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Injil Matius
Daftar nenekmoyang Kristus Yesus✡

1 Inilah daftar nenek moyang Kristus Yesus. Dia berasal
dari keturunan Daud, yang adalah keturunan Abraham.

2-6 Inilah nenek moyang-Nya mulai dari Abraham sampai
kepada Raja Daud:* Abraham, Isak, Yakub, Yehuda (dan
saudara-saudaranya); lalu Peres (dan Zerah, melalui ibu
mereka bernama Tamar), Hesron, Ram, Aminadab, Naha-
son, Salmon, Boas (yang ibunya adalah Rahab), Obed (yang
ibunya adalah Rut), 7-11 Isai, dan Raja Daud.
Kemudian mulai dari Daud sampai ketika sebagian besar

bangsa Israel dibawa sebagai tawanan perang ke negeri Ba-
bel, inilah nenekmoyangYesus: Daud, Salomo (melaluiman-
tan 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 nenekmoyang-Nya: Yekonya, Sealtiel, Zerubabel, Abi-
hud, Elyakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan,
Yakub, dan Yusuf. Yusuf adalah suami Maria, dan Maria
adalah ibu Yesus, yang disebut Kristus.‡

17 Jadi, ada empat belas keturunan dari Abraham sampai
Daud. Dan empat belas keturunan dari Daud sampai waktu
bangsa Israel dibawa ke Babel. Dan dari waktu bangsa Israel
mulai tinggal di negeri Babel sampai Kristus dilahirkan juga
empat belas keturunan.

✡ 1: Luk. 3:23-38 * 1:2-6 Daftar nenek moyang Kristus Daftar ini diberikan
tanpapengulangan setiapnama. Jikadiurutkandari atas,makanamaberikutnya
adalah nama anaknya. † 1:7-11 Yekonya Nama lainnya adalah Yoyakin.
‡ 1:12-16 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya
‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah
ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman
Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai
tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman
itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai
jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena
beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada
zamanYesusorangYahudimengetahuiarti dari ‘Kristus’ sebagaiRajaPenyelamat
yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan
membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan
suatupemerintahandengankuasaAllah, danmemerintahdenganadil. LihatYes.
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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Kelahiran Kristus Yesus✡
18 Inilah cerita tentang kelahiran Kristus Yesus: Seorang

gadis bernama Maria bertunangan dengan Yusuf. Mari-
alah yang nanti akan menjadi ibu Yesus. Tetapi sebelum
mereka 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 mem-
permalukan Maria di depan umum dengan mengatakan
bahwaMaria sudahmelakukan percabulan. Jadi, dia beren-
cana memutuskan pertunangannya dengan Maria secara
diam-diam.

20 Tetapi waktu Yusuf sedang memikirkan hal itu,
datanglah malaikat TUHAN kepadanya dalam mimpi.
Malaikat itu berkata, “Yusuf, keturunan Daud, janganlah
takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang
di dalamkandungannya itu berasal dari RohKudus. 21Maria
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 Allah melalui
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.”)
24Lalu Yusuf bangun dari tidurnya danmelakukan apa yang
dikatakan malaikat TUHAN itu kepadanya— yaitu segera
menikahi Maria. 25 Namun, Yusuf tidak berhubungan seks
denganMaria sampai Anak itu lahir. Sesudah Anak itu lahir,
Yusuf memberi nama kepada-Nya ‘Yesus’.

2
Para peramal bintangmengunjungi Yesus

1 Yesus lahir di kota Betlehem di provinsi Yudea. Pada
waktu itu Herodeslah yang memerintah sebagai raja Yudea
di bawah pemerintahan kerajaan besar Roma. Kemudian
datanglah beberapa orang peramal bintang* dari negeri

✡ 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 “TUHAN
menyelamatkan.” ✡ 1:23 Yes. 7:14 * 2:1 peramal bintang Orang-orang
ini kemungkinan anggota kelompok agama yang mempunyai pendidikan tinggi,
dari daerah yang sekarang disebut Iran. Mereka mengunjungi Yesus ketika Dia
berumur antara empat puluh hari (Luk. 2:22) sampai dua tahun (Mat. 2:16).



Matius 2:2 3 Matius 2:12

yang jauh di sebelah timur Yerusalem. 2 Mereka bertanya-
tanya, “Di manakah Anak yang baru lahir itu— yaitu dia
yang akan menjadi Raja orang Yahudi? Karena kami su-
dah melihat satu bintang muncul di sebelah timur yang
adalah tanda kelahiran-Nya. Jadi kami pun datang un-
tuk menyembah Dia.” 3 Ketika Raja Herodes mendengar
berita tentang seorang raja orang Yahudi yang baru lahir
itu, dia menjadi marah karena merasa tersaingi. Dan selu-
ruh penduduk Yerusalem pun menjadi tidak tenang. 4 Lalu
Herodes memanggil para imam kepala dan ahli Taurat dan
bertanya kepadamereka dimana Kristus akan lahir. 5 Jawab
mereka, “Di kota Betlehem, Yudea. Karena nabi yang sudah
menuliskan perkataan Allah seperti ini,
6 ‘Hai penduduk Betlehem, di daerah Yehuda,

sekarangkalian tidak lagi dianggapkota yang tidakpent-
ing di daerah itu!

Karena di tengah-tengah kalian akan dilahirkan seorang
pemimpin

yang akanmemimpin Israel, umat-Ku.’ ”✡
7 Kemudian Herodes mengadakan pertemuan tertutup

bersama para peramal bintang itu. Dengan demikian dia
mendapatkan keterangan yang tepat dari mereka tentang
kapan bintang itu muncul pertama kali. 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 bin-
tang itumengarahkanmereka dan berhenti di atas rumah di
mana Anak itu berada.

11 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, tempat di
mana Anak itu berada. Mereka melihat Anak itu bersama
Maria, ibu-Nya, lalu berlutut dan menyembah Anak itu.
Mereka membuka kantong-kantongnya dan mempersem-
bahkan berbagai hadiah kepada Anak itu— yaitu emas, ke-
menyan, danmur.†

12Tetapi tidak lamakemudian, Allahmemberitahumereka
melalui mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes.
✡ 2:6 Mik. 5:2 † 2:11 kemenyan danmur Kemenyan adalah getah kayu yang
kalaudibakar asapnya sangat berbauharum. Getah itumahal dan seringdibakar
oleh para imam Yahudi sebagai persembahan kepada Allah. Mur adalahminyak
wangi yang mahal. Minyak itu dipakai menyiapkan mayat untuk dikuburkan.
Minyak itu bisa juga dicampur dengan air anggur lalu diminum untuk mengu-
rangi rasa sakit.
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Karena itu mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan
yang lain.

Yesus dilarikan keMesir
13 Sesudah para peramal bintang itu pergi, malaikat

TUHAN datang kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu
berkata, “Bangunlah! Segeralah bawa Anak itu dan ibu-
Nya ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku datang lagi
membawapesan kepadamuuntuk kembali. KarenaHerodes
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 Allahmelalui nabi-Nya, “Aku akanmemang-
gil Anak-Ku keluar dari Mesir.”‡

Herodes membunuh semua anak laki-laki yang kecil di
Betlehem

16KetikaHerodes tahu bahwapara peramal bintang itu su-
dahmenipunya, diamenjadi sangatmarah. Lalu diamemer-
intahkan 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. 17 Lalu
tepatlah apa yang dikatakan Allahmelalui Nabi Yeremia,
18 “Terdengar suara di kota Rama,

yaitu suara-suara yang menangis dan ratapan karena
rasa sedih yang sangat mendalam.

Rahel menangisi anak-anaknya,
dan dia tidakmau dihibur,
karena anak-anaknya sudahmati.”§
Yusuf danMaria kembali dariMesir

19 Sesudah Herodes meninggal, Yusuf dan keluarganya
masih berada di negeri Mesir. Lalu malaikat TUHAN datang
lagi kepadanya dalam mimpi. 20Malaikat itu berkata, “Ban-
gunlah dan pergilah kembali ke tanah Israel bersama Yesus
dan Maria! Karena orang-orang yang berusaha membunuh
Dia sudahmeninggal.”

21 Lalu Yusuf bangun dan langsung berangkat dengan
mereka ke tanah Israel. 22 Tetapi waktu Yusuf mendengar
‡ 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. § 2:18 KutipanMatius mengutip dari Yeremia
31:15. Kota Rama termasuk daerah luas Betlehem dan hanya lima kilometer di
sebelah utara dari Yerusalem.



Matius 2:23 5 Matius 3:6

bahwa yang menggantikan Raja Herodes adalah Arkelaus,
dia takut kembali ke provinsi Yudea. Arkelaus adalah putra
dari Raja Herodes sendiri. Lalu Yusuf mendapat petun-
juk lagi melalui mimpi, sehingga dia membawa mereka 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 ke-

datangan Yesus✡
1 Waktu Yesus sudah menjadi dewasa di Nazaret di

provinsi Galilea, Yohanes Pembaptismemulai 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 Yesaya maksud waktu
dia bernubuat,†
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun

seperti ini:
‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan
Tuhan! Dan marilah kita bersiap-siap untuk bertemu
dengan Dia!’ ”‡

4 Cara hidup Yohanes hampir sama seperti cara hidup
Nabi Elia pada zaman dulu. Pakaian Yohanes terbuat
dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit binatang, dan
dia sering memakan belalang dan madu dari sarang lebah
liar. 5Kemudian orang banyak berdatangan kepadanya dari
Yerusalem, dari seluruh provinsi Yudea, dan dari seluruh
daerah di sekitar Sungai Yordan. 6 Biasanya waktu Yohanes
menyampaikan ajarannya, banyak orang yang mengaku

✡ 3: Mrk. 1:1-8; Luk. 3:1-9, 15-17; Yoh. 1:19-28 * 3:2 Allah … kerajaan-Nya
Secara harfiah, “kerajaan surga.” Kata ‘surga’ sering digunakan oleh orang
Yahudi supaya tidak langsungmenyebut Allah. † 3:3 bernubuat DalamPerjan-
jian Lama, bernubuat berarti mengabarkan berita dari Allah tentang peristiwa
yang akan datang, atau menyampaikan suatu ajaran dari Allah. Biasanya yang
menyampaikannya adalah seorang nabi. Dalam Perjanjian Baru, ada juga karu-
nia atau kemampuan khusus untuk bernubuat— yaitu berbicara atau mengajar
sesuai dengan apa yang diterima dari Roh Allah. ‡ 3:3 Kutipan dari Yes.
40:3 Secara harfiah baris kedua, “Siapkanlah jalan untuk TUHAN! Luruskanlah
jalan bagi-Nya!” Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman sebelum Kristus
membaca ayat ini dengan menyebut TUHAN (yang merujuk ke YHWH), tetapi
Markusmengutip ayat ini denganmerujuk kepada Tuhan Yesus.
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dosa-dosa mereka, lalu Yohanes membaptis mereka di Sun-
gai 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
melarikandiri dari hukumanAllahyang segeraakandatang!
8Kalau kalian sungguh-sungguh sudah bertobat, tunjukkan-
lah hal itu melalui cara hidup kalian masing-masing. 9 Dan
janganlah berkata di dalam hatimu, ‘Saya akan luput dari
hukuman Allah karena Abraham adalah nenek moyang
saya.’ Karena saya berkata kepadamu bahwa Allah sanggup
menjadikan keturunan bagi Abraham dari batu-batu ini.
10Seperti petani yangmenebang danmembakar pohon yang
tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang
sudah siap melenyapkan bangsa kita dan membuangnya ke
dalam api!†

11“Sayahanyamembaptis orangdari antarakaliandengan
air sebagai tanda bahwa mereka bertobat. Tetapi sesudah
saya akan datang Seorang yang lebih berkuasa dari saya.
Sebenarnya saya tidak layak untukmelayani Dia— sekalipun
hanya untukmembawa sandal-Nya. Dialah yang akanmem-
baptis kalianmasing-masing. Ada yang dibaptis dengan Roh
Kudus, danadapulayangdibaptisdenganapi. 12Olehkarena
itu bertobatlah! Karena dunia ini seperti ladang luas yang
siap dipanen. Hasil yang baik dan yang tidak baik akan
§ 3:7 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu memperta-
hankan 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 kebanyakanmereka juga tidak senang kepada Yesus, karena
Dia tidak termasukgolonganmereka, danmerekamenjadi iri hati karenabanyak
orang mengikuti Dia. Yesus menegur kelompok Farisi bersama ahli-ahli Taurat
di Mat. 23 karena mereka hanya berpura-pura sebagai orang baik. * 3:7
kelompok Saduki adalah kelompok pemimpin agama Yahudi. Mereka hanya
percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama— yaitu buku-buku
yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan.
Mereka percaya bahwa manusia tidak hidup lagi sesudah kematian. Mereka
menolak adanya kehidupan sesudah kematian. Lihat Mrk. 12:18 dan Kis.
23:8. † 3:10 Ayat 10 Secara harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yang
menggambarkan hukuman TUHAN) sudah disiapkan untuk menebang pohon
anggur (yang menggambarkan bangsa Israel) sampai ke akar-akarnya. Setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang
ke dalam api.” Gambaran ini wajar bagi orang yang mendengarkan khotbah
Yohanes karena perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21, Israel digambarkan seperti
pohon anggur yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dan di Yeh. 15,
Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna karena tidak setia
kepada TUHAN.
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dipisahkan! Karena Dia yang datang sesudah saya akan
menghakimi dunia ini dan memisahkan setiap kalian yang
jahat dari antara orang benar. Yang benar itu akan hidup
bersama-Nya. Tetapi semua orang jahat akan dilemparkan
ke dalam api neraka yang tidak pernah padam.”‡

Yohanesmembaptis Yesus✡
13KemudianYesusberangkatdariGalileakeSungaiYordan

dan meminta Yohanes untuk membaptis-Nya. 14 Tetapi
Yohanes merasa dirinya tidak layak untuk melakukan
itu, jadi dia berkata, “Seharusnya sayalah yang dibaptis
oleh Bapa. Sungguh heran Engkau meminta saya untuk
melakukan itu!”

15Tetapi Yesusmenjawab, “Biarlah kamu yangmelakukan
hal itu saat ini. Karena dengan begitulah kita memenuhi
segala sesuatu yang diinginkan Allah.” Lalu Yohanes
membaptis-Nya.

16Sesudah Yesus dibaptis, pada saat Dia keluar dari sungai
itu, tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah
turun ke atas-Nya dengan cara seperti burung merpati yang
turun dan hinggap pada-Nya. 17 Kemudian terdengarlah
suara dari surga yang mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang
sangat Kukasihi. Dialah yangmenyenangkan hati-Ku.”

4

Yesus dicobai oleh iblis✡
1Sesudah ituYesus dipimpin olehRohKudus kepadang gu-

run 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

‡ 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 akanmenggunakan alat-alat-Nya
itu untuk memisahkan gandum (menggambarkan orang-orang baik) dari kulit
gandum dan kotoran lain (menggambarkan orang-orang jahat). Lalu gandum
akan disimpan-Nya di dalam gudang, sedangkan yang lain akan dibakar-Nya di
dalamapi yang tidakpernahpadam.” Yangditerjemahkandi atas sebagai “lesung
dan nyiru,” secara harfiah, ‘penampi’, yang adalah alat seperti sekop atau garpu
besar yang dipakai untuk memisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini bisa
dibandingkan dengan Why. 14:14-20 dan Mat. 25:31-46. ✡ 3:12 Mrk. 1:9-11;
Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34 ✡ 4: Mrk. 1:12-13; Luk. 4:1-13
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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 diu-
capkan oleh Allah.’ ”✡

5 Kemudian dalam waktu sebentar saja, iblis membawa-
Nya ke kota suci Yerusalem dan menempatkan-Nya di pun-
cak Rumah Allah. 6 Lalu 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.’ ”✡

8Kemudian dengan cara ajaib iblis membawa-Nya ke pun-
cak gunung yang sangat tinggi, lalu menunjukkan kepada-
Nya semua kerajaan di dunia dan semua kemewahan dari
setiap kerajaan itu. 9 Lalu dia berkata kepada Yesus, “Aku
akan memberikan semua itu kepadamu kalau kamu sujud
danmenyembah aku.”

10 Yesus berkata kepadanya, “Hai Satanas,§ pergi! Karena
dalam Kitab Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan Dia sajalah yang kamu layani.’ ”✡
11 Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat

datang danmelayani Dia.

* 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah mem-
beritahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengu-
mumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Baru
mengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran
Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria (di Luk. 1:35), “Roh
Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas
kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.”
Jadi Allah sendiri yangmemberitahukan bahwaYesus adalahAnak-Nya sebelum
dilahirkan ke dunia ini, dan kita menyebut-Nya ‘Anak Allah’ sesuai dengan
Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwaMaria mengandung Yesus
bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena
kuasa RohKudus (Yoh. 4:24). † 4:4 tergantung dari roti saja Di negeri Palestina
dan seluruh kerajaan Roma, makanan pokok adalah roti. Jadi untuk kita di
Indonesia, roti ini bisa disamakan dengan nasi. ✡ 4:4 Ul. 8:3 ‡ 4:6 kamu
Walaupun iblis tahubahwaYesus adalahAnakAllah, ‘kamu’menggunakanhuruf
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
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Yesusmulai pelayanan-Nya di Galilea✡
12 Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah dipen-

jarakan, maka Dia meninggalkan provinsi Yudea dan kem-
bali 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.

