti Roma— yaitu kerajaan yang sangat kejamdan jahat terhadapumatAllah. § 16:21 empat puluh kilogram

Secara harfiah, “satu talenta.” * 17:1 pelacur … sungai Di dalam pasal ini, jelas bahwa pelacur dan binatang yang
merahmenggambarkankotayangdisebutYohanes sebagaiBabel, tetapi yang sebenarnyaadalahkotaRoma. 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 yangmengikut gaya hidup duniawi yang penuh hawa nafsu.
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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
akanmemerintah atas sepuluh negara, tetapi mereka belummulai memerintah. Mereka
akan menerima kuasa untuk memerintah bersama binatang itu selama waktu yang
singkat saja.‡ 13 Kesepuluh raja itu akan bersepakat untuk menyerahkan segala kuasa
dan kekuatan militer mereka kepada binatang itu. 14Mereka semuanya akan berperang
melawan Anak Domba! Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Dialah
Penguasa atas segala penguasa dan Raja atas segala raja. Dan para batalion-Nya adalah
umat pilihan-Nya sendiri— yaitumereka yang dipanggil-Nya dan yang setia kepada-Nya.”

15Lalumalaikat itu berkata kepada saya, “Tempat itu dimanabanyak sungaimengalir—
yang adalah tempat pelacur itu duduk, menggambarkan banyak kelompok orang, terma-
suk semua bangsa, suku, dan kelompok pengguna bahasa daerah. 16Kesepuluh 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 akanmembinasakanmayatnya dengan api. 17 Sebenarnya hanya Allah saja yang
menggerakkan hati mereka supaya sepakat melakukan apa yang sesuai dengan rencana-
Nya. Karena itulah mereka menyerahkan kuasa kerajaan mereka kepada binatang itu,
supaya semuakehendakdanperkataanAllahditepati. 18Danpenglihatan tentangpelacur
itu menggambarkan ibukota terbesar yangmemerintah atas semua raja di bumi.”

18
Penglihatan tentang Babel yang sudah binasa

1 Sesudah itu saya melihat malaikat lain turun dari surga. Dia mempunyai kekuasaan
yangbesar dan sinar kemuliaannyamenerangi bumi. 2Malaikat itu berseru dengan suara
yang sangat keras,
“Babel sudah binasa!

Ibukota yang agung itu sudah binasa!
Dan hanya setan-setan dan roh-roh jahat yang tinggal di kota itu.
Tempat 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 penduduk
kota itu yang sesuai dengan hawa nafsu duniawi.

Hal itu seperti segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur yang diberikan oleh
penduduk kota itu.

Akibatnya para pedagang di bumi menjadi kaya karena berjual beli segala macam
barang mewah denganmereka yang mereka pakai untuk memuaskan hawa nafsu
mereka.”✡

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 dihukumbersamamereka dengan berba-
gai bencana.

5Karena dosa penduduk kota itu seperti sudah bertimbun-timbun sampai setinggi langit!
Jadi Allah siapmenghukummereka setimpal dengan kejahatanmereka.

6 Oh, sudah waktunya! Biarlah penduduk kota itu menderita seperti mereka membuat
umat-Kumenderita!

Karenamereka seringmenyusahkanorang lain, biarlah kesusahanmenimpamereka
dua kali lipat!

Karenamereka seperti meracuni bangsa-bangsa lain dengan air anggurmereka,
jadi sekarang biarlahmerekaminum racun yang lebih keras lagi!

‡ 17:12 waktu yang singkat saja Secara harfiah, “satu jam.” ✡ 18:3 Why. 17:2
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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!
Kita tidakmungkin kekurangan!
Kita tidak akan pernah sedih atau berkabung seperti seorang janda yang tidak punya
keluarga lagi.’

8Oleh karena kesombonganmereka itu, biar berbagai bencana datang tiba-tibamenimpa
mereka!