Bagaikan matahari yang terbit, demikian pula terang itu
sudah terbit atas mereka

yang hidup di daerah yang gelap dan bahaya karena
dikuasai oleh kerajaanmaut.”✡

17 Mulai hari itu, Yesus memberitakan pesan ini kepada
orang banyak, “Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak
lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaan-Nya di
dunia ini.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya✡
18 Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, Dia

melihat dua orang nelayan, yaitu Petrus— yang juga disebut
Simon, dan Andreas— adiknya. Mereka sedangmenjala ikan
di danau. 19Kata-Nya kepadamereka, “Mari ikut Aku. Peker-
jaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi Aku akan men-
gajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya mereka
menjadi pengikut-Ku.” 20 Pada waktu itu juga Petrus dan
Andreas langsung meninggalkan jala mereka dan mengikut
Yesus.

21 Waktu Dia berjalan tidak jauh dari situ, Dia melihat
dua orang bersaudara yang lain— yaitu Yakobus dan adiknya
Yohanes. Mereka sedang di dalam sebuah perahu bersama
Zebedeus, bapak mereka, dan sedang memperbaiki jala
mereka. Lalu Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes un-
tuk mengikut Dia. 22 Pada waktu itu juga mereka berdua
langsung meninggalkan perahu dan bapak mereka, lalu
mengikut Yesus.

Yesusmengajar danmenyembuhkan
✡ 4:11 Mrk. 1:14-15; Luk. 4:14-15 ✡ 4:16 Yes. 9:1-2 ✡ 4:17 Mrk. 1:16-20;
Luk. 5:1-11
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23 Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ
Dia mengajar di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi,*
memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah, dan juga
menyembuhkan semua jenis penyakit mereka. 24 Berita
tentang Dia tersebar luas dari Galilea sampai ke seluruh
provinsi Siria. Jadi orang-orang mengantar kepada-Nya
banyak sekali orang yang menderita penyakit. Orang-
orang itumenderita segalamacampenyakit— termasukyang
dikuasai oleh roh-roh jahat, yang sakit ayan, dan yang
lumpuh total. Lalu semuamerekadisembuhkan-Nya. 25Oleh
karena itu banyak orang mengikuti Dia. Ada yang berasal
dari provinsi Galilea, Yudea, provinsi Sepuluh Kota,† dan
juga kota Yerusalem, bahkan dari seberang Sungai Yordan.

5
Yesusmengajar orang banyak✡

1Waktu Yesus melihat orang banyak yang mengikuti-Nya
itu, Dia naik ke atas bukit dan duduk di situ.* Murid-murid-
Nya berkumpul di sekeliling-Nya, 2 dan Dia mulai mengajar
mereka,
3 “Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa

merekamempunyai kebutuhan rohani,
karena merekalah yang akan menjadi 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 yangdijan-
jikan Allah.‡

6 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang giat melakukan
yang benar lebih daripadamakan danminum,§

* 4:23 rumah-rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut
“sinagoge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai
untukpertemuanumumorangYahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa
dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah
yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban
bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan
dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. † 4:25
Sepuluh Kota Lihat catatan tentang Dekapolis dalam Mrk. 5:20. ✡ 5: Luk.
6:20-23 * 5:1 duduk di situ Dalam kebudayaan Yahudi, para ahli Taurat
duduk untuk menyampaikan ajaran mereka. Jadi kemungkinan besar Yesus
duduk karena mau menyampaikan ajaran yang penting— bukan karena cape
sesudah naik bukit. † 5:3 kerajaan Allah Lihat catatan di Mat. 3:2. ‡ 5:5
bumi yang dijanjikan Allah Lihat Mzm. 37:10-11; 2Ptr. 3:10-13; Why. 21-22.
§ 5:6 melakukan … makan atau minum Secara harfiah, “lapar dan haus akan
kehidupan benar.”
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karenamerekalah yang akan dipuaskan oleh Allah.
7 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang mengasihani

orang lain,
karenamerekalah yang akan dikasihani oleh Allah.

8 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati,
karenamerekalah yang akan selalu memandang Allah.

9 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang bekerja untuk
mendatangkan damai,

karenamerekalah yang akan disebut anak-anak-Nya.
10 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang dianiaya

karena hidup benar,
karenamereka sudahmenjadi warga kerajaan Allah.

11“KamujugasungguhdiberkatiAllahkalaukamudisakiti,
dihina, dan difitnah karena mengikut Aku. 12 Bersukacita
danbergembiralah, karenaberkat yangbesar sudah tersedia
bagimudi surga. Ingatlah: Nabi-nabi yanghidupdimasa lalu
juga dianiaya seperti itu.”

Garam dan terang dunia✡
13 “Pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan

seperti garam dalam makanan. Waktu memasak setiap
orang senangmencampur sedikit garam ke dalammasakan-
nya. 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 “Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi
kamu seperti kota yang terletak di atas bukit. Terangnya
bersinar dan kota itu tidak bisa disembunyikan. 15 Begitu
juga, tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menu-
tupnya 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
✡ 5:12 Mrk. 9:50; Luk. 14:34-35 * 5:13 Ayat 13 Secara harfiah (dengan
informasi tersirat) bisa diterjemahkan seperti ini: “Kalianmasing-masing seperti
garam (menggambarkan pengaruh baik kalian) bagi orang-orang di dalamdunia
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.”



Matius 5:18 12 Matius 5:26

membatalkannya, tetapi supaya apa yang tertulis di dalam-
nya ditepati. 18 Ketahuilah bahwa selama masih ada langit
dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang akan dibatalkan dari
HukumTaurat, biarpun satu huruf atau satu titik. Semuanya
akan selalu berlaku dan setiap nubuatan yang ada di dalam-
nya pasti akan terjadi.

19 “Jadi janganlah berpikir bahwa ada perintah dalam
Hukum itu yang tidak berguna. Orang yangmelanggar salah
satu perintah yang terkecil pun dan mengajar orang lain
jugauntukmelanggarnya, dia akandianggapyang terkecil di
dalamkerajaanAllah. Tetapi orang yangmelakukan seluruh
perintah Hukum Taurat danmengajar orang lain juga untuk
melakukannya, dia akan sangat dihormati di dalamkerajaan
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

bahwaMusasudahmemerintahkannenekmoyangkita, ‘Jan-
gan membunuh’, dan ‘Siapa saja yang membunuh harus di-
adili dan dihukum.’✡ 22Tetapi Aku berkata kepadamu: Siapa
saja yang marah kepada seseorang lain tanpa alasan yang
jujur akan dihukum Allah. Dan siapa saja yang menghina
orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Dan siapa
saja yang mengatakan kepada seseorang lain ‘Kamu bodoh,’
pantas dibuang ke dalam api neraka.

23 “Karena itu, kalau misalnya kamu sedang membawa
persembahanmu untuk dibakar pada mezbah di Rumah Al-
lah, dan tiba-tiba kamu teringat bahwa ada orang lain yang
sakit hati kepadamu, 24 tinggalkanlah persembahanmu itu di
depan mezbah. Kemudian, pergilah kepada orang itu dan
pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Sesudah itu barulah
kamu lanjutkan memberikan persembahanmu kepada Al-
lah.

25 “Dengarlah contoh ini: Kalau ada orang yang sedang
mengadukanmu ke pengadilan, sebelum sampai ke sidang
pengadilan, segeralah berusaha memulihkan hubunganmu
dengan lawanmu itu. Karena kalau tidak, mungkin dia
akan melaporkanmu kepada hakim, lalu hakim akan meny-
erahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu akan dipen-
jarakan. 26Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu tidak bisa
† 5:20 kelompok agama Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 5:21 Kel. 20:13; Ul.
5:17
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keluardari penjara itu sampai kamumembayar 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

bahwaMusa sudahmemberikanperintah, ‘Janganberzina.’✡
28 Tetapi Aku berkata kepadamu: Laki-laki siapa saja yang
hanya memandang perempuan saja dengan hawa nafsu
dan ingin berhubungan seks dengannya, berarti dia sudah
berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. 29 Kalau
matamu menyebabkan kamu berdosa— bahkan matamu
yang paling baik, cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih
baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu dari-
pada kamu dibuang ke dalam neraka dengan tubuh yang
lengkap. 30Begitu juga, kalau tanganmumenyebabkankamu
berdosa— bahkan tanganmu yang paling kuat, potong dan
buanglah tanganmu itu! Lebih baik kamu kehilangan salah
satu anggota tubuhmu daripada kamumasuk ke dalam ner-
aka dengan tubuh yang lengkap.”

Ajaran Yesus tentang perceraian✡
31 “Setiap kita juga sudah diajarkan perintah Musa ini:

‘Setiap suami yangmenceraikan istrinya harusmemberikan
surat cerai kepadanya.’✡ 32 Tetapi Aku berkata kepadamu:
Satu-satunya alasan seorang suami boleh menceraikan
istrinya adalah kalau istrinya itu sudah terbukti berzina.
Karena kalau istrinya tidak berzina dan suaminya
menceraikannya karena hal lain, berarti suaminya seolah-
olah 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 perintahMusa

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.’✡ 34Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah
sama sekali menyebut sesuatu apa pun sebagai saksi untuk
menguatkan sumpahmu. Janganlah menyebut demi surga,
karena itu tempat takhta Allah. 35 Dan jangan menyebut
demi bumi, karena bumimerupakan tempat Allahmenaruh
✡ 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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kaki-Nya ketika Dia duduk di atas takhta-Nya. Dan juga tidak
boleh menyebut demi Yerusalem, karena itu adalah ibukota
Raja Mahabesar. 36Bahkan tidak boleh menyebut kepalamu
sendiri sebagai saksi atas perjanjianmu, karena kamu tidak
sanggup membuat sehelai saja pun dari rambutmu menjadi
hitamatauputih. 37 Jadi biarlah kamuhanya berkata, ‘Itu Be-
nar’—kalauhal itubenar, atau ‘Itu Salah’—kalauhal itu salah.
Janganlah menambah sesuatu apa pun untuk menguatkan
sumpah atau perjanjianmu, karena semua tambahan lain
berasal dari iblis.”

Ajaran Yesus tentang orang-orang yangmemusuhi kita
38 “Setiap kita juga sudah diajarkan perintah Musa ini:

‘Siapa yang merusak mata atau gigi orang lain, maka
hukumannya mata atau gigi orang itu juga akan dirusak.’✡
39Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah melawan orang
yang berbuat jahat kepadamu. Misalnya kalau seseo-
rang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kir-
imu. 40 Atau kalau seseorang mengadukan kamu ke pen-
gadilan dan menuntut bajumu, berikanlah juga jubahmu
kepadanya.‡ 41 Atau kalau seorang tentara memaksamu
memikul barangnya sejauh satu kilometer,§ bersedialah un-
tuk memikul barangnya itu sejauh dua kilometer. 42 Dan
kalau seseorang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah.
Atau kalau seseorang mau meminjam sesuatu darimu, jan-
ganmenolaknya.”

Kasihilah orang-orang yangmemusuhimu✡
43 “Setiap kita juga sudah diajarkan, ‘Kasihilah saudara-

saudari kita sebangsa,✡ tetapi kita boleh membenci bangsa
lain yang memusuhi kita.’ 44 Tetapi Aku berkata kepadamu:
Kasihilah orang-orang yang memusuhimu, dan berdoalah
bagi setiap orang yang menganiaya 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
✡ 5:38 Kel. 21:24; Im. 24:20 ‡ 5:40 baju … jubah Pada zaman Alkitab, pakaian
yang diterjemahkan ‘baju’ dan ‘jubah’ dua-duanya panjang sampai pergelangan
kaki. Yang diterjemahkan ‘baju’ terbuat dari kain yang lebih tipis dan ditutupi
oleh ‘jubah’ yang lebih tebal dan lebihmahal. § 5:41 memaksamu … satu kilo-
meter Di semua provinsi di mana pemerintahan Roma menjajah penduduknya,
setiap tentara Roma diperbolehkan untuk memerintahkan masyarakat untuk
memikul barang apa saja sejauh ‘satu kilometer’. Yang diterjemahkan ‘satu
kilometer’, secara harfiah “satu mil.” ✡ 5:42 Luk. 6:27-28, 32-36 ✡ 5:43
Im. 19:18 * 5:45 mengikuti teladan Bapamu Secara harfiah, “menjadi anak
Bapamu.”



Matius 5:46 15 Matius 6:5

hujan turun, Dia menolong orang-orang yang hidupnya be-
nar maupun yang hidupnya tidak benar. 46 Kalau kamu
hanya mengasihi teman yang mengasihimu saja, jangan
berharap bahwa Allah akan memberikan upah kepadamu
atas kasihmu itu. Karena para penagih pajak dan orang-
orang berdosa yang lain† pun mengasihi siapa saja yang
mengasihimereka. 47Dankalaukamuhanyamemberi salam
kepada teman-temanmu saja, jangan sangka bahwa Allah
akan menganggap kamu lebih baik dari orang lain. Bahkan
orang-orang yang tidakmengenal Allah punmemberi salam
kepada teman-teman mereka. 48 Hendaklah kamu men-
gasihi semua orang! Dengan demikian kamu akan menjadi
sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sem-
purna.”

6
Ajaran Yesus tentang caramelakukan perbuatan baik

1 “Hati-hatilah! Janganlah kamu memamerkan perbu-
atan baikmu di depan umum supaya orang-orang memper-
hatikan dan memujimu. Kalau kamumelakukan hal seperti
itu, kamu tidak akanmenerimaupahatas perbuatanbaikmu
itu dari Bapamu yang di surga.

2 “Kapan saja kamu memberi sedekah, janganlah
pamerkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang
yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Mereka suka
memberi sedekah di depan umum— di dalam rumah-rumah
pertemuan atau di simpang-simpang jalan, dan diiringi
dengan bunyi terompet. Mereka melakukan seperti itu
supaya dilihat dan dipuji banyak orang. Sungguh benar
yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah upah mereka.
3 Sebaliknya kalau kamu memberi sedekah, berikanlah
secara tersembunyi. Tangan kirimu tidak perlu mengetahui
apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. 4 Maksud-Ku,
orang lain tidak perlu tahu tentang pemberian sedekahmu
itu. DanBapamu— yangmelihat apa saja yang kamu lakukan
secara tersembunyi, akanmemberikan upah kepadamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡
5 “Janganlah kamuberdoa seperti orang-orang yang hanya

berpura-pura sebagai orang baik. Karena mereka suka
† 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
penagihpajakdianggap sebagai orangberdosaoleh semuaorangYahudi. Mereka
juga dibenci karena mereka suka menagih pajak melebihi yang sebenarnya.
(Luk. 3:12-13) Karena itu para penagih pajakmenjadi kaya. ✡ 6:4 Luk. 11:2-4
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berdiri memamerkan dirinya dengan berdoa di depan
umum— di dalam rumah-rumah pertemuan maupun di
simpang-simpang jalan. Sungguh benar yang Aku katakan
ini: Hanya itu sajalah upah mereka. 6 Tetapi waktu kamu
berdoa, masuklah ke kamar 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, akan
memberi 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 se-
belum kamu memintanya. 9 Oleh karena itu, hendaklah
kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami yang di surga,*

biarlah semua orang menghormati Engkau† sebagai Al-
lah 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.
12 Dan ampunilah kami masing-masing dari semua kesala-

han kami,
sama seperti kami masing-masing memaafkan orang-
orang yang bersalah kepada kami.

13 Dan janganlah biarkan kami tergoda melakukan keja-
hatan,

tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’
KarenaEngkausajalahyangpunyakuasauntukmemerintah

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
* 6:9 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini,
bisa saja pembacamenganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama
dalam kebaktian. Anggapan itu salah. Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima
dengan senang hati kalau kita berdoa dengan mengikuti contoh dalam doa ini
dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang
di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya …” dan seterusnya.
† 6:9 Engkau Secaraharfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaanorangYahudi pada
zaman Yesus, ‘nama-Mu’ di sini artinya seluruh kepribadian Allah.



Matius 6:15 17 Matius 6:24

surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. 15 Tetapi kalau
kamu tidak memaafkan orang yang bersalah kepadamu,
Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-
dosamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berpuasa
16 “Ketika kamu berpuasa, janganlah menunjukkan muka

yang sedih ataumenggosokmukamudengan lumpur, seperti
yang dilakukan orang-orang yang hanya berpura-pura se-
bagai orang baik. Mereka yang melakukan hal seperti itu
hanya mau pamer diri bahwa mereka sedang berpuasa.
Sungguh benar yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah
upah mereka. 17 Sebaliknya kalau kamu berpuasa, sisirlah
rambutmu dan cucilah mukamu seperti biasa. 18 Dengan
begitu tidak ada orang yang tahu bahwa kamu sedang
berpuasa. Tetapi hanya Bapamu yang tidak kelihatan itu
yang mengetahuinya, karena Dia melihat segala sesuatu
yang dilakukan secara tersembunyi, dan Dia akan memberi
upah kepadamu.”

Tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi
hamba uang✡

19 “Janganlah kumpulkan harta benda bagi dirimu sendiri
di dunia ini— di mana ngengat dan karat akan merusakkan
harta bendamu itu, dan pencuri bisa membongkar serta
mencurinya. 20 Sebaliknya kumpulkanlah hartamu di
surga— di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya,
dan pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya.
21 Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan
pikiranmu berada.

22 “Matamu seperti jendela yang membiarkan terang ma-
suk ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh
hidupmu pun akan diterangi. 23 Tetapi kalau matamu rusak
karena memandang ke sana kemari dengan serakah, selu-
ruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela
tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan
yang terjadi di dalam hatimu!

24 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseo-
rang mempunyai dua majikan. Karena tidak mungkin dia
melayani kedua-duanya dengan baik. Dia pasti akan men-
gasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci
danmasabodoh terhadapmajikan yang lain. Demikian juga,
kamu tidak bisamenjadi hambaAllah dan sekaligusmenjadi
hamba uang.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡

✡ 6:18 Luk. 11:34-36; 12:33-34; 16:13 ✡ 6:24 Luk. 12:22-34
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25 “Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Jangan-
lah kuatir tentang apa saja yang kamu butuhkan dalam
hidupmu, seperti makanan dan minuman. Dan jangan-
lah juga kuatir tentang apa saja yang kamu butuhkan un-
tuk tubuhmu, seperti pakaian. Karena pastilah ada hal-
hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan
dan pakaian.✡ 26 Perhatikanlah burung-burung. Mereka
tidak perlu menabur atau menuai, dan mereka tidak perlu
menyimpan makanan di gudang. Bapamu yang di surga
menyediakan makanan bagi burung-burung itu. Jadi ke-
tahuilah: Kamu jauh lebih berharga di mata Bapamu dari
pada burung. 27Dan dengan kekuatiran kamu tidak sanggup
menambah sedetik pun pada umurmu. Jadi tidak usah
kuatir!

28 “Misalnya tentang pakaian, kenapa kamu kuatir? Per-
hatikanlah tumbuhan liar yang tidak perlu kerja keras un-
tuk 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, tidakmemakai pakaian
seindahdari salah satubunga-bunga itu. 30KalauAllahmem-
beri keindahan yang seperti itu kepada tumbuhan liar, pada-
hal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu yang singkat
saja, kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakin-
lah 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 saya makan?’ Atau ‘Apakah yang akan saya
minum?’ Atau ‘Apakah yang akan saya pakai?’ 32 Semua hal
itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang yang tidakmengenal
Allah. Padahal Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa
kamumembutuhkan semuanya itu. 33Tetapi hal yang harus
kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan
benar sebagai warga kerajaan Allah,‡ dan semua hal yang
kamubutuhkanakandiberikan jugakepadamu. 34 Jadi, tidak
usah kuatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempun-
✡ 6:25 Mat. 6:33 ‡ 6:33 kerajaanAllahadalah ‘pemerintahanAllah’atas semua
orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah
sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban persembahan, maka se-
tiap umat Allah juga harusmenyerahkan dirinya untukmengikuti 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.
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yai 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 kamu menghakimi orang lain,
demikian juga kamu akan dihakimi oleh Allah. Dan seberat
hukuman yang kamu berikan kepada orang lain, seberat
itulah hukuman yang akan diberikan Allah kepadamu.

3-4 “Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan
kecil. Siapa yang melakukan hal itu, seperti orang yang
memperhatikan serbuk kayu di mata saudaranya, sedan-
gkan 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 men-
geluarkan serbuk kayu yang ada di mata saudaramu.”

Orang-orang yang tidak pantas mendalami ajaran tentang
hal-hal rohani

6 “Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada
orang-orang yang bersifat seperti anjing. Karena nanti
mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan
melemparkan hikmat atau pengalaman rohani kepada
orang-orang yang bersifat seperti babi. Karena mereka
hanyamenginjak-injaknya.”

Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡
7 “Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan meneri-

manya. Carilah terus,maka kamuakanmenemukannya. Ke-
tuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8Karena
setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima
apayangdiaminta. Setiaporangyangmencari dengan tekun
akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang

✡ 7: Luk. 6:37-38, 41-42 * 7:1 Ayat 1 Secara harfiah, “Janganlah kamu
menghakimi, supayakamusendiri tidakdihakimi.” 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 dalamayat 2-5. ✡ 7:6
Luk. 11:9-13
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yang terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan
baginya.

9 “Kalau anakmu minta makanan,† pastilah kamu tidak
akan memberi dia batu— bukan?! 10 Atau kalau anakmu
minta ikan, kamu pasti tidak akan memberinya ular yang
berbisa— bukan?! 11 Kalau kamu yang jahat tahu mem-
berikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Ba-
pamu 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 in-

ginkan dia lakukan kepadamu, karena itulah inti yang dia-
jarkan 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. 16 Kalian
bisa mengenal nabi-nabi palsu dari ajaran dan perbuatan
mereka. Sebagaimana buah anggur atau buah ara tidak di-
hasilkan dari tumbuhan liar yang berduri, begitu juga orang
jahat tidak bisamenghasilkanhal-hal yang baik. 17Demikian
juga setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang
baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah
yang tidak baik. 18Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan
buah yang tidak dapat dimakan, dan pohon yang tidak baik
tidak bisa menghasilkan buah yang baik. 19 Setiap pohon
yang tidakmenghasilkan buah yang baik akan ditebang dan
dibakar. 20 Begitu jugalah kalian akan mengenali nabi-nabi
palsu itu dari ajaran dan perbuatanmereka.

21 “Bukan setiap orang yang memanggil-Ku, ‘Tuhan,
Tuhan’, akan menjadi warga kerajaan Allah.‡ Tetapi yang
† 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
istimewadanbukanmakananpokok. ✡ 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.
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akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang
yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22 Pada
Hari Pengadilan banyak orang akan berkata kepada-Ku,
‘Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat atas nama-Mu. Dan
dengan menyebut nama-Mu kami sudah mengusir setan-
setan serta melakukan banyak keajaiban.’ 23 Tetapi pada
waktu itu dengan terus-terang Aku akanmenjawabmereka,
‘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 orang bijak yang mem-
bangun rumahdi atas batu yang keras dan sangat besar yang
digunakan sebagai fondasinya. 25 Kemudian hujan deras
turun, lalu banjir air naik dan menyerang rumah itu. Angin
kencang juga bertiup menabrak rumah itu. Tetapi rumah
itu tetap berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu
yang keras.

26 “Tetapi setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan
tidakmelakukannya, dia seperti orangbodohyangmemban-
gun rumahnya langsung di atas pasir saja. 27 Lalu hujan
deras turun, dan banjir air menyerang rumah itu. Angin
kencang juga bertiup danmemukul rumah itu. Maka rumah
itu roboh dan rusak berat.”

28 Ketika Yesus selesai mengajar semuanya itu, orang
banyak yang mendengar-Nya merasa heran sekali akan
ajaran-ajaran-Nya itu, 29 karena Dia tidak mengajar seperti
para ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa, seperti seo-
rang pembesar yang berhak memberi perintah yang harus
diikuti.

8
Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit

kulit yangmenular✡
1Waktu Yesus turun dari bukit, banyak sekali orang yang

mengikuti Dia. 2 Lalu datanglah kepada-Nya seorang pen-
derita penyakit kulit yang menular.* Dia sujud di hadapan

§ 7:23 mengatakan bahwa kalian adalah sahabat-Ku Secara harfiah, “mengenal
kalian.” ✡ 7:23 Luk. 6:47-49 ✡ 8: Mrk. 1:40-45; Luk. 5:12-16 * 8:2
penyakit kulit yangmenularPenyakitkulit yangdimaksudkan tidaksamadengan
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 bolehmasuk rumah pertemuan Yahudi, dan
harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13.
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Yesus dan berkata, “Tuan, kalau engkau mau, saya yakin
engkau sanggupmenyembuhkan saya.”

3Denganmengulurkan tangan Yesusmenjamah† orang itu
dan berkata, “Aku mau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakit
kulitnyahilangdandiamenjadi sembuh. 4DanYesusberkata
kepada orang itu, “Jangan ceritakan hal ini kepada siapa
pun juga, tetapi pergi dan tunjukkanlah badanmu kepada
salah satu imam. Lalu berikanlah persembahan kepada Al-
lah, sesuai dengan perintah Musa tentang setiap orang yang
sudah disembuhkan dari penyakit kulit.‡ Dengan demikian
semua orang akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah sem-
buh.”

Yesus menyembuhkan 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 terbaringdi rumahkarena sakit parah. Dia tidak
bisa menggerakkan tubuhnya dan sangat menderita.”

7 Yesus berkata kepada komandan itu, “Aku akan datang
menyembuhkan dia.”

8Komandan itumenjawab, “Tuan, saya tidak layakmener-
ima engkau di rumah saya. Tetapi saya minta engkau
memberi perintah saja supaya dia sembuh, dan pastilah dia
akan sembuh. 9 Karena saya sendiri juga seorang bawahan
yang tunduk pada perintah atasan, dan ada juga banyak
tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada
salah satu dari mereka, ‘Pergi ke sana’, maka dia pun pergi.
Dan kalau saya berkata kepada yang lain, ‘Datang’, maka
dia pun datang. Dan kalau saya katakan kepada budak
saya, ‘Lakukan ini’, maka dia pun melakukannya. Seperti
itu jugalah keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua
perintahmu akan jadi.”
† 8:3 menjamah Karena peraturan-peraturan dalam Hukum Taurat tentang
penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang bersentuhan dengan
penderita penyakit kulit. Tetapi di ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini.
Memang Dia tahu bahwa orang itu akan sembuh. ‡ 8:4 perintah Musa
… penyakit kulit Yang Musa tuliskan tentang 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-kampung mereka. ✡ 8:4 Luk. 7:1-10; Yoh. 4:43-53
§ 8:5 komandan kompi Romawi Secara harfiah dalambahasa Yunani, kata yang
diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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10KetikaYesusmendengarhal itu, Diamerasaheran 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 sebe-
sar keyakinan orang ini. 11 Aku berkata kepadamu: Pada
waktu Allah mulai memerintah segala sesuatu sebagai Raja,
akan diadakan pesta besar. Banyak sekali orang akan datang
dari segala tempat di bumi— bahkan dari ujung timur dan
barat. Lalu mereka akan duduk dan makan bersama nenek
moyang kita Abraham, Isak, dan Yakub. 12 Padahal banyak
orang Israel, yang karena nenek moyang mereka memang
sudah diundangmasuk ke dalam kerajaan itu, tetapimereka
akan dibuang keluar ke tempat yang paling gelap. Dan di
sanalahmereka akanmenangis serta sangat menderita.”*

13 Lalu Yesus berkata kepada komandan itu, “Silakan Ba-
pak pulang. Terjadilah sesuai dengan keyakinanmu.” Dan
pada saat itu juga budak komandan itu sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
14 Sesudah itu, waktu Yesus datang ke rumah Petrus, Dia

mendapati ibu mertua Petrus sedang terbaring di tempat
tidurnya karena sakit demam. 15 Jadi Yesus menyentuh
tangan ibu itu, dan demamnya hilang. Dia pun bangun dan
melayani 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 langsungmeninggalkan
mereka, dan Dia juga menyembuhkan semua orang yang
sakit itu. 17Dia melakukan hal itu untuk menepati apa yang
sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya,
“Dialah yangmengambil penderitaan kita

danmenyembuhkan penyakit kita.”✡

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
18Waktu Yesus memperhatikan orang banyak yang ada di

sekeliling-Nya, Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari
kita berangkat ke seberang danau.” 19 Lalu seorang ahli
Taurat datang kepada-Nya dan berkata, “Guru, saya akan
ikut Guru kemana pun Guru pergi.”

20 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai
liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Aku— yang

* 8:12 sangat menderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 8:13 Mrk. 1:29-34;
Luk. 4:38-41 ✡ 8:17 Yes. 53:4 ✡ 8:17 Luk. 9:57-62
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adalahAnakManusia,† tidakmempunyai tempat untuk beri-
stirahat.”

21 Dan seorang lain yang sering mengikuti Yesus berkata
kepada-Nya, “Tuan, izinkanlah saya pulang dulu. Setelah
bapak sayameninggal lalu dikuburkan, saya akanmengikut
engkau.”‡

22Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Ikutlah Aku sekarang,
dan biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani me-
nunggu kematian sesamamereka!”

Yesusmenghentikan badai✡
23 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan berangkat ke

seberang danau dengan murid-murid-Nya. 24 Tiba-tiba
datanglah badai besar melanda danau itu. Perahu mereka
dipukul ombak, dan banyak air masuk sehingga perahu
itu hampir tenggelam. Tetapi pada saat itu Yesus sedang
tidur nyenyak. 25 Lalu mereka datang membangunkan Dia.
Mereka berkata, “Tuan, tolong! Kita akanmati tenggelam!”

26 Jawab Yesus, “Kenapa kalian begitu ketakutan? Kalian
kurang yakin kepada-Ku!” Lalu Dia berdiri dan memerin-
tahkan 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 dandanaupun taat kepadanya.”

Yesusmengusir setan-setan dari orang-orang Gadara✡
28WaktuYesus tibadi seberangdanau—yaitudaerahorang

Gadara,§ dua orang yang dikuasai setan-setan datang mene-
mui Dia. Kedua orang itu tinggal di lokasi perkuburan,* dan
† 8:20 AnakManusiaWaktuYesus tinggal di dunia, Dia seringmenyebut diri-Nya
“Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut
diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang
Nabi Daniel saksikan dalampenglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)
KarenaDanielmelihatYesusdi surgadalambentuk seperti ‘anakmanusia’—mak-
sudnyadalambentuk ‘manusiabiasa’, waktuAllahmelantikDia sebagaiRaja 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
bahwaorang itumau terimawarisannya sebelummengikut Yesus. ✡ 8:22 Mrk.
4:35-41; Luk. 8:22-25 ✡ 8:27 Mrk. 5:1-20; Luk. 8:26-39 § 8:28 Gadara
Suatu daerah sebelah tenggara Danau Galilea. Daerah itu juga disebut Gerasa.
* 8:28 lokasi perkuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkan
mayat orang di gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung batu.
Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan,
babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Ini semua dianggap najis oleh orang
Yahudi.
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mereka begitu berbahaya sehingga tidak seorang punberani
lewat ke sana. 29Kedua orang itu berteriak kepada-Nya, “Hei
Anak Allah! Kenapa engkau† mengganggu kami? Apakah
engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktu 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.”

32 Kata-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,
lalumati tenggelam. 33Para 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 memperhatikan bahwa mereka
percaya penuh bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan
orang lumpuh itu, Dia berkata kepadanya, “Hai pemuda,
kuatkanlahhatimu. SekarangAku sudahmengampuni dosa-
dosamu.”

3 Beberapa orang ahli Taurat yang mendengar perkataan
Yesus itu berpikir dalam hati mereka seperti ini, “Orang ini
menghina Allah!”*

4 Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan,
jadi Dia berkata kepada mereka, “Kalian sudah salah den-
gan 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
† 8:29 engkau Huruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti untuk nama Yesus.
Walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, mereka tidak
sesungguhnya menghormati dan tunduk kepada-Nya (Yak. 2:19). ✡ 9: Mrk.
2:1-12; Luk. 5:17-26 * 9:3 menghina Allah Caranya mereka berpikir Yesus
menghina Allah ditunjukkan di Mrk. 2:7— dimana orang-orang berpikir, “Berani
sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah menghina Allah! Tidak seorang pun
yang bolehmengampuni dosamanusia, selain Allah sendiri.”
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Aku berkata kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan
pulanglah’?! 6 Tetapi melalui perkataan ini Aku membuk-
tikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak Manusia†
berhak untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus
berkata kepada orang lumpuh itu, “Bangunlah, angkat ka-
surmu 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✡
9Ketika Yesusmeninggalkan tempat itu, Diamelihat saya—

Matius,§ sedang duduk di tempat kerja saya. Pada waktu itu
saya masih bekerja sebagai penagih pajak.* Yesus berkata
kepada saya, “Ikutlah Aku!” Saya pun berdiri dan mengikut
Yesus.

10 Kemudian waktu Yesus makan malam di rumah saya,
banyak penagih pajak dan orang-orang lain yang juga di-
anggap orang berdosa† datang danmakan bersama Dia den-
gan kami murid-murid-Nya. 11 Ketika orang-orang Farisi‡
melihat hal itu, mereka bertanya kepada kami, “Kenapa
guru kalianmakan bersama dengan para penagih pajak dan
orang-orang berdosa yang lain?”