Jadi pada hari yang sama, biar mereka mengalami kelaparan, 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 asap api yang membinasakan kota Babel itu, semua raja di bumi yang
sudah mengikuti penduduk kota itu dalam penyembahan berhala dan hidup mewah
untuk memuaskan hawa nafsu mereka akan menangis dan berkabung. 10 Raja-raja itu
tidak akan berani mendekati kota itu, karena mereka takut terkena siksaan yang sama.
Oleh karena itu mereka akanmenonton dari jauh denganmeratap,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang menimpa ibukota yang besar

itu!
Kasihan sekali! Karena dulu kota Babel sangat besar dan kuat.

Tetapi dalam satu jam saja hukuman Allah sudahmenimpamereka!”
11Demikian juga para pedagangdi bumi akanmenangis danberkabung 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?

13 Tidak ada lagi pembeli untuk barang-barang mewah kita— termasuk kayu manis,
rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan.

Siapa lagi yang akan berpesta danmembeli anggur,minyak zaitun, dan tepung halus?
Tidak ada lagi pengusaha yang perlu gandum, lembu sapi, dan domba.
Raja siapa yang akanmembeli kuda dan kereta kami?
Tidak ada orang kaya yang akanmembeli budak kami!”

(Sungguhmengerikan! Bahkanmanusia jugamereka jual!)
14 Jadi para pedagang itu akanmeratap,

“Oh, sungguh kasihan! Bagi para penduduk Babel, semua barang mahal yang mereka
inginkan sudah lenyap.

Segala kemewahan dan keindahanmereka sudah dibinasakan.
Mereka tidak akanmenemukan barang itu lagi!”

15 Dulu memang para pedagang itu menjadi kaya karena barang-barang yang mereka
pasarkan di sana. Tetapi melihat bencana itu, mereka hanya akan menonton dari jauh
saja, karena mereka takut ditimpa siksaan yang sama. Dengan menangis dan berkabung
16mereka berkata,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapa hebat bencana yangmenimpa 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!”
Begitu juga setiap pemilik kapal dan nakhoda, semua anak buah kapal, dan semua

yang berdagang lewat laut akanmenonton bencana besar itu dari jauh. 18Ketika mereka
melihat asap yang naik ke atas dari api yang menghanguskan kota itu, mereka akan
berkata, “Tidak pernah ada kota sebagus ibukota terbesar itu!” 19 Jadi mereka akan
berkabung dengan menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan sambil menangis
mereka akanmeratap,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapa hebat bencana yangmenimpa ibukota terbesar itu!
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Kasihan sekali! Karena kita yangdulu terlibatmemasarkanbarangdengankapal 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 dibi-
nasakan!

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 gilingan

gandum yang diputar dengan tenaga keledai. Lalu malaikat itu melemparkannya ke
dalam laut sambil berkata,
“Dengan cara kekerasan seperti inilah kota Babel yang besar itu akan dibinasakan—

sampai kota itu tidak akan ditemukan lagi!
22 Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya

tidak akan terdengar lagi di sana.
Di sana tidak ada lagi orang yang pintar membuat barang yangmewah.
Bahkan suara batu gilingan gandum tidak akan terdengar lagi di sana.
23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di sana.
Suara gembira dari pengantin laki-laki dan perempuan

tidak akan terdengar lagi di sana.
Hukuman ini disebabkankarenapedagang-pedagangdi sanamenjadi 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.

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 ter-

sungkurmenyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Mereka berseru-seru,
“Amin! Haleluya!”

5Lalu terdengarlah suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Pujilah Allah kita hai semua hamba Allah!—

yaitu semua yang takut dan hormat kepada-Nya, baik yang mempunyai kedudukan
tinggi maupun rendah.”

6 Kemudian saya mendengar suara orang yang sangat banyak itu dan suara para
malaikat. Bunyinya seperti bunyi air terjun yang besar atau seperti bunyi guntur yang
hebat ketika mereka bersorak-sorai,
“Haleluya! Karena sekarang TUHAN Allah kita memerintah dengan nyata!

Terpujilah YangMahakuasa!
7Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai!

* 19:1 Haleluya Kata ini dari bahasa Ibrani dan berarti “Pujilah Yahweh.”
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Marilah kita memuliakan Allah karena hari pernikahan Dia yang disebut Anak Domba
sudah tiba!