12 Mendengar pertanyaan orang-orang Farisi itu, lalu
jawab Yesus kepadamereka dengan kiasan ini, “Orang sehat
tidak membutuhkan dokter. Yang membutuhkan dokter
adalah orang sakit. 13 Pergi dan pelajarilah maksud Al-
lah ketika Dia berkata: ‘Daripada memberi kurban hewan-
hewan kepada-Ku, lebih baik kalian menunjukkan belas
kasihan kepada orang lain.’✡ Begitu juga Aku. Aku datang
† 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 AnakManusia Yesus. Tetapi di ayat ini Matiusmenulis ‘manusia jamak’—
bukan ‘Seorang Manusia/Anak Manusia’, yang bisa dimengerti sebagai Yesus.
Sebenarnya manusia tidak diberikan kuasa untuk mengampuni dosa orang lain
seperti Allah dan Yesus mengampuni. Tetapi Yesus sudah memberikan kuasa
kepada para pengikut-Nya— khususnya kepada para penatua jemaat, 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—MatiusSecaraharfiah, “Matius.” Sesuaidengan tatabahasa
Indonesia, ‘saya’ dan ‘kami’ dipakai dalam penerjemahan ini, supaya pembaca
mengerti bahwa penulis Injil ini juga adalah saksi mata. Matius mempunyai
nama lain, Lewi. * 9:9 penagih pajak Lihat catatan diMat. 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
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untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat—
bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya
benar.”

Yesusmenjawab pertanyaan tentang berpuasa✡
14 Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang

kepada Yesus dan bertanya, “Kami sering berpuasa, dan
begitu juga dengan anggota kelompok Farisi. Tetapi murid-
murid-Mu kenapa tidak?”

15Lalu Yesus menjawab denganmemberikan contoh yang
menunjukkanpersamaan, “Pasti tidakada tamu-tamudalam
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 itulahyangakan terjadi kepada-Ku, danpadawaktu
itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

16 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka:
“Kalau orang punya baju lama yang sudah robek, dia tidak
boleh menambal baju itu dengan kain yang baru. Karena
kalau baju itu dicuci, kain baru yang ditambal itu akan
menjadi kusut, dan akan membuat bagian yang robek itu
tambah robek lagi. 17 Begitu juga dengan air anggur yang
baru.§ Anggur itu tidak boleh diisi ke dalam kantong kulit
yang lama. Karena waktu air anggur itu menguap dan
udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akanmenjadi rusak.
Akhirnya air anggur akan tumpah dan kantong kulit itu
dibuang saja. Karena itu, air anggur yang baru harus diisi
ke dalam kantong kulit yang baru juga, sehingga keduanya
akan tersimpan dengan baik.”*

Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan
dan menghidupkan anak perempuan dari pemimpin orang
Yahudi✡

18 Pada waktu Yesus sedang mengajarkan hal-hal itu
kepadamereka, datanglah seorang pemimpin orang Yahudi.
✡ 9:13 Mrk. 2:18-22; Luk. 5:33-39 § 9:17 air anggur yang baru Air dari
buah anggur yang baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis.
Air anggur baru yang disimpan dalam waktu tertentu akan mengalami proses
fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan semakin tinggi.
Pada zamanAlkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisamengandung alkohol, tetapi
tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. * 9:17 Ayat 16-17 Dalam kedua
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
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Dia sujud di hadapan Yesus dan berkata, “Anak perempuan
saya baru saja meninggal. Tetapi saya mohon datanglah ke
rumahku dan letakkanlah kedua tanganmu padanya, maka
dia akan hidup kembali.”

19Kemudian Yesus berdiri dan bersama kami para murid-
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 sudahmenjadi sembuh.” Danpada saat itu
juga dia sembuh.

23Waktu 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. 24Lalu Dia berkata, “Keluarlah! Karena
anak ini tidak meninggal. Dia hanya tidur saja.” Tetapi
mereka menertawakan Yesus. 25 Sesudah orang banyak
itu diusir keluar, Dia masuk ke dalam kamar anak itu dan
memegang tangannya. Dan anak itu pun bangun! 26 Lalu
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 pundatangmenghadap-Nya. Yesus bertanya kepada
mereka, “Apakah kalian percaya bahwa Aku sanggup mem-
buat kalianmelihat lagi?”
Jawabmereka, “Ya Tuhan, kami percaya.”

† 9:20 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah orang Yahudimempunyai rumbai seperti
diperintahkan Musa sebagai peringatan untuk mengikuti seluruh perintah
dalam Hukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41. ‡ 9:27 Keturunan Daud Secara
harfiah, “Anak Daud.” Waktu kedua orang buta itu memanggil Yesus ‘Keturunan
Daud’, artinya bukan saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum
Yesus datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang
dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penye-
lamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga
berpikir, “Dia juga akanmenyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi kedua orang
ini sudah tahubahwaYesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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29 Sambil menjamah mata mereka, Dia berkata, “Jadilah
sesuai dengan apa yang kalian percayai.” 30 Dan mereka
pun bisa melihat kembali! Lalu dengan tegas Dia melarang
mereka, “Jangan menceritakan kejadian ini kepada siapa
pun.” 31 Tetapi mereka pergi dan menceritakan berita ten-
tang Yesus di seluruh daerah itu.

32 Saat kedua orang itu sedang keluar rumah, beber-
apa 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!”

34Tetapi 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 kam-

pung. Dia mengajar di rumah-rumah pertemuan mereka
dan memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah. Dia
juga menyembuhkan banyak orang dari segala macam
penyakit. 36 Waktu Dia melihat orang banyak yang datang
kepada-Nya itu, Dia merasa kasihan sekali kepada mereka
karena mereka dalam kesusahan dan sangat membutuhkan
pertolongan, seperti domba yang tidak mempunyai gem-
bala. 37Lalu dengan kiasan Dia berkata kepada kami murid-
murid-Nya, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen,
tetapi orang yang menuainya hanya sedikit. 38Oleh karena
itu, berdoalah supaya TUHAN yang punya ladang-ladang ini
mengirim para pekerja untukmenuai gandum itu.”§

10
Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡

1Pada hari lain, Yesus mengumpulkan kami— kedua belas
murid-Nya, lalu Dia memberi kuasa kepada kami untuk
mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam
penyakit. 2 Dia mengutus kami pergi sebagai rasul-Nya.*
Nama-nama yang diutus adalah sebagai berikut:
Yang pertama, Petrus— yang juga disebut Simon,
dengan adiknya— Andreas,
§ 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 ‘ra-
sul’ adalah terjemahan dari kata ‘apostolos’ dalam bahasa Yunani— yang berarti
orangyangdiutusuntukmelakukansesuatuatasnamaorangyangmengutusnya.
Seringkali rasul-rasul diutusuntukmembawadanmenyampaikanberita. Dalam
keempat Injil, kedua belas orang yang terdaftar dalam perikop ini biasanya
disebut ‘murid’ Yesus. Tetapi mulai dari Kisah Para Rasul, mereka disebut ‘rasul’.
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lalu kedua anak Zebedeus— yaitu Yakobus dan Yohanes.

3Lalu Filipus, Bartolomeus,

Tomas, dan saya—Matius, yangdulubekerja 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 akan
mengkhianati Yesus.

5 Sebelum Yesus mengutus kami kedua belas rasul pergi,
Dia menyuruh kami seperti ini, “Janganlah kalian pergi ke
daerah orang yang bukan Yahudi, dan janganlah masuk ke
kota-kota orang Samaria. 6 Karena Aku mengutus setiap
kalian kepada orang Israel yang sudah sesat seperti kelom-
pok domba yang tidak mempunyai gembala. 7 Pergi dan
beritakanlahbahwaAllahakan segeramendirikankerajaan-
Nya di dunia ini. 8 Sembuhkanlah orang-orang sakit, hidup-
kanlah orang-orang mati, sembuhkanlah orang-orang yang
berpenyakit kulit yang menular, dan usirlah setan-setan. Se-
bagaimana kamumasing-masing sudah diberkati Allah den-
gan cuma-cuma, begitu jugalah kamu dengan cuma-cuma
menolong dan memberkati orang-orang lain. 9 Janganlah
membawa uang dalam bentuk apa pun. 10Dalamperjalanan
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. 12-13 Waktu 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 kepadamereka. Kalau
mereka benar-benar orang baik, mereka akan menerima
kamudanmenerimaberkatdariAllah itu. Tetapikalau tidak,
pergilah, dan mereka juga tidak akan diberkati. 14 Siapa
saja yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar
apa yang kamu ajarkan, saat kamu meninggalkan rumah
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atau kota itu, lepaskanlah kotoran dari kaki dan sandalmu.†
15Yang Ku-katakan ini benar: Pada hari pengadilan terakhir,
parapendudukkota itu akanmenerimahukumanyang lebih
berat dari hukuman yang akan diberikan kepada penduduk
Sodom dan Gomora.”‡

Waspadalah terhadap kesusahan yang akan terjadi✡
16“Perhatikanlah! Akumengutus kalian kedalamkeadaan

yang mengerikan— seperti keadaan ketika domba-domba
diserang kelompok serigala. Oleh karena itu, hendaklah
kalian masing-masing bijak seperti ular dan tulus seperti
merpati. 17Waspadalah! Kalian akan ditangkap dan dibawa
menghadap ke berbagai sidang pengadilan agama. Dan
para pemimpin rumah-rumahpertemuanYahudi akanmen-
jatuhkan hukuman kepada kalian dengan menyuruh orang-
orang untuk mencambuki kalian. 18Dan dari antara kalian
ada juga yang akan diseret menghadap para pejabat pe-
merintahdan raja-raja karena kalianmemberitakan tentang
Aku. Hal ini merupakan kesempatan bagimu untuk bersaksi
tentangAkukepadamerekadankepadaorangbukanYahudi
yang lain. 19Apabila kamu diadili, janganlah kuatir tentang
apa yang akan kamu katakan atau bagaimana kamu harus
membela diri. Karena pada saat itu juga akan diberitahukan
kepadamu tentang apa yang harus kamu katakan. 20Karena
sesungguhnya 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, se-
hingga nanti akan ada saudara yang menyerahkan saudara
kandungnya untuk dibunuh. Dan hal yang sama akan ter-
jadi antara bapak dengan anak kandungnya. Juga anak-
anakakanmelawanorang tuanyadanmenyerahkanmereka
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,
† 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 tanah mereka najis dan ko-
tor. Yesus menyuruh murid-murid-Nya untuk melakukan hal yang sama kepada
orang Yahudi yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, para murid-Nya
sudah menunjukkan bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras kepala
seperti itu kotor. Hal itu juga menjadi tanda 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.”
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jiwanyaakandiselamatkan. 23Kalaukaliandianiayadi 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. Seorangmurid
tidak diterima lebih baik dari gurunya, dan seorang pelayan
tidak diperlakukan lebih baik dari majikannya. Seorang
murid boleh merasa puas kalau dia diperlakukan sama
seperti gurunya. Dan seorang hamba boleh merasa puas
kalau dia diperlakukan sama seperti majikannya. Yang
memusuhi-Ku sudah menyebut Aku Lusifer,* jadi kalian
anak-anak-Ku juga tentuakanmereka sebutkansamaseperti
itu.”

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepada manu-
sia✡

26 “Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka yang
menentang kita. Karena setiap usaha dan rencana jahat
manusia yangdirahasiakan, pasti pada suatuhari nanti akan
dinyatakan dan diketahui juga. 27 Demikian juga, apa yang
Ku-beritahukan kepada kalian secara diam-diam, katakan-
lah itu secara terang-terangan. Dan apa yang Ku-bisikkan
kepada kalian, umumkanlah itu kepada semua orang.

28 “Janganlah takut kepada manusia. Karena mereka
hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa mem-
bunuh jiwamu. Sebaliknya takut dan hormatlah kepada
Allah saja, karena Dia sanggup membinasakan tubuh dan
jiwamu ke dalam api neraka. 29 Ingatlah contoh ini: Sepa-
sang 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
kepadamereka yangmelawan 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. 33 Tetapi
siapa yang menyangkal dirinya sebagai pengikut-Ku di de-
pan orang-orang lain, Aku pun tidak akan mengakui dia
sebagai pengikut-Ku di hadapan Bapa-Ku yang di surga.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡

* 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 ✡ 10:33 Luk. 12:51-53; 14:26-27;Mrk. 8:34-37
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34 “Janganlah kalian pikir bahwa Aku datang ke dunia ini
untukmembawadamai. Akudatangbukanuntukmembawa
damai, tetapi membawa pedang— yaitu pertentangan yang
hebat. 35 Karena dengan kehadiran-Ku, maka akan terjadi
apa yang sudah dinubuatkan di dalam Kitab Suci ini:
‘Anak laki-laki akanmenentang bapaknya,

anak perempuan akanmenentang ibunya,
danmenantu perempuan akanmenentang ibumertuanya.

36Bahkan para anggota keluarga dekat kalian pun akan
menjadi seperti musuh dalam selimut.’✡

37 “Setiap orang yang mengasihi bapak atau ibunya lebih
daripada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku. Setiap orang
yang mengasihi anak laki-lakinya atau anak perempuannya
lebih daripada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku. 38Setiap
orang yang mengikut Aku hendaklah berpikir seperti ini,
‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,† saya
akan tetap mengikut Tuhan.’ Orang yang tidak berpikir
seperti itu tidak layak disebut pengikut-Ku. 39 Setiap orang
yangberusahamempertahankanhidupnyaakankehilangan
hidupnya. Tetapi siapa yang kehilangan hidupnya karena
mengikut Aku, dia akan mendapatkan hidup yang sesung-
guhnya.”

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
menerimaAllah yangmengutus Aku. 41Siapa yangmenyam-
but seorang nabi karena dia menyadari bahwa nabi itu utu-
san Allah, maka orang itu akan turutmenerima berkat Allah
seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Dan siapa yang
menyambut orang benar karena dia memang orang benar,
dia akan turutmenerimaberkatAllah seperti yangdiberikan
kepada orang-orang benar. 42 Yang Ku-katakan ini benar:
Siapa yang menolong salah satu pengikut-Ku— biarpun itu
hanya memberi secangkir air sejuk kepada pengikut yang
paling hina, orang itu pasti akan menerima upah dari Allah
karena perbuatannya itu.”

11
1Sesudah Yesus selesai berpesan kepada kami kedua belas

murid-Nya, kami pun berpisah dan Dia pergi ke kota-kota
di daerah Galilea untuk mengajar dan memberitakan Kabar
Baik dari Allah kepada orang-orang di situ.
✡ 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
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Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesus
mengajar tentang pelayanan Yohanes✡

2 Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang berada di
dalam penjara, dan dia mendengar tentang pekerjaan yang
dilakukan oleh Kristus.* Jadi Yohanes menyuruh beberapa
orang muridnya pergi kepada Yesus 3 untuk menanyakan,
“Apakah Bapak ini Utusan yang dijanjikan kedatangan-Nya?
Ataukah kita masihmenunggu orang lain?”

4 JawabYesus, “Kembalilah kepadaYohanes dan ceritakan-
lah 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 menden-
gar, orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar Baik dari
Allah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 6Dan
beritahukanlah kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang
yang tidakmeragukan Aku.’ ”

7 Waktu murid-murid Yohanes itu baru pergi, Yesus mu-
lai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia
berkata, “Sebelum pelayanan-Ku dimulai, kalian sudah per-
nah pergi jauh keluar-masuk padang gurun untuk melihat
orang lain— bukan?! Tentu kalian tidak pergi begitu jauh un-
tuk melihat sesuatu yang biasa saja— ya?! Karena memang
orang tidak bisa berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai
rumput yang bergoyang karena ditiup angin. 8 Sebenarnya
kalian mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak
pergi untuk melihat seorang yang berpakaian sangat indah!
Karena orang-orang yangmemakai 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 kalianbahwakedudukanYohanes jauh lebih penting
daripada seorang nabi. 10Karena dialah yang dimaksudkan
ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmenyuruh utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Aku mengutus
Engkau.’✡

11-12 “Padawaktu Yohanes Pembaptismulaimelayani sam-
pai sekarang ini, pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Al-
lah berkembang dengan cepat, biarpun orang-orangmenen-
tangnya dengan kekerasan dan berusaha menguasainya.†
Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes Pembaptis lebih besar

✡ 11:1 Luk. 7:18-35 * 11:2 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. ✡ 11:10 Mal.
3:1 † 11:11-12 Ayat12 Jugabisaditerjemahkan: PadawaktuYohanesPembaptis
mulai melayani sampai sekarang ini, orang-orang sangat menentang pekerjaan
untukmendirikan kerajaan Allah di dunia ini dan berusahamenguasainya.
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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 berkedudukan pal-
ing rendah sekalipun. 13 Karena semua nubuatan dalam
Hukum Taurat dan buku para nabi tertuju kepada zaman
sekarang ini di mana Allah mulai mendirikan kerajaan-
Nya. Dan zaman ini mulai dari permulaan pelayanan
Yohanes Pembaptis. 14 Kalau kalian siap menerima ajaran
ini, Yohanes adalah orang yang menggantikan Nabi Elia—
yaitu dia yang dijanjikan untuk datang.‡ 15 Nah, buat apa
telingamu itu?! Dengarlah itu!

16 “Sekarang Aku akan memakai contoh yang menggam-
barkankebanyakankalianyanghiduppada zaman sekarang
ini: Kebanyakan kalian seperti dua kelompok anak-anak
yang bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru
kepada kelompok yang lain,
17 ‘Setiap kali kamimengajak kalian bermain sesuatu,

kalian tetap tidakmau!
Kalau kamimeniup lagu tarian dengan suling,

kalian tidakmaumenari.
Tetapi waktu kami bermain pura-pura berkabung,

kalian tidakmau bermain pura-purameratap.’
18 Artinya begini: Kalian menolak pekerjaan Allah—
bagaimana pun bentuknya. Karena waktu Yohanes
Pembaptis sedang melayani 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 ter-

hadap kota-kota di mana Dia melakukan lebih banyak kea-
jaiban, 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 se-
andainya keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di
antara kalian terjadi juga pada zaman dulu di Tirus dan
‡ 11:14 Elia … Dalam kitab Maleaki 4:5-6, tertulis bahwa Nabi Elia akan datang
kembali sebelumHari Pengadilan. ✡ 11:19 Luk. 10:13-15
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Sidon,makasudahdari sejak lamamerekasungguh-sungguh
bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka.§ 22 Karena itu
Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu bahwa pada Hari
Pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada kalian
jauh lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan
kepada penduduk Tirus dan Sidon.

23 “Dan kalian juga, para penduduk Kapernaum: Kalian
pikir bahwa kalian akan ditinggikan sampai mendapat ke-
hormatan besar di surga. Tidak! Kalian akan dibuang
ke dalam neraka!* Karena seandainya keajaiban-keajaiban
yangAku sudah lakukandi antara kalian terjadi pada zaman
dulu di Sodom, mereka sudah bertobat dan kota itu akan
tetap ada sampai sekarang. 24 Karena itu Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu bahwa pada Hari Pengadilan,
hukuman yang akan dijatuhkan kepada kalian jauh lebih
berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada pen-
duduk Sodom.”

Kesusahan-kesusahan yang beratmenjadi ringan✡
25Pada 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 penge-
tahuan, tetapi Engkau menyatakan hal-hal itu kepada siapa
saja yang bersediamenerima ajaran benar dengan hati yang
polos seperti anak-anak kecil. 26 Karena benar, ya Bapa,
itulah yangmenyenangkan hati-Mu.

27 “Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada-Ku.
Tidak seorang pun mengenal Aku— yaitu Anak-Nya, kecuali
Bapa. Dan tidak seorang punmengenal Bapa-Ku kecuali Aku
danorang-orang yanghendakAkuperkenalkankepada-Nya.

28 “Datanglah kepada-Ku, setiap kalian yang sudah lelah
menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena Aku
akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu dan
kamu akanmerasa lega. 29Tunduk dan bergantunglah pada-

§ 11:21 sungguh-sungguh bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka Secara
harfiah, “bertobat dengan (memakai) kain karung dan abu.” Maksudnyamereka
meratapi dosa-dosa mereka dengan sungguh-sungguh, seperti waktunya orang
berkabung karena kematian anggota keluarga dekat. Pada waktu itu mereka
memakai kain kasar yang biasanya dipakai hanya untuk karung, dan menaruh
abu di kepala mereka. * 11:23 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu tempat
para orang jahat sesudah meninggal. Lihat Luk. 10:15; 16:23; Why. 20:13-14.
✡ 11:24 Luk. 10:21-22
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Ku.† Belajarlah dari-Ku, karena Aku lemah lembut dan
rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. 30 Karena
kalau tunduk dan bergantung pada-Ku, bebanmu yang berat
menjadi ringan, dan beban yang Ku-berikan pun ringan.”

12
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

1Pada suatu hari Sabat, Yesus dan kami murid-murid-Nya
berjalan melewati ladang gandum yang luas. Karena kami
merasa lapar, kami mulai memetik beberapa bulir gandum
itudanmemakanbiji-bizinya. 2Padawaktu itu adabeberapa
orang Farisi yang melihat kejadian itu dan berkata kepada
Yesus, “Kenapamurid-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. 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
bolehmemakannya.✡ Tetapi, karenamerekamembutuhkan
makanan, maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu
tidak dianggap berdosa. 5 Dan sebagai contoh lain: Tentu
kalian tahu bahwa setiap Hari Sabat ada imam-imam yang
bekerja di dalam Rumah Allah. Tetapi pekerjaan itu tidak
dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan bekerja
padaHari Sabat. 6DanAkuberkatakepadakalianbahwaapa
yang sedang Allah kerjakan melalui Aku* lebih penting dari
Rumah Allah! 7 Dalam Kitab Suci Allah berkata, ‘Daripada
† 11:29 Tundukdanbergantunglahpada-KuSecaraharfiah, “Terimalahkuk-Ku.”
Sebuah kuk dibuat dari kayu dan digunakan untuk menghubungkan dua sapi
atau kerbau, supaya mereka kerjasama menarik beban yang berat. Tenaga dua
sapi lebih kuat untuk membajak tanah atau memindahkan barang berat. Gam-
baran Yesus itu bisa ditafsirkan bahwaDia akan turutmenanggung beban-beban
kita masing-masing. Atau, bagi orang Yahudi, kuk juga bisa menggambarkan
beban yang berat yang mereka alami karena berusaha melakukan seluruh
peraturandalamHukumTaurat. (LihatKis. 15:10; Gal. 5:1.) ✡ 12: Mrk. 2:23-28;
Luk. 6:1-5 ✡ 12:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 12:6 apa yang sedang Allah
kerjakan melalui Aku Secara harfiah, “sesuatu.” Sesuai kebiasaan orang Yahudi
pada zaman itu, Yesus tidak langsung berkata ‘Aku’, tetapi orang-orang yang
mendengarkan-Nya mengerti bahwa Dia berbicara tentang diri-Nya. Maksud
Yesus, samahalnya seperti pelayananpara imamdidalamRumahAllahdianggap
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.
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memberibanyakkurbanhewankepada-Ku,Aku inginkalian
menunjukkan belas kasihan kepada orang lain.’✡ Kalau
kalian mengerti maksud ayat ini, tentu kalian tidak akan
menyalahkanmurid-murid-Kuyang tidakbersalah. 8Karena
Aku sebagai AnakManusia adalah Tuhan yang berhakuntuk
menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada
Hari Sabat.”

Yesusmenyembuhkan tangan seseorang padaHari Sabat✡
9Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan masuk ke salah

satu rumah pertemuan orang Yahudi. 10 Dan di situ ada se-
orang yang salah satu tangannya sudah lumpuh. Di situ ada
jugabeberapaorangFarisi yangmaumencari-cari alasanun-
tuk mempersalahkan Yesus. Jadi mereka bertanya kepada-
Nya, “Menurutmu, apakah diperbolehkan menyembuhkan
orang pada Hari Sabat?”

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau pada Hari Sabat
seekor dombamu jatuh ke dalam lubang, apakah kamu tidak
akan segera pergi dan bekerja untuk mengeluarkan domba
itu dari lubang tersebut? Tentu kamu tidak akan mem-
biarkan domba itu di situ! 12Betapa lebih berhargamanusia
daripada domba! Karena itu, tentu kita diperbolehkan un-
tuk berbuat baik kepada seseorang— biarpun itu pada Hari
Sabat.”

13 Kemudian Dia berkata kepada orang itu, “Ulurkanlah
tanganmu.” Orang itu pun mengulurkan tangannya yang
lumpuh itu dan saat itu juga sembuhlah tangannya itu sama
seperti tangan sebelahnya yang sehat! 14Tetapi orang-orang
Farisi itu keluar dari rumah pertemuan itu dan mulai men-
gatur rencana untukmembunuh Yesus.

Yesus hamba Allah yang terpilih
15 Waktu Yesus mengetahui apa yang direncanakan oleh

orang-orang Farisi itu, maka Dia meninggalkan tempat itu.
Tetapi banyak orang yang mengikuti Dia dan semua yang
sakit disembuhkan-Nya. 16 Tetapi Yesus melarang mereka
memberitahukan tentang Dia kepada orang lain. 17 Dia
melakukan hal-hal itu dengan sengaja supaya kesaksian
pelayanan-Nya betul-betul tepat dengan nubuatkan Nabi
Yesaya ini:
18 “Inilah hamba-Ku, yang sudah Ku-pilih.
Akumengasihi-Nya, dan Diamenyenangkan hati-Ku.
Aku akanmemberikan Roh-Ku kepada-Nya

dan Dia akan memberitakan bahwa Allah akan meng-
hakimi semua orang yang bukan Yahudi dengan adil.

✡ 12:7 Hos. 6:6 ✡ 12:8 Mrk. 3:1-6; Luk. 6:6-11
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19 Dia tidak akan bertengkar dengan orang-orang lain atau
menentang orang dengan suara keras.

Dan Dia tidak akan menyebabkan keributan di jalan-
jalan.

20 Dia tidak akan mematahkan harapan† orang-orang yang
lemah,

dan Dia akan lemah-lembut kepada orang yang hampir
putus asa.

Dengan demikian Dia akan terus berjuang dalam segala
hal, sampai Dia menang dan terbukti adil.

21Maka orang-orang dari semua bangsa yang bukan Yahudi
akanmenaruh harapanmereka kepada-Nya.”✡

MenurutorangFarisi, Yesusbekerjadengankekuatan 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.”

25-26 Tetapi Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi
itu pikirkan. Jadi Dia berkata kepada mereka, “Tidak
mungkin iblis mengusir roh-roh yang memihak kepadanya.
Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah dan saling melawan,
berarti kerajaan iblis akan hancur. Itu sama saja seperti
suatu negara atau kota. Kalau penduduk suatu negara atau
kota saling melawan dan berperang, berarti negara atau
kota itu akan hancur. Begitu juga, kalau perpecahan terjadi
di antara anggota keluarga. 27 Tetapi seandainya benar,
Aku mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita
harus bertanya, ‘Dengan kuasa siapa anggota-anggota Farisi
yang 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. 29 Aku
di sini seperti musuh iblis yang datang untuk merampas
hartanya. Tidak ada orang yang berani masuk begitu saja ke
† 12:20 mematahkan harapan … Secara harfiah, “Dia tidak akan mematahkan
batang buluh yang terluka, dan Dia tidak akan memadamkan sumbu (lampu)
yang hampir padam.” ✡ 12:21 Yes. 42:1-4 ✡ 12:21 Mrk. 3:20-30; Luk.
11:14-23; 12:10 ‡ 12:23 KeturunanDaud…Lihat catatandiMat. 9:27. § 12:24
Beelzebul Lihat catatan di Mat. 10:24-25.
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dalam rumah orang yang sangat kuat untukmencuri. Tetapi
sebelumdiamasukkedalamrumahorangkuat itu, diaharus
mengikatnya dulu, baru dia bisa masuk ke dalam rumah itu
dan merampas barang-barangnya. 30 Siapa saja yang tidak
berpihak kepada-Ku, berarti dia memusuhi-Ku. Dan siapa
yang tidak membantu menggembalakan kawanan domba,
berarti dia mencerai-beraikan.

31 “Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa Allah
bersedia mengampuni segala macam dosa orang-orang, ter-
masuk 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 padawaktu sekarangmaupun
pada waktu yang akan datang!”

Kita dikenal dan akan diadili melalui perkataan kita
sendiri✡

33 “Setiap orang tahu: Kalau mau makan buah yang enak,
ambillah dari pohon yang baik. Buah dari pohon yang tidak
baik pasti tidak enak. Karena setiap pohon dinilai dari buah
yang dihasilkannya. 34Hei! Kamu keturunan ular berbisa!
Bagaimana mungkin kamu orang jahat mengeluarkan kata-
kata yang baik?! Karena kata-kata yang keluar dari mulut
orang tergantung dari hati orang itu. 35Kalau orang itu baik,
hatinya jugabaik,makakata-kata yangkeluar darimulutnya
juga baik. Kalau orang itu jahat, hatinya juga jahat, maka
kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. 36 Tetapi
Aku berkata kepadamu bahwa pada Hari Pengadilan, setiap
orang akan bertanggung jawab atas setiap perkataan yang
pernah diucapkannya— bahkan yang dia ucapkan dengan
sembarangan. 37 Waktu Allah mengadili semua manusia,
semua kata-kata yang pernah kamu ucapkan akan menjadi
bukti apakah kamu dihukum atau dibenarkan.”
* 12:31 menghina Roh Allah Yesus nasihati mereka tentang dosamenghina Roh
Allah karena orang-orang Farisi sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan
iblis.” (ayat 24) Hati mereka begitu tertutup kepada Yesus bahwa hal-hal baik
yang dikerjakan oleh Dia melalui kekuatan Roh Allah dianggap sebagai keja-
hatan. Tidak mungkin seseorang dengan pikiran begitu bertobat. Pikiran yang
seolah-olahmenghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1Yoh. 5:16— dimana
Yohanes menulis tentang “dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga tidak
bisa diampuni. Tetapi untuk kita orang Kristen sekarang, kita tidak perlu takut
denganpikiran begini, “Apakah saya pernahmenghinaRohAllah danAllah tidak
akan mengampuni saya?” Kalau kita masih merasa sedih dan minta ampun
ketika jatuh dalam dosa, dan kalau kita masih ingin hidup baik di mata Allah,
sudah jelas bahwaRohAllahmasih bekerja dalamhati kita. Kalau kitamasih rela
untuk bertobat, berarti kita belum berbuat dosa menghina Roh Allah. ✡ 12:32
Luk. 6:43-45
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Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yang
memusuhi Yesus✡

38Pada suatu waktu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat
memohon kepada Yesus, “Guru, kami mau melihat kamu
melakukan keajaiban sebagai bukti bahwa kamudiutus oleh
Allah.”

39Diamenjawabmereka, “Kalianadalahorang-orangyang
jahat dan yang tidak setia kepada Allah, dan karena itulah
kalian ingin melihat keajaiban! Tetapi untuk orang-orang
yang seperti kalian, Aku sama sekali tidak akan membuat
keajaiban, kecuali satu ini: Keajaiban itu akan seperti yang
terjadi kepadaNabiYunus.† 40Seperti Yunusberadadidalam
perut ikan besar selama tiga hari tiga malam, begitu juga
Anak Manusia— yaitu Aku, akan berada di dalam kubur
selama tiga hari dan tiga malam sebelum Aku dibangkitkan.
41PadaHari Pengadilan, penduduk kotaNiniwe akan berdiri
untuk bersaksi melawan kamu masing-masing yang hidup
pada zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus member-
itakan pesan Allah kepada mereka, mereka bertobat. Tetapi
walaupunAku sudah di sini dan lebih besar daripada Yunus,
kamu tidakmau bertobat! 42Dan padaHari Pengadilan, ratu
dari Selatan‡ akan berdiri untuk bersaksi melawan kamu
masing-masing yang hidup pada zaman sekarang. Karena
ratu itudatangdari tempatyang sangat jauhuntukmempela-
jari kebijaksanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku yang
lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapan kalian!
Tetapi kalian tidakmaumendengarkan Aku!”

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
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,
44makadia berpikir, ‘Saya akankembali ke orang yang sudah
saya tinggalkan.’ Ketika dia kembali, dia melihat bahwa
orang itu sudah menjadi seperti rumah yang kosong, yang
sudah disapu bersih, dan teratur rapi. 45 Kemudian dia
pergi 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
lebih parah daripada sebelumnya. Hal yang seperti itu juga
✡ 12:37 Mrk. 8:11-12; Luk. 11:29-32 † 12:39 Nabi Yunus Cerita tentang Nabi
Yunus terdapat dalam kitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus diutus Allah ke kota
Niniwe. ‡ 12:42 ratu dari Selatan Yaitu Ratu Syeba, yang berjalan kira-kira
1.500 km untuk mempelajari hikmat Allah dari Salomo. Ceritanya terdapat di
1Raj. 10:1-13. ✡ 12:42 Luk. 11:24-26
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akan terjadi terhadap kalian yang hidup dalam zaman yang
jahat sekarang.”

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

46 Ketika Yesus masih sedang berbicara dengan orang
banyak itu, ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya datang dan
berdiri di luar. Mereka mau berbicara dengan Dia. 47 Lalu
seseorang memberitahukan kepada-Nya, “Guru, ibu dan
saudara-saudaramu sedang menunggu di luar. Mereka mau
berbicara dengan kamu.”

48 Jawab Yesus, “Sekarang Aku akanmenunjukkan kepada
kalian orang-orang yang Aku anggap seperti ibu dan
saudara-saudara-Ku.”§ 49 Dan sambil menunjuk ke arah
kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Orang-orang seperti
inilah yang Aku anggap sebagai saudara-saudari dan ibu-
Ku— 50 yaitu orang-orang yang ikut kemauan Bapa-Ku yang
di surga. Mereka itulahyangAkuanggap seperti ibu, saudara
dan saudari-Ku!”