Dan pengantin perempuan-Nya sudahmempersiapkan dirinya.
8Kepada pengantin-Nya sudah diberikan jubah dari kain linen putih yang sangat bersih

danmengkilap.”
Pengantin perempuan-Nya adalah gambaran semua umat Allah yang dikuduskan lewat
pekerjaan Kristus, sedangkan linen putih dan bersih adalah perbuatan-perbuatan benar
yang dilakukan umat Allah.

9Kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu kepada saya✡ menyuruh saya,
“Tuliskanlah ini: Sungguh diberkati Allah semua orang yang diundang ke pesta pernika-
han Anak Domba!” Lalu dia berkata lagi kepada saya, “Itulah perkataan yang benar dari
Allah!”

10 Lalu saya langsung tersungkur untuk menyembah malaikat itu. Tetapi dia berkata
kepada saya, “Jangan lakukan itu! Saya jugahambaAllah sama seperti kamudan saudara-
saudarimu seiman— yaitu semua orang yang setia bersaksi tentang Yesus. Sembahlah
Allah! Karena semua orang yang mengabarkan berita keselamatan tentang Yesus men-
jalankan pekerjaan Roh Kudus— sama seperti bernubuat.”

Penglihatan tentang Yesus yang sedang datang sebagai pemimpin perang
11Kemudian saya melihat surga terbuka dan seekor kuda putih muncul dengan Orang

yang menungganginya. Penunggangnya Dia yang disebut ‘Yang Setia’ dan ‘Yang Be-
nar’, 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 menunggangi kuda putih, dan jubahmereka juga
dari kain linen yang putih dan bersih. 15 Dia yang memimpin mereka 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 mereka.” Kuasa-Nya untuk menghukum digambarkan
seperti “tongkat besi yangdenganmudahmenghancurkanbejanakeramik.”✡ Dialah yang
akan menjatuhkan hukuman atas bangsa-bangsa sesuai dengan kemarahan Allah Yang
Mahakuasa, dan kebinasaan yang dijatuhkan atasmereka digambarkan sepertimemeras
buah anggur untuk menghasilkan air anggur. 16 Pada bagian jubah-Nya yang menutupi
paha-Nya tertulis nama lain untuk-Nya— yaitu

“Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa.”
17Laludi langit sayamelihatmalaikatberdirimenginjakmataharidenganberseru-seru,

“Hai semua burung yang terbang di langit, marilah ke sini! Datanglah dan makanlah
dalam pesta kemenangan yang disediakan Allah bagi kalian! 18Mari makan daging
para raja, panglima,
dan tentara yang perkasa,
dan daging kuda, dan para penunggang kuda,
dan orang dari seluruh bangsa—
termasuk juga budak dan yang bukan budak,
baik yangmempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.”

19Kemudian sayamelihat 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 dengan melakukan
berbagai keajaiban yang diadakan dengan kuasa binatang yang pertama itu. Dengan
demikian dia menipu semua orang yang menerima tanda penyembah yang adalah
lambang nama binatang pertama itu. Jadi kedua binatang itu dilemparkan hidup-hidup
ke dalam lautan api bercampur belerang.✡ 21Dan Tuhan yang menunggangi kuda putih
itu membunuh para tentara mereka dengan kekuatan perkataan-Nya saja. Lalu semua
burung kenyang sekali karenamemakan dagingmereka.

20
Kerajaan seribu tahun

✡ 19:9 Why. 17:1 ✡ 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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1Lalu saya melihat malaikat turun dari surga memegang kunci pintu jurang maut dan
satu rantai besar di tangannya. 2-3Lalumalaikat itumenangkap danmengikat naga besar
itu— yaitu si ular yang kita kenal dalam cerita taman Eden, yang disebut iblis dan yang
bernama Satan. Kemudian malaikat itu melemparkan naga itu ke dalam jurang maut.
Sesudahmengunci pintunya, diamemasangmeterai 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.

4Kemudian 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 karenamereka bersaksi tentang
Yesus dan memberitakan Firman Allah. Mereka yang tidak menyembah binatang atau
patungnya itu dan tidakmenerima 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 tidakakanhidupkembali sebelumberakhirmasaseribu tahun
itu. 6 Sungguh diberkati Allah setiap orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan
kembali tahap pertama itu. Mereka sungguh kudus. Dan mereka tidak akan mengalami
hukuman Allah yang disebut dengan ‘kematian yang kedua’.✡ Danmereka akan menjadi
imam yang melayani Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama Kristus
selama seribu tahun.