13
Perumpamaan tentang petani dan bibit yang ditabur✡

1Pada hari itu juga Yesusmeninggalkan 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, sedangkanmereka tetap berdiri di pantai.
3 Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan
memakai perumpamaan, seperti yang berikut ini:

“Pada suatu hari seorang petani pergi untuk menabur
bibit di ladang. 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 mata-
hari menjadi panas, tunas dari bibit itu menjadi layu dan
kering, karena akarnya tidak bisa masuk ke dalam tanah.
7 Ada juga bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri.
Tetapi rumput itu tumbuh semakin besar lalu menghambat
tunas-tunas bibit itu untuk bertumbuh. 8 Sedangkan yang
sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Tunas-tunas dari
✡ 12:45 Mrk. 3:31-35; Luk. 8:19-21 § 12:48 Ayat 48 Secara harfiah, “Siapakah
ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara-Ku?” Yesusmemulai pokok pelajaran dengan
pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 13: Mrk. 4:1-9;
Luk. 8:4-8
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bibit itu menghasilkan banyak biji. Dari satu bibit ada yang
menghasilkan sampai seratus biji, dan yang lain enampuluh
biji, dan juga ada yang menghasilkan tiga puluh biji. 9Nah,
buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10 Kemudian kami murid-murid Yesus datang dan

bertanya kepada-Nya, “Kenapa Engkau mengajar orang
banyak denganmenggunakan perumpamaan?”

11 Jawab Yesus, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk
mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah.* Tetapi
sekarangkalian sudahdiberikan izinuntukmengerti 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 untukmengerti itu darinya. 13 Itulah sebab-
nya Akumengajarmereka denganmemakai perumpamaan,
karenameskipunmerekamelihat, tetapimereka tidakmem-
perhatikan. Mereka mendengar, tetapi sebenarnya mereka
tidak memperhatikan dan juga tidak mengerti. 14 Maka
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
danmemperhatikan apa yang Aku kerjakan,

dan bisamengerti apa yang Aku katakan dengan telinga
dan hati mereka.

Denganbegitumerekabisabertobat dankembali kepada-Ku,
dan oleh karena belas kasihan-Ku, Aku tetap bersedia
menyembuhkanmereka.’✡

16Tetapi berbahagialah kalian masing-masing, karena Allah
sudah memberikan berkat yang besar kepadamu, karena
Diamengizinkan kamu untuk sungguh-sungguhmendengar
dengan telingamu, dan melihat dengan matamu. 17 Yang
Ku-katakan ini benar: Banyak nabi dan orang-orang benar
yang sudah merindukan untuk melihat dan mendengar apa
✡ 13:9 Mrk. 4:10-12, 24-25; Luk. 8:9-10 * 13:11 kerajaan Allah Lihat catatan
di Mat. 6:33. ✡ 13:15 Yes. 6:9-10
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yang sekarang kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak
diberikan kepadamereka.”

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan petani dan
bibit yang ditabur✡

18 “Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan ten-
tang petani itu.

19Bibit yang jatuh di jalanmenggambarkan orang-orang
yang mendengarkan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi
tidak mengerti. Kemudian datanglah si jahat— yaitu iblis,
merampas ajaran yang sudah ditabur di hati mereka itu.

20 Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu
menggambarkan orang-orang yangmendengarkan ajaran
TUHAN dan langsungmenerima ajaran itu dengan senang
hati. 21 Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di dalam hati
mereka dan tidak tahan lama. Ketika mereka kena ke-
susahan atau disiksa karenamengikuti ajaran itu, mereka
cepat meninggalkan TUHAN.

22 Bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri
menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan
ajaran dari TUHAN, tetapi mereka kuatir tentang kebu-
tuhan hidup sehari-hari di dunia ini, dan mereka terpen-
garuh karena gila harta. Pikiran seperti itu mengham-
bat ajaran itu sehingga tidak bisa berhasil dalam hidup
mereka.

23 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur, itu sama
seperti orang-orang yang mendengarkan ajaran dari
TUHAN dan memahaminya. Seperti tanah yang subur
itu, mereka pun menghasilkan banyak buah,† dari satu
bibit ada yangmenghasilkan tiga puluh, atau enam puluh,
ataupun seratus bibit.”
Perumpamaan tentang lalang dan gandum

24 Kemudian Yesus menceritakan suatu perumpamaan
yang lain lagi. Kata-Nya, “Kerajaan Allah bisa digambarkan
seperti seorang pemilik ladang yang menyuruh para ham-
banya menanam bibit gandum yang baik di ladangnya.
25 Pada suatu malam, ketika orang-orang sedang tidur,
datanglah musuh pemilik itu menaburkan bibit lalang di
✡ 13:17 Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15 † 13:23 menghasilkan banyak buah
Dalam Firman TUHAN yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranya manusia
bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allah membuat manusia
bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’ dengan
melakukan apa yangAllah perintahkandalamkehidupannya dengan setia. (Mat.
5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita
baik di mata TUHAN. (Mat. 12:31-37) Dan juga, kita ‘menghasilkan buah’ kalau
kita memimpin orang lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah
yangmerupakan buah-buah yang baik di mata TUHAN.
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antara bibit gandum itu, lalu dia pergi. 26Tetapi 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 “Dia menjawab, ‘Pasti musuh saya yang sudah
melakukan itu.’

“Lalu para hamba itu bertanya lagi, ‘Apakah Tuan mau
supaya kamimencabut lalang-lalang itu?’

29 “Dia menjawab, ‘Tidak usah. Karena kalau kalian men-
cabutnya, pasti ada gandum-gandum yang ikut tercabut.
30Biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama
sampai tiba waktu panen. Waktu itulah saya akan berkata
kepadamereka yangmemanen: Semua lalang dikumpulkan
lebih dulu, dan ikat supaya nanti dibakar. Sesudah itu
semuagandumdikumpulkandandisimpandi dalamgudang
saya.’ ”

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
31KemudianYesusmemberikanperumpamaan ini lagi un-

tuk menunjukkan persamaan tentang kerajaan Allah. Kata-
Nya, “Kerajaan Allah seperti sejumlah biji sawi‡ yang di-
ambil 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 di kebun. Bahkan itu bisa tumbuhmenjadi pohonyang
cukup besar, sehingga burung-burung datang berlindung
dan bersarang pada cabang-cabangnya.”

33 Kemudian Dia memberikan perumpamaan yang lain:
“Kerajaan Allah itu juga seperti ragi yang dicampurkan oleh
seorang perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak.§
Walaupun raginya sedikit dan campuran tepungnya san-
gat banyak, tetapi semuanya mengembang, sehingga dibuat
menjadi roti.”

34 Hal-hal tentang kerajaan Allah itu Yesus sampaikan
kepada orang banyak dengan memakai berbagai perumpa-
maan. Dia selalu memakai perumpamaan untuk mengajar
✡ 13:30 Mrk. 4:30-34; Luk. 13:18-21 ‡ 13:31 biji sawi Jenis tanaman sawi
(atau sesawi) di Israel bisa bertumbuh lebih besar daripada sawi yang tumbuh
di Indonesia. Seperti dalam ayat 32, sawi di Israel bisa “menjadi besar seperti
pohon, dan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya.” Yang penting
dalam perumpamaan ini adalah bahwa sesuatu yang dimulai dari yang kecil
sekali akan bertumbuh sampai menjadi besar sekali. Hal itu sama dengan
kerajaan Allah. § 13:33 sangat banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata
sama dengan tiga belas liter.
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mereka. 35 Yesus melakukan itu supaya apa yang dinubu-
atkan oleh seorang nabi ditepati— yaitu,
“Aku akan berbicara dengan menggunakan berbagai pe-

rumpamaan yangmenunjukkan 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. 38 Sedangkan ladang
itu adalah dunia ini. Bibit yang baik itu adalah mereka yang
menjadi warga kerajaan Allah. Dan lalang-lalang itu adalah
pengikut iblis. 39 Dan musuh yang menabur bibit lalang-
lalang itu adalah iblis. Musim panen adalah akhir zaman.
Para hamba yangmemanen itu adalah paramalaikat.

40-42 “Jadi pada akhir zaman waktu Aku memerintah se-
bagai Anak Manusia, Aku akan mengutus para malaikat-
Ku untuk mengumpulkan dan mengeluarkan semua orang
yangmembujuk orang-orang lain berdosa, dan semua orang
yang melakukan kejahatan. Mereka seperti lalang-lalang
yang dikumpulkan lalu dibuang ke dalam tempat api ner-
aka. Di sanalah mereka akan selalu menangis serta san-
gat 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, dan menggembi-
rakan

44 “Kerajaan Allah bisa dibandingkan dengan harta yang
sangat mahal harganya, yang sudah lama disembunyikan
orangdidalamsebuah ladangdansudahdilupakan. Pada su-
atu hari seorang lain menemukan harta itu. Dengan sangat
bergembiramenguburkannya lagi, lalupergimenjual semua
yang dimilikinya sehingga dia bisa membeli ladang itu.

✡ 13:35 Mzm. 78:2
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45 “Kerajaan Allah itu juga seperti pedagang yang mencari
mutiara* yang sangat indah. 46Ketika diamenemukan sebu-
tir 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 nelayanmenarik jala itu ke
darat. Kemudian mereka duduk memisah-misahkan ikan-
ikan itu. Ikan-ikan yang baik ditaruh di dalam keranjang,
sedangkan yang tidak baik dibuang. 49 Seperti itulah yang
akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang
memisahkan orang-orang yang jahat dari antara orang-
orang yang benar. 50 Kemudian orang-orang jahat itu akan
dibuang ke dalamapi neraka. Di sanalahmereka akan selalu
menangis serta sangat menderita.”

51 Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian mengerti
arti semuanya itu?”
Dan kamimenjawab, “Mengerti, Guru.”
52LaluDiaberkata lagi, “Jadikarenakaliansudahmengerti

semua itu, kalian juga akan mengerti hal ini: Setiap kalian
yang menjadi guru ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah
ini hendaklah menjadi seperti seorang tuan rumah yang
berhikmat: Orang seperti itu mengerti bagaimana meng-
gunakan 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. 54 Waktu tiba di
kampung di mana Dia dibesarkan, Dia diundang mengajar
di rumah pertemuanmereka. Penduduk kampung itu heran
sekali waktu mendengar ajaran-Nya, tetapi mereka berkata
satu sama lain, “Ih, berani sekali dia mengajar kita! Dari
manakah orang inimendapat pengetahuan dan kuasa untuk
melakukan keajaiban-keajaiban? 55 Dia itu hanyalah anak
si tukang kayu itu. Ibunya Maria. Adik-adiknya laki-laki
adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. 56 Dan semua
adik perempuannya juga ada di sini bersama kita. Kenapa
sampai dia pikir dia bisa mengajar kita?!” 57 Jadi karena

* 13:45 mutiara adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan sering
berwarna putih. Mutiara berasal dari sejenis kulit bia atau kulit kerangmutiara,
terbentuk karena ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu,
kemudian berulang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar
danmembulat. ✡ 13:52 Mrk. 6:1-6; Luk. 4:16-30
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mereka mengetahui Dia seperti itu, mereka tidak mau per-
caya kepada-Nya.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Seorang nabi selalu

dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di
antara keluarganya.”

58 Maka Dia tidak melakukan banyak keajaiban di sana
karenamereka tidak percaya kepada-Nya.

14
Herodesmendengar tentang Yesus✡

1Waktu itu Herodes*— raja di daerah Galilea, mendengar
berita tentang Yesus. Sebelumnya dia sudah membunuh
Yohanes Pembaptis.† 2 Lalu Herodes berkata kepada para
hambanya, “Saya pikir orang itu yang menyebut dirinya
Yesus‡ sebenarnya Yohanes Pembaptis. Ternyata Yohanes
sudah hidup kembali dari antara orang mati, dan karena
itulah dia bisa melakukan keajaiban-keajaiban itu.”

Kisah tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis✡
3-4 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah merampas

Herodiana§— istri dari adiknya sendiri, yaitu Filipus. Lalu
Yohanes Pembaptis menegur dia berulang-ulang, “Menu-
rut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin dengan istri
adikmu itu.”* Karena itu Herodes menyuruh tentaranya
untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam
penjara dengan keadaan terikat rantai besi. 5Herodes mau
membunuh Yohanes, tetapi dia takut kepada orang banyak
yang sudah percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi.
✡ 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 di-
ungkapkan di sini untukmembantu pembaca sekarangmengerti ayat 2. ‡ 14:2
menyebut dirinya Yesus Menjelang waktu Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama
Yesus menjadi terkenal sebagai orang yang membuat banyak keajaiban. Jadi
beberapaorangyangbelumpernahmelihatataumengenalYesusmengirabahwa
mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan menyebut dirinya
dengan nama baru. Pada zaman Yesus ada banyak orang lain yang juga bernama
Yesus. NamaYesus dalambahasaYunani adalah samadengannamaYosuadalam
bahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti “Yahweh Penyelamatku.” ✡ 14:2 Mrk.
6:17-29 § 14:3-4 Herodiana Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan
bahasa Indonesia sebagai “Herodias.” PengejaanHerodiana dipilih supaya nyata
bahwa ini nama perempuan. * 14:3-4 Hukum Taurat … istri adikmu itu
Allah melarang seorang laki-laki menikah atau berhubungan seks dengan istri
saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itumati dan tidak punya anak.
Kemudian dia bolehmenikahi 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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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, “Akuminta supayakepalaYohanesPembaptis dipo-
tong, ditaruh di atas piring besar dan dibawa kemari!”

9 Waktu Herodes mendengar permintaannya itu dia san-
gat menyesal, tetapi karena dia sudah bersumpah di depan
semua tamunya, dia memberi perintah supaya permintaan
putri itu dipenuhi. 10Dia menyuruh tentara-tentaranya un-
tuk memotong 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 YohanesPembaptismendengarberita itu,
merekapergi kepenjaradanmengambilmayat Yohanes, lalu
menguburkannya. Kemudian mereka pergi kepada Yesus
danmemberitahukan apa yang sudah terjadi.

Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡
13 Sesudah Yesus mendengar berita kematian Yohanes,

Dia bersama kami murid-murid-Nya pergi naik perahu ke
tempat yang sepi. Tetapi orang-orang mendengar bahwa
Dia sudah pergi. Kemudianmerekameninggalkan 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.

15 Sore harinya, kami datang dan berkata kepada-Nya,
“Sekarang hari sudah sore dan di sini daerah terpencil.
Jadi lebih baik kita menyuruh mereka pergi ke kampung-
kampung yang terdekat untukmembeli makanan.”

16 Kata Yesus kepada kami, “Mereka tidak usah pergi.
Kalian saja yangmemberi makanan kepadamereka.”

17 Jawab kami, “Kami hanyamempunyai lima roti dan dua
ikan.”

18 Dia berkata, “Bawalah roti dan ikan itu kepada-Ku.”
19 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di atas
rumput. Diamengambil limaroti dandua 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
✡ 14:12 Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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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 perahudanmendahului-Nya ke seberang, se-
mentara Dia menyuruh orang banyak itu pulang. 23 Sesudah
itu, Dia naik seorang diri ke bukit untuk berdoa. Waktu
hari sudah mulai malam, Dia masih sendirian di situ.
24 Sementara itu perahu kami sudah jauh dari pantai. Dan
perahu itu sedang dihantam ombak, karena angin kencang
bertiup dari arah yang berlawanan.

25Pagi-pagi buta Dia datang kepada kami dengan berjalan
di atas air. 26 Ketika kami melihat Dia berjalan di atas air,
kami sangat ketakutan dan berteriak, “Itu hantu!”

27 Tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, “Kuatkan-
lah hatimu! Ini Aku. Jangan takut.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalau itu
sungguh-sungguh Engkau, suruhlah saya datang kepada-Mu
dengan berjalan di atas air!”

29Dia berkata, “Marilah.”
Lalu Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas

air ke arah Yesus. 30 Tetapi ketika dia melihat ombak besar
yang ditiup angin kencang itu, dia menjadi takut dan mulai
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, an-
gin kencang itu pun berhenti bertiup. 33 Maka kami sujud
menyembahDia 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. 36 Mereka minta kepada-
Nya supaya diizinkan untuk menyentuh ujung jubah-Nya
saja. Dan semua orang yang menyentuh-Nya menjadi sem-
buh.
✡ 14:21 Mrk. 6:45-52; Yoh. 6:15-21 ✡ 14:33 Mrk. 6:53-56
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15
Apa sebenarnya yangmembuat kita najis di mata Allah✡

1Sesudah 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
nenekmoyang kita! Karenamereka tidakmembasuh tangan
mereka dengan air* sebelummakan.”

3 Jawab Yesus, “Dan Aku tidak setuju dengan kalian yang
melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk taat kepada
adat istiadat nenek moyang kita! 4 Karena Allah memer-
intahkan, ‘Hormatilah ibu-bapakmu,’✡ dan, ‘Orang yang
menghina ibu-bapaknya harus dihukum mati.’ 5-6 Tetapi
kalianmengajarkan bahwa seseorang boleh berkata kepada
ibu atau bapaknya, ‘Saya tidak bisa membantu ibu atau
bapak lagi, karena saya sudah berjanji untuk memberikan
semua harta saya kepada Allah nanti.’ Kalian mengajar
bahwa orang yang seperti itu tidak perlu lagi menghormati
ibu-bapaknya atau mendengarkan permohonannya. Den-
gan begitu kalian membatalkan Hukum Allah hanya untuk
mengikuti adat istiadat nenek moyang kita. 7 Kalian hanya
berpura-pura baik saja! Nubuatan Yesaya tentang kalian
tepat sekali, waktu dia berkata,
8 ‘Bangsa ini menghormati Aku denganmulutnya,

tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Aku.
9Percuma saja merekamenyembah Aku,

karena mereka hanya mengajarkan aturan-aturan
manusia.’ ”✡

10 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata,
“Kalian semua dengarkan Aku dan berusahalah untuk
mengerti: 11Apa saja yang orangmasukkan ke dalammulut-
nya tidak membuat dia najis di mata Allah. Tetapi apa yang
keluar dari mulut orang tersebut, itulah yang membuatnya
najis di mata Allah.”

12 Lalu kami murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan
berkata, “Apakah Engkau tahu bahwa orang Farisi tersing-
gung karena perkataan-Mu itu?”

✡ 15: Mrk. 7:1-23; Luk. 11:37-41 * 15:2 membasuh tangan dengan air
Yang dimaksud dengan membasuh tangan di sini bukan seperti yang biasa kita
lakukan sekarang— yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Adat
membasuh tangan ini tidak diperintahkan dalam Perjanjian Lama, dan ternyata
dilakukan orang-orang Farisi saja. Mereka mencelupkan tangan ke dalam air,
atau seorang hambamenyiram air ke atas tanganmereka. Ini dilakukan sebagai
syarat agama, danbukan sepertimencuci tangandengan sabun. LihatMrk. 7:3-4.
✡ 15:4 Kel. 20:12; Ul. 5:16 ✡ 15:9 Yes. 29:13
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13Maka Yesus memakai suatu gambaran untukmenjawab
kami, kata-Nya, “Setiap tumbuhan yang tidak ditanam oleh
Bapa-Kuyangdi surga akandicabut sampai ke akar-akarnya.
14Kalian tidak usah pedulikan orang-orang Farisi itu, karena
mereka seperti orang buta yang menuntun sesama orang
buta. Tentu saja, kedua-duanyaakan jatuhkedalam lubang.”

15 Petrus berkata, “Jelaskanlah kepada kami arti kiasan
yang baru itu.”

16 Yesus berkata, “Kalian masih belum mengerti juga?!
17 Kalian pasti sudah mengetahui bahwa setiap makanan
yangmasukmelalui mulut turun ke dalam perut, lalu keluar
melalui pembuangan air besar. 18 Tetapi apa yang keluar
dari mulut orang berasal dari hatinya. Itulah yang mem-
buat dia najis di mata Allah. 19 Karena dari dalam hatilah
berasal semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk mem-
bunuh, berzina, berhubungan seks sebelum menikah, men-
curi, berbohong dan menjelekkan orang. 20 Hal-hal seperti
itulah yang membuat orang najis! Bukan karena dia tidak
membasuh tangan sebelummakan.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan Yahudi✡
21 Kemudian Yesus dan kami murid-murid-Nya mening-

galkan 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.”

23Yesus sama sekali tidakmenjawab ibu itu, sehinggakami
datang kepada-Nya dan berkata, “Suruhlah ibu itu pergi,
karenadia terus sajamengikuti kita sambil berteriak-teriak.”

24 Jawab Yesus, “Allah mengutus Aku hanya untuk
menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat.”

25 Tetapi ibu itu datang, lalu sujud di hadapan-Nya dan
berkata, “Tuhan, tolonglah saya!”

26 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Kamu bukan orang
Yahudi. Jadi kalau Akumenolongmu, itu sama seperti orang
yang mengambil makanan anak-anaknya danmemberikan-
nya kepada anjing.”

27 Lalu ibu itu menjawab, “Benar, Bapa. Biar anak-anak
Yahudi makan lebih dulu. Tetapi biasanya anjing-anjing
memakan sisa-sisamakanan yang jatuh dari meja tuan-tuan
mereka.”

28 Kemudian Yesus menjawab, “Ibu, kamu sangat
yakin kepada-Ku! Karena itu, jadilah sesuai dengan
✡ 15:20 Mrk. 7:24-30 † 15:22 Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:2.
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permintaanmu.” Dan pada saat itu juga, anaknya itu pun
sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang sakit
29 Kemudian Yesus meninggalkan daerah itu dan kem-

bali berjalan di pinggir Danau Galilea. Lalu Dia naik ke
sebuah bukit dan duduk di sana. 30 Banyak sekali orang
datang kepada-Nya dengan membawa bermacam-macam
orang sakit, termasuk yang lumpuh, pincang, buta, bisu, dan
sakit yang lain. Mereka meletakkan semua orang sakit itu
di 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 semua memuliakan
Allah Israel.

Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡
32KemudianYesusmemanggil kamimurid-murid-Nyadan

berkata, “Aku sangat kasihan kepada orang banyak ini,
karena sudah tiga hari mereka bersama-sama Aku, dan
sekarangmereka tidakmempunyaimakanan lagi. Aku tidak
sampai hati menyuruh mereka pulang kelaparan. Jangan-
janganmereka pingsan dalam perjalanan.”

33 Kami berkata kepada-Nya, “Di tempat sepi seperti ini,
di mana kita bisa membeli roti untuk keperluan orang se-
banyak 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.
36Yesus punmengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Sesu-
dah mengucap syukur, Dia menyobek-nyobek roti itu dan
menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia berikan kepada kami
lalu kami bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 37 Semua
orang banyak itu makan sampai kenyang. Sesudah itu,
sisa makanan itu dikumpulkan sebanyak tujuh keranjang
besar. 38 Orang-orang yang makan itu kira-kira empat ribu
orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak.
39 Sesudah itu, Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu Dia
bersama kami naik perahu dan pergi ke daerahMagadan.

16
Pemimpin Yahudi mencari alasan untuk menyalahkan

Yesus✡
✡ 15:31 Mrk. 8:1-10 ✡ 16: Mrk. 8:11-13; Luk. 12:54-56



Matius 16:1 54 Matius 16:11

1 Lalu beberapa orang Farisi dan Saduki datang dan mu-
lai berdebat dengan Yesus. Mereka mencari alasan un-
tuk menyalahkan-Nya, jadi mereka menyuruh-Nya mem-
buat keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang sudah
mengutus Dia.*

2 Yesus menjawab dengan gambaran berikut, “Waktu
mataharimulai terbenamdan langit kelihatanmerah, kalian
berkata, ‘Besok cuaca akan baik.’ 3 Sedangkan kalau pagi
hari langit merah dan gelap, kalian berkata, ‘Hari ini akan
hujan.’ Kalianbisamengetahuiapayangakan terjadidengan
cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda di langit— bukan!
Kenapa sampai kalian tidak bisa mengetahui tanda-tanda
zaman yang sedang terjadi sekarang ini?! 4 Hanya orang-
orang jahat dan yang tidak setia kepada Allah seperti kalian
yangmenuntutuntukmelihatkeajaibansebagai tandabukti!
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 kelompokFarisi
dan kelompok Saduki✡

5 Ketika Yesus dan kami murid-murid-Nya sampai di se-
berang Danau Galilea, kami baru sadar bahwa kami lupa
membawa roti. 6Kata Yesus kepada kami, “Hati-hati, jangan
sampai kalian terkena ragi† dari kelompok Farisi dan kelom-
pok Saduki.”

7 Lalu kami saling membicarakan hal itu dengan berkata,
“Dia bicara begitu karena kita tidakmembawa roti.”

8 Yesus mengetahui apa yang sedang kami bicarakan
lalu Dia bertanya, “Kenapa kalian membicarakan tentang
roti yang lupa dibawa?! Kalian kurang yakin kepada-Ku!
9 Sungguh luar biasa kalau kalian masih belum mengerti!
Kenapa kalian sulit untuk mengingat?! Waktu Aku mem-
beri makan lima ribu orang dengan lima roti, ada berapa
keranjang sisa roti yang kalian kumpulkan? 10 Dan juga
ketika Aku memberi makan empat ribu orang dengan tujuh
roti, ada berapa keranjang besar penuh sisa roti yang kalian
kumpulkan? 11 Jadi, kenapa sampai kalian tidak mengerti
bahwa Aku tadi tidak membicarakan tentang roti?!— waktu

* 16:1 keajaiban sebagai tandabukti…Secaraharfiah, “tandadari 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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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 kamimurid-murid-Nya, “Kata orang,
Anak Manusia— yaitu Aku, melayani dengan jabatan seperti
siapa?”‡

14 Kami menjawab, “Ada yang berkata bahwa Engkau se-
bagai pengganti Yohanes Pembaptis, dan ada yang berkata
bahwa Engkau Nabi Elia atau Yeremia yang sudah hidup
kembali, dan ada juga yang berkata bahwa Engkau adalah
salah satu dari nabi zaman dulu yang sudah hidup kembali.”

15 Lalu Dia bertanya lagi, “Tetapi bagaimana pendapat
kalian tentang Aku?”

16Maka Petrus— yang juga disebut Simon, menjawab, “En-
gkau adalahRaja Penyelamat§ danAnakAllah* yanghidup!”

17 Jawab Yesus, “Simon— anak Yunus, kamu sudah san-
gat diberkati Allah. Karena bukan manusia yang memberi
pengertian tentang hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang
di surga. 18 Dan sekarang Aku berkata kepadamu: Kamu
adalah Petrus (si Batu Besar).† Dan di atas batu fondasi
ini Aku akan mendirikan kesatuan jemaat-Ku.‡ Dan segala
makhluk yang berkuasa dalam kerajaan maut§ tidak akan
sanggup mengalahkan kesatuan jemaat-Ku itu. 19Aku akan
memberikan kunci-kunci kerajaanAllah kepadamu. Dengan
demikian, segala pintu yang kamu kunci di bumi ini akan
terkunci juga di surga, dan segala pintu yang kamu buka di

✡ 16:12 Mrk. 8:27-30; Luk. 9:18-21 ‡ 16:13 melayani … Secara harfiah, “Aku
ini Siapa?” Maksudpertanyaan ini bukanuntukmenanyakan tentangnama-Nya,
karena mereka akan menjawab, “Semua orang tahu nama-Mu, Yesus.” Band-
ingkan Mat. 14:2 dan Luk. 9:7-9. § 16:16 Raja Penyelamat Secara harfiah,
“Mesias.” Lihat catatan di Mat. 1:16. * 16:16 Anak Allah Lihat catatan di Mat.
4:3. † 16:18 Petrus Arti dari nama Petrus dijelaskan oleh Yohanes di Yoh. 1:42.
‡ 16:18 kesatuan jemaat-Ku Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan
‘jemaat’— yaitu ‘eklesia’, berarti ‘kumpulan umat’. Yang Yesusmaksudkan 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.
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bumi akan terbuka juga di surga.”* 20 Lalu Yesus melarang
kami dengan keras supaya tidak memberitahukan kepada
siapa pun bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesus mulai mengajar bahwa Dia akan menderita dan di-
bunuh✡

21 Mulai saat itu Yesus menyatakan kepada kami murid-
murid-Nya bahwaDia sudahditetapkanAllahuntuk pergi ke
Yerusalem. Dan Dia menjelaskan, “Di sana para pemimpin
Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat akanmem-
buat Aku banyak menderita. Lalu Aku akan dibunuh, dan
pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali oleh Allah.”

22Tetapi Petrus berpikir bahwa tidakmungkin Raja Penye-
lamat 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 akanmengalami hal-hal itu.”

23 Yesus berputar melihat Petrus dan berkata kepadanya,
“Pergilah dari hadapan-Ku, hai iblis!‡ Kamu menjadi peng-
halang bagi-Ku. Karena kamu mengikuti pikiran manusia—
bukan pikiran Allah!”

24Kemudian Yesus berkata kepada kami, “Siapa yangmau
mengikut bersama Aku, dia harus tinggalkan kemauan diri
sendiri,§ dan mengikut Aku terus dengan pikiran seperti
ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,
saya tidak akan mundur.’ 25 Karena setiap orang yang
berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih akan
tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh
karena mengikut Aku, dia akan memperoleh hidup selama-
lamanya. 26 Coba pikir: Apa gunanya kamu menjadi
kaya sampai memiliki semua harta di dunia?— kalau kamu
tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya. Karena harta
apa pun tidak bisa membeli hidup untuk selama-lamanya.
27Karena Aku sebagai Anak Manusia akan pergi dari dunia
ini dan akan datang kembali dengan kuasa dan sinar kemu-
liaanBapa-Kudisertai paramalaikat. Pada saat itu, Akuakan
membalas setiap orang sesuai denganperbuatannya. 28Yang
* 16:19 Ayat 19 Arti dari ayat ini sangat luas. Kalau kiasan kunci diterjemahkan
sesuai artinya saja tanpamenggunakan gambarankunci danpintu,maka artinya
seperti ini: “Akuakanmemberikankuasaatas kerajaanAllahkepadamu. 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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Ku-katakan ini benar: Di antara kalian yang berada di sini,
beberapa orang tidak akan mati sebelummelihat saat Aku—
AnakManusia, datang danmulaimendirikan kerajaan-Ku di
dunia ini.”*

17
Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡

1 Enam hari kemudian Yesus pergi bersama Petrus,
Yakobus, dan Yohanes— yaitu saudara Yakobus, naik ke
gunung yang tinggi untukmenyendiri. 2Lalumereka bertiga
melihat badan dan pakaian Yesus berubah. Wajah-Nya
bercahaya sepertimatahari, dan pakaian-Nyamenjadi putih
mengkilap seperti cahaya. 3 Tiba-tiba ketiga murid-Nya itu
melihat Nabi Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus.

4 Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah
sekali kita bersama-sama berada di sini! Kalau Engkaumau,
saya akanmembuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau,
satu untukMusa, dan satu lagi untuk Elia.”

5 Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih
yang sangat terang turun dan menutupi mereka. Dan dari
dalam awan itu terdengarlah suara yang mengatakan, “In-
ilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah yang menye-
nangkan 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!” 8 Ketika mereka
membukamatadanmengangkat kepala, hanyaYesus sendiri
yangmereka lihat. 9Ketikamereka semua sedang turun dari
gunung Yesus melarang mereka, “Jangan menceritakan apa
yang sudah kalian lihat di atas gunung ini, sampai Anak
Manusia— yaitu Aku, hidup kembali dari kematian.”

10 Kemudian ketiga murid itu bertanya kepada-Nya, “Ke-
napa para ahli Taurat mengajarkan bahwa Nabi Elia harus
datang lebih dulu sebelum Raja Penyelamat tiba?”*

* 16:28 tidak akan mati sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan
orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah men-
galahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga diny-
atakanpadawaktumurid-murid-NyamelihatYesusdi gunungdengankemuliaan
dari surga (Mat. 17:1-13). Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi Romawi
mengenal Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti Yesus layak memerintah (Mat.
27:54). Dan kebangkitan Yesus (Mat. 28) sangat jelas menunjukkan bahwa
kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini. Hal-hal seperti itu menunjukkan
bahwasuatupemerintahanyangbarusudahmulaidannyatadidunia ini. ✡ 17:
Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36 * 17:10 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal
dari Mal. 3:1; 4:5-6.
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11 Jawab Yesus kepada mereka, “Benar, seharusnya Elia
datang lebih dulu untukmempersiapkan semuahal sebelum
Anak Manusia datang. 12 Tetapi Aku berkata kepada kalian
bahwa Elia sudah datang lebih dulu dari Aku, tetapi orang-
orang tidak mengenal dia. Dan mereka memperlakukan dia
sesuka hati mereka! Dan begitu jugamereka akanmembuat
Aku menderita— yang adalah Anak Manusia.” 13 Kemudian
barulahmurid-murid itumengerti bahwaDia berbicara ten-
tang 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. 15 Orang itu berkata, “Tuhan, kasihanilah
anak saya. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Dia
sering jatuh ke dalam api dan air. 16 Saya sudah membawa
dia kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat
menyembuhkan dia.”

17Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Bukanmain, kalian
ini sesat dan tidak percaya kepada Allah! Sampai kapan Aku
harus sabar dengan kalian! Bukankah Aku sudah cukup
lama tinggal dengan kalian! Bawalah anak itu kemari.”
18 Lalu dengan tegas, Yesus memerintahkan setan itu keluar
dari anak itu. Saat itu setan punkeluar dan anak itu sembuh!

19Kemudian kami murid-murid-Nya datang kepada Yesus
secara diam-diam dan bertanya, “Kenapa kami tidak bisa
mengusir setan itu?”