Iblis dikalahkan
7 Ketika masa seribu tahun itu sudah berakhir, iblis akan dibebaskan dari penjara—

yaitu jurang maut. 8 Lalu dia akan pergi menipu segala bangsa ke seluruh dunia— yaitu
apa yang digambarkan olehNabi Yehezkiel sebagai raja Gog dan bangsaMagog.✡ Lalu dia
akan kumpulkan mereka untuk berperang melawan Allah, dan jumlah tentara mereka
digambarkan seperti banyaknya pasir di pinggir laut. 9 Semua batalion iblis itu akan
datang dari seluruh daerah di bumi untuk mengepung perkemahan umat Allah— yaitu
kota yang dikasihi-Nya. Tetapi api akan turun dari langit danmenghanguskanmereka.

10Lalu iblis— penipu ulung itu, akan dilemparkan juga ke dalam lautan api bercampur
belerang— yaitu tempat di mana binatang pertama dan kedua itu sudah dilemparkan. Di
sanamereka akan disiksa siang danmalam sampai selama-lamanya.

Pengadilan yang terakhir
11 Lalu saya melihat takhta agung yang putih. Dan Dia yang duduk di atas takhta itu

adalahYangMahamulia. Diabegitumulia sehinggaketika cahaya-Nyabersinar, langit dan
bumi tiba-tiba lenyap— seperti cahaya matahari yang panas melenyapkan awan-awan.
12 Kemudian saya melihat bahwa semua orang mati yang lain hidup kembali.* Mereka
berdiri di hadapan takhta itu— baik yang dulu mempunyai kedudukan tinggi maupun
rendah. Kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibukakan, dan satu
buku lagi jugadibuka—yaituBukuKehidupan. Lalumerekadihakimimenurut perbuatan
mereka masing-masing sesuai dengan yang tertulis di dalam buku-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. 14-15Kemudian 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

1 Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang pertama
dan bumi yang pertama sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. 2 Kemudian saya
melihat kota kudus Allah— yaitu Yerusalem baru, sementara Allah sedang turunkan
dari surga. Kota itu indah sekali. Keindahannya bisa digambarkan seperti pengantin
perempuan yang sudah berdandan pada waktu pernikahannya dengan pengantin laki-
laki.✡

3Kemudian sayamendengar suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Mulai sekarang Allah akan tinggal bersamamanusia.

✡ 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
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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.’✡

4 Dia juga berkata, ‘Aku akan menghapus semua air mata mereka.’✡ Mereka tidak akan
mengalami kematian atau kesakitan lagi dan tidak akan berkabung ataumenangis
lagi. Karena cara hidup yang lama sudah tidak ada lagi.”

5Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, “Lihatlah! Aku sedangmemperbarui segala
sesuatu!” Kemudian Dia berkata lagi, “Tuliskanlah hal-hal ini, karena semua peringatan-
Ku ini benar dan layak dipercaya.”

6 Lalu Dia yang duduk di atas takhta berkata kepada saya, “Lihatlah! Semuanya sudah
selesai! Aku-lah yang disebut ‘Alfa dan Omega’— yaitu Allahmu yang satu-satunya dan
yang selalu ada, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan
ini lenyap. Bagi siapa yang haus, marilah! Dengan cuma-cuma Aku akan memberikan
kepadanya airminum— yaitu air darimata air yangmengalirkan air kehidupan!✡ 7Setiap
kalian yang tetap setia kepada-Ku danmenang dalampeperangan rohani ini akanmener-
ima semuaberkat tersebut. Kalianpantasdisebut ‘anak-anak-Ku,’danAku senangdisebut
‘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 yangmenodai dirinya denganmelakukan percabulan atau bermacam-macam

dosa lain yangmenjijikkan.*
Merekaakandilemparkankedalam lautanapi bercampurbelerang.” (Itulahyangdisebut
“kematian tahap kedua.”)

9Kemudianmalaikat itu† datang lagi kepada saya. Dia salah satu dari ketujuhmalaikat
yangmenumpahkan ketujuhmangkuk yang penuh dengan ketujuh bencana terakhir itu.
Dia berkata, “Datanglah ke sini. Saya akan menunjukkan kepadamu pengantin perem-
puan 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. 11 Kota itu
penuhdengankemuliaanAllah, dan semuanyabersinar seperti batupermata yang sangat
jernih— seperti kristal yang berwarna hijau campur merah.‡ 12-13 Kota itu mempunyai
tembok yang besar dan tinggi sekali. Dan tembok itu mempunyai dua belas pintu
gerbang— tiga pintu gerbang pada setiap sisinya, tiga pintu di sebelah timur, tiga pintu
di sebelah utara, tiga pintu di sebelah selatan, dan tiga pintu di sebelah barat. Dan setiap
pintu dijaga oleh satu malaikat. Di atas setiap pintu itu tertulis masing-masing satu nama
dari nama-nama kedua belas suku Israel. 14 Tembok kota itu mempunyai dua belas batu
fondasi. Pada setiap batu fondasi itu tertulis masing-masing satu nama dari nama-nama
kedua belas rasul Anak Domba.

15Malaikat yang berbicara dengan saya itu memegang tongkat pengukur yang terbuat
dari emas, supaya dia bisa mengukur kota itu— termasuk kedua belas pintu gerbang
itu dan temboknya. 16 Kota itu berbentuk kubus— panjang, lebar, dan tingginya sama.
Dan ketikamalaikat itumengukur kota itu dengan tongkatnya, panjangnya 12.000 stadia.
Begitu juga dengan lebar dan tingginya sama.§ 17Lalu malaikat itu juga mengukur lebar
tembok itu, dan ternyata 144 hasta.* Ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan ukuran yang

✡ 21:3 Yer. 24:7; 30:22; 31:33; 32:38; Zak. 8:8 ✡ 21:4 Yes. 25:8; Why. 7:17 ✡ 21:6 Yes. 55:1; Why. 22:1 * 21:8
dosa-dosa yang terdaftarUrutandosa-dosadiubah supaya lebihwajar dan lebihmudahdibacadalambahasa Indonesia.
† 21:9 malaikat itu Kata-kata Yohanes juga bisa ditafsirkan bahwamalaikat ini adalah salah satu yang lain dari ketujuh
malaikat tersebut, dan bukan yang disebut dalam Why. 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. § 21:16 12.000
stadia … Ukuran harfiah dipakai langsung dalam penerjemahan ini, karena nomor 12mempunyai 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 dalampenerjemahan karena jumlah 144 samadengan 12 kali 12. 144 hasta samadengan 66meter.
Tidak jelas dalam bahasa Yunani kalau ukuran ini adalah tingginya tembok (yang tidak disamakan dengan tingginya
kota) atau lebarnya tembok.
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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 semuabangunandalamkota itu terbuat dari emasyang sangatmurni—
sebening kaca. 19 Kedua belas batu fondasi tembok kota itu dihiasi dengan semua jenis
batu permata. Sedangkan setiap batu fondasi itu terdiri dari satu batu yang sangat besar.
Batu fondasi yang pertama terdiri dari satu batu permata hijau campur merah, yang

kedua permata biru tua,
yangketigapermatahijaumuda, yangkeempat permatahijau tua, 20yangkelimapermata

merah, 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.† 21 Dan kedua belas

pintu gerbang itu masing-masing terdiri dari satu mutiara 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
MahakuasadanAnakDomba sendirilahyangmenjadi seperti RumahAllahuntukkota itu.
23Kota itu tidakmemerlukanmataharidanbulanuntukmeneranginya, karenakemuliaan
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 untukmemuliakan Allah dan Anak Domba.✡ 25Pintu-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 dibawamasuk ke dalamkota itu. Siapa yangmembuat 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 itumengalir dari takhta Allah dan takhta AnakDomba 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.