20-21 Kata Yesus, “Kalian tidak bisa mengusir setan itu
keluar karena kalian kurang yakin akan kuasa Allah. Yang
Ku-katakan ini benar: Kalau kalian mempunyai keyakinan
sebesar biji sawi† saja, kalian bisa berkata kepada gunung
ini, ‘Pindahlah ke sana!’ Dan pastilah gunung itu akan pin-
dah. Dengan begitu tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalian
lakukan.”‡

Yesusmemberitahukan lagi tentang kematian-Nya✡
22 Pada suatu waktu ketika Yesus dan kami murid-murid-

Nya berkumpul di Galilea, Dia berkata kepada kami, “Anak
Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan ke tangan orang-
orang jahat. 23Mereka akanmembunuh-Ku, tetapi pada hari
ketiga Aku akan dibangkitkan dari kematian.” Kami sangat
sedihmendengar perkataan-Nya itu.
✡ 17:13 Mrk. 9:14-29; Luk. 9:37-43a † 17:20-21 biji sawi Lihat catatan di
Mat. 13:31. ‡ 17:20-21 Ayat 21 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata
ini: “Tetapi setan sejenis itu hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa.”
Tambahan itu berasal dari Mrk. 9:29. Lama kelamaan kata-kata itu terhitung
sebagai ayat 21. ✡ 17:20-21 Mrk. 9:30-31; Luk. 9:43b-45
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Ajaran Yesus tentang pajak
24Sesudah 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 menagi-
hnya 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 terbe-

sar bebas dari pajak itu! 27Tetapi supaya kita tidakmenying-
gung perasaanmereka yangmengumpulkan dana itu, pergi-
lah ke danaumemancing ikan. Waktumenangkap 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 dalamkera-

jaan Allah✡
1 Pada waktu itu kami murid-murid Yesus datang kepada-

Nya dan bertanya, “Waktu Engkau mendirikan kerajaan Al-
lah di dunia ini, siapa di antara kami yang menjadi nomor
satu?”

2 Kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil datang
kepada-Nya, lalu menempatkan dia di tengah-tengah kami.
3Lalu Dia berkata, “Yang Ku-katakan ini benar: Kalau kamu
masing-masing tidak bertobat dari sifatmu yang suka me-
mentingkan 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 yangmerendahkan dirinya seperti anak kecil ini.”

§ 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
setahununtuk keperluanRumahAllahdi Yerusalem. Duadirham itu (ataudalam
uang Romawi— dua drakma) seperti upah pekerja untuk setengah hari. ✡ 18:
Mrk. 9:33-37, 42-48; Luk. 9:46-48; 17:1-2
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5 “Kalau kamumenerima danmelayani* anak kecil seperti
ini dengan alasan memuliakan nama-Ku, berarti kamu su-
dah 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!

7 “Celakalah siapa saja di dunia ini yang menyebabkan
orang lain untuk berdosa! Memang godaan-godaan akan
selalu ada di dunia ini, tetapi celakalah orang yang menye-
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, dari-
pada kamumempunyai badan yang lengkap, tetapi dibuang
ke dalam api neraka yang menyala untuk selama-lamanya.
9Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu berdosa,
cungkil dan buanglah matamu itu. Lebih baik kamu masuk
ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata saja, daripada
mempunyai duamata tetapi dibuang ke dalam api neraka.

Cerita tentang domba yang hilang✡
10-11 “Hati-hatilah, jangan menganggap rendah terhadap

salah seorang dari anak-anak kecil semacam ini. KarenaAku
berkata kepada kalian bahwa mereka masing-masing mem-
punyai malaikat yang selalu siap berbicara kepada Bapa-Ku
yang di surga.”‡

12 “Kalau kamu mempunyai seratus ekor domba, dan
seekor di antaranya tersesat, apa yang akan kamu lakukan?
Pasti kamu akanmeninggalkan yang sembilan puluh sembi-
lan 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
karena mendapat yang seekor itu daripada yang sembilan
* 18:5 menerimadanmelayaniSecaraharfiah, “menyambut/menerima.” Dalam
bahasaYunani, arti dasardari kata ituadalahmemberi tumpangandanmakanan
kepada orang yang belum dikenal. † 18:6 batu besar Secara harfiah, “batu
gilingan keledai.” Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenaga keledai
untuk menggiling biji terigu untuk mengolah tepung. ✡ 18:9 Luk. 15:3-7
‡ 18:10-11 Ayat 11 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini, yang lama
kelamaan menjadi terhitung sebagai ayat 11: “Karena Anak Manusia sudah
datang untukmenyelamatkan orang yang tersesat.”
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puluh sembilan ekor yang tidak tersesat. 14 Begitu juga
Bapamu yang di surga, Dia tidakmenginginkan seorang pun
dari anak-anak kecil yang percaya kepada-Nya tersesat dan
binasa.”

Caramenegur saudara seimanmu yang bersalah✡
15 “Kalau saudara seimanmubersalah kepadamu, pergilah

secara pribadi kepadanya dan beritahukanlah kesalahan
yang sudah dilakukannya. Kalau dia mengakui kesalahan-
nya dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali dengan
saudaramu itu. 16 Tetapi kalau dia tidak mau mengakui ke-
salahannya, bertemu dengan dia lagi bersama satu atau dua
orang saudara seiman yang lain. Hal itu dilakukan supaya
seperti peraturan dari Hukum Taurat yang mengatakan,
‘Setiap masalah harus didukung oleh dua atau tiga orang
saksi mata, barulah masalah itu bisa diputuskan secara
resmi.’✡ 17 Kalau dia masih menolak mendengarkan saksi
mata itu juga, beritahukanlah hal itu kepada semua jemaat.
Dan kalau dia tidak mau juga menerima nasihat jemaat,
biarlah semua saudara seiman menjauhkan diri dari dia—
sebagaimana orang Israel tidak berhubungan dengan orang-
orang yang tidak mengenal Allah dan para penagih pajak.
18YangKu-katakan ini benar: Setiap pintu yang jemaat kunci
di bumi ini akan terkunci juga di surga, dan setiappintu yang
jemaat bukakandi bumi akan terbuka juga di surga.§ 19 Juga,
Aku berkata kepadamu bahwa kalau dua orang atau lebih di
antara kalian bersehati meminta sesuatu dalam doa, maka
hal itu akan dilakukan oleh Bapa-Ku yang di surga. 20Karena
apabila dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul
dan berdoa dengan tujuan supaya Aku dimuliakan, berarti
Aku juga berada di situ di antara kalian.”

Perumpamaan tentang pegawai yang tidak memaafkan
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 tanpa
menghitung-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
✡ 18:14 Luk. 17:3 ✡ 18:16 Ul. 19:15 § 18:18 Ayat 18 Lihat catatan di Mat.
16:19. * 18:22 tanpamenghitung-hitungnya Secara harfiah, “tujuh puluh kali
tujuh kali”— yaitu 490 kali.
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hari ada seorang raja yang mau membereskan perhitungan
uang yang dia pinjamkan kepada pegawai-pegawainya.†
24 Waktu perhitungan itu dimulai, ada seorang pegawai
yang mempunyai utang ratusan ribu kilogram emas.‡ Dan
pegawai itu dibawa menghadap raja. 25 Tetapi pegawai
tersebut tidak mampu membayar utangnya. Jadi raja
memerintahkan para tentaranya supaya pegawai itu,
istrinya dan anak-anaknya serta semua hartanya dijual.
Lalu uang hasil penjualan itu dipakai untuk membayar
utangnya itu.

26 “Jadi pegawai itu sujud di hadapannya dan memohon,
‘Ya, Tuan, sabarlah dulu! Saya akan membayar semua
utang saya!’ 27Hati raja pun tersentuh dan merasa kasihan
kepadanya, sehingga dia dan keluarganya dibebaskan dan
semua utangnya pun dihapuskan.

28 “Lalu apa yang terjadi dengan pegawai yang utangnya
itu sudah dihapuskan? Dia pergi keluar dan bertemu den-
gan salah satu temannya sesama pegawai kerajaan yang
berutang hanya seratus keping uang perak kepadanya.
Dia menangkapnya, mencekiknya sambil berkata, ‘Bayar
utangmu!’

29 “Temannya itu sujud danmemohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah
dulu! Saya akanmembayar semua utang saya!’

30 “Tetapi dia tidak mau bersabar. Melainkan dia mela-
porkan temannya itu kepada hakim supaya dipenjarakan
sampai teman itumelunasi semua utangnya.

31 “Waktu pegawai-pegawai yang lainmelihat kejadian itu,
mereka sangat sedih. Lalu mereka melaporkan kejadian
itu kepada raja. 32Kemudian raja memanggil pegawai yang
jahat itu dan berkata, ‘Hei— pegawai yang jahat! Saya sudah
menghapuskan semua utangmu hanya oleh karena kamu
meminta kesabaran dari saya! 33 Jadi seharusnya kamu juga
berbelas kasihan kepada temanmu itu seperti saya berbelas
kasihan kepadamu!’ 34Maka raja itu begitu marah sehingga
dia menyuruh pegawai yang jahat itu dipenjarakan, dan
penjaga penjara juga disuruhuntukmemukul 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
† 18:23 para pegawainya Secara harfiah, “para budaknya.” Pada waktu Yesus
menceritakan perumpamaan ini, banyak pejabat tinggi pemerintah sebagai
budak raja. Supaya perumpamaan ini tidak menjadi aneh bagi pembaca zaman
sekarang, kata ‘pegawai’ yang digunakan. ‡ 18:24 ratusan ribu kilogram emas
Secara harfiah, “10.000 talenta.” Satu talenta sama dengan 26-36 kilogram koin
emas, perak atau tembaga. Jadi jumlahnya sekitar 300.000 kilogram.
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sungguh-sungguh memaafkan setiap orang yang bersalah
kepadamu.”

19
Ajaran Yesus tentang suami-istri✡

1 Sesudah Yesus mengajarkan semua hal itu, Dia bersama
kami murid-murid-Nya meninggalkan provinsi Galilea dan
pergi ke daerah provinsi Yudea yang di seberang Sungai
Yordan. 2 Banyak orang yang mengikuti Dia ke sana, dan
Dia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka.
3 Tetapi beberapa orang Farisi datang untuk mencari alasan
untuk menyalahkan-Nya, jadi mereka bertanya, “Apakah
seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan
apa saja?”

4 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalian pasti sudah pernah
membaca apa yang tertulis dalam Kitab Suci, bahwa sejak
semula Allah menciptakan manusia, ‘seorang laki-laki dan
seorang perempuan.’✡ 5Dan Allah juga berkata,
‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki

selalu meninggalkan ibu-bapaknya dan dipersatukan
dengan seorang perempuan— sehingga mereka
berduamenjadi satu.’✡

6Dengan demikian, dimata Allah suami-istri bukan lagi dua,
melainkan satu. Karena itu suami-istri yang sudah diper-
satukanAllahdalampernikahan, tidakbolehdiceraikanoleh
manusia.”

7 Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada-Nya,
“Kalau begitu, kenapa Musa mengizinkan seorang suami
menceraikan istrinya denganmemberikan surat keterangan
cerai kepadanya?”✡

8 Jawab Yesus, “Musa mengizinkan kamu menceraikan
istrimu karena kekerasan hatimu terhadap perintah Allah,
tetapi dari awal penciptaan tidaklah seperti itu. 9Tetapi Aku
berkata kepadamu bahwa setiap suami yang menceraikan
istrinya supaya dia bisa kawin dengan perempuan lain, di
mata Allah dia berzina. Satu-satunya alasan seorang suami
boleh menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah
berzina.”*

10 Lalu kami murid-murid Yesus berkata kepada-Nya,
“Kalau hubungan pernikahan suami-istri tidak boleh
diceraikan dengan yang seperti itu, lebih baik tidak usah
mencari pasangan hidup dan hidupmembujang saja!”
✡ 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.
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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 dijadikan demikian oleh orang
lain. Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak mencari
pasangan supaya bisa melayani lebih baik dalam kerajaan
Allah. Orang-orang yang sanggup hidup sesuai ajaran ini,
hendaklahmereka hidup seperti itu.”

Yesusmemberkati anak-anak✡
13 Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-

anaknya kepada Yesus supaya Dia meletakkan tangan-Nya
ke atas anak-anak itu sertamendoakanmereka supayaAllah
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 ini-
lah 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✡
16 Ada seorang laki-laki muda yang datang kepada Yesus

dan bertanya, “Guru, perbuatan baik apa yang harus saya
lakukan supaya sayamendapatkanhidup selama-lamanya?”

17Dia menjawab, “Kenapa kamu bertanya kepada-Ku ten-
tang apa yang baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik.
Kalau kamumaumendapat hidup selama-lamanya, taatilah
perintah-perintah di dalamHukum Taurat.”

18 Orang itu bertanya lagi, “Perintah-perintah yang mana
yang harus saya taati?”
Jawab Yesus, “Jangan membunuh, jangan berzina, jangan

mencuri, janganmemberikan kesaksian palsu, 19hormatilah
ibu-bapakmu dan kasihilah sesamamu sama seperti kamu
mengasihi dirimu sendiri.”✡

20Orangmuda itu berkata, “Semuanya itu sudah saya taati.
Apa lagi yang perlu saya lakukan?”

21 Yesus berkata lagi kepada orang itu, “Kalau kamu mau
kehendak Allah lengkap dalam dirimu, pergilah dan juallah
seluruh hartamu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada
† 19:11 Ayat 11a Jawaban Yesus juga bisa diterjemahkan, “Tidak semua orang
bisa menerima ajaran-Ku itu.” Tetapi karena ayat 12, kemungkinan besar
maksud Yesus seperti di teks penerjemahan. ✡ 19:12 Mrk. 10:13-16; Luk.
18:15-17 ✡ 19:15 Mrk. 10:17-31; Luk. 18:18-30 ✡ 19:19 Kel. 20:12-16; Ul.
5:16-20; Im. 19:18
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orang-orangmiskin. Dengan begitu kamu akanmemperoleh
harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah Aku.”

22 Waktu orang muda itu mendengar apa yang Yesus
katakan, dia pergi dengan hati yang sedih, karena dia sangat
kaya dan tidakmaumenjual hartanya.

23 Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-
Nya, “Yang Ku-katakan ini benar: Sulit sekali bagi orang
kaya untuk menjadi warga kerajaan Allah! 24Aku sungguh-
sungguh katakan ini lagi: Lebih gampang seekor unta ma-
suk melewati lubang jarum‡ daripada orang kaya masuk ke
dalam kerajaan Allah.”

25Ketika kami mendengar hal itu, kami sangat heran dan
bertanya, “Kalau begitu, siapa yang bisa selamat dan masuk
surga?”

26 Tetapi Yesus memandangi kami dan berkata, “Bagi
manusia hal itu tidak mungkin, tetapi Allah sanggup
melakukan segala sesuatu.”

27 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan
kami? Kami sudah meninggalkan semua milik kami dan
mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami dapatkan?”

28 Jawab Yesus kepada kami, “Yang Ku-katakan ini benar:
Waktu Allah memperbaharui segala sesuatu, Aku sebagai
Anak Manusia akan duduk di takhta yang menunjukkan
kemuliaan-Ku. Pada saat itu juga kalian semua yang men-
jadi rasul-Ku akan duduk di atas dua belas takhta untuk
memerintahdanmenghakimikeduabelas suku Israel. 29Dan
setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya, saudara-
saudarinya, orang tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya
karena mengikut Aku, maka seratus kali lipat yang serupa
akan diterimanya kembali, dan dia juga akan menerima
hidup yang selama-lamanya. 30 Tetapi banyak orang yang
sekarang mempunyai kedudukan yang rendah di kemudian
hari akanmendapatkan kedudukan yang tinggi. Danbanyak
orang yang sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi
di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang ren-
dah.”
‡ 19:24 lubang jarum Ajaran yang tidak benar sudah banyak diajarkan di
mana-mana bahwa pada waktu Yesus ada pintu ukuran biasa di samping pintu
gerbang besar di Yerusalem. Diajarkanbahwapintu yang lebih kecil itu bernama
Lubang Jarum, dan bahwa seekor unta bisa masuk— tetapi hanya kalau semua
bebannyadilepaskan. Tetapi pintudi sampinggerbang seperti ituhanya terdapat
di negara-negara Eropa, dan dibangun beberapa abad sesudah zaman Yesus.
Ajaran Yesus di sini adalah bahwa sama sekali mustahil untuk orang kaya
menjadi warga kerajaan Allah! Tetapi menurut ayat 26, hal yang mustahil bagi
manusia itu bisa terjadi dengan pertolongan Allah.
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20
Perumpamaan tentang para pekerja yang diberi upah un-

tuk bekerja di kebun anggur
1 Yesus melanjutkan ajaran-Nya, “Karena kerajaan Allah

bisa disamakan seperti seorang yang mempunyai kebun
anggur yang luas. Pagi-pagi sekali, dia pergi ke pasar 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 menyuruh mereka bekerja di
kebunnya itu.

3 “Kira-kira jam sembilan pagi, dia pergi lagi