3Didalamkota itu, tidakakanpernahadaorangataubarangyangdikutukAllah.✡ Kedua
takhta Allah dan Anak Domba* akan ada di dalam kota itu, dan di situlah hamba-hamba
Allah akan melayani dan menyembah-Nya. 4Mereka pun akan melihat wajah-Nya. Dan
nama-Nyaakan tertulispadadahimereka. 5Dikota itu tidakakanada lagimalamhari, dan
mereka tidakperlu lagi cahaya lampuataucahayamatahari. KarenaAllahsendirilahyang
akan menjadi terang bagi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-
Nya sampai selama-lamanya.

6 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Semua yang kamu dengar dan lihat hari
ini benar dan layak dipercaya. Hanya TUHAN Allah saja yang memberi kemampuan
kepada para utusan-Nya untuk bernubuat, dan Dialah yang sudah mengutus saya untuk
menunjukkan kepada para hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.”

7Kristus Yesus berkata kepada kita, “Dengarlah! Aku segera datang. Sungguh diberkati
Allah semua orang yang menaati semua peringatan yang tertulis dalam kitab nubuatan
ini.”

8 Seperti yang saya sudah ceritakan tentang malaikat itu yang sudah memperlihatkan
dan memberitahukan semua hal itu kepada saya, saya (Yohanes)— yang sudah menulis
tentang seluruh penglihatan dalam buku ini, pernah tersungkur hendak menyembah
malaikat itu. 9 Tetapi dia berkata kepada saya, “Janganlah berbuat seperti itu! Saya

† 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 ✡ 22:3

Kej. 3:14-19; Zak. 14:11 * 22:3 Kedua takhta … Secara harfiah, “takhta (tunggal).” Lihat catatan tentang metafora
‘duduk bersama di takhta-Nya’ dalamWah. 3:21.
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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!”†

10Kemudian 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, teruskan-
lah melakukan yang jahat. Dan siapa yang membiarkan dirinya ternoda, teruskanlah
hidupmenurut hawanafsunya. Tetapi siapa yanghidupbenar, teruslahhidupbenar! Dan
siapa yang dikuduskan oleh Kristus, teruslah hidup kudus!”

12 Dan Kristus sendiri mengajak kita, “Dengarlah! Aku datang segera. Aku akan
membawa upah yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya.
13 Akulah juga yang disebut ‘Alfa dan Omega’— yaitu Yang satu-satunya dan Yang selalu
ada, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap.
14 Sungguh diberkati Allah semua orang yang membasuh jubah mereka dengan darah
Anak Domba!‡ Dengan demikian mereka menerima hak untuk makan buah dari pohon-
pohon kehidupan itu, danmereka diperbolehkanmasuk ke dalam kota kudus itu melalui
pintu-pintu gerbangnya. 15 Tetapi orang-orang yang digambarkan seperti anjing tidak
akan diperbolehkan masuk— yaitu mereka yang membuat 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.

16 “Akulah Yesus, yang sudah mengutus malaikat-Ku untuk bersaksi tentang semuanya
itu kepada jemaat-jemaat itu. Akulah si Keturunan Daud dan Pemimpin seluruh ketu-
runannya.§ 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 sebelum Kristus datang, siapa yang haus, biarlah dia datang kepada Kristus!
Siapa yang hendakminum air kehidupan, terimalah itu dari Yesus!
Karena Diamemberikan air itu sebagai hadiah.

18 Saya (Yohanes) memberi peringatan ini kepada semua orang yang mendengar
nubuatan-nubuatan yang saya tulis dalam buku ini:
Siapa yang menambahkan sesuatu kepada buku ini, Allah akan menambahkan huku-
man yang berat kepadanya— yaitu dia harusmengalami bencana-bencana yang tertulis
di dalambuku ini. 19Dan siapa yangmengurangi 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!

† 22:9 Ayat 8-9 Sesuai dengan catatan di Why. 21:9, ayat 8-9 ini juga bisa ditafsirkan bahwa ini bukan malaikat yang
disebutkan dalam Why. 17:1 dan 19:10. Kalau memakai tafsiran itu, ayat ini juga bisa diterjemahkan bahwa Yohanes
mengulangi tersungkur di hadapan malaikat yang lain itu. Yang pasti, Roh Kudus menghendaki supaya kita mengerti
bahwa kita tidak boleh menyembahmalaikat 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. § 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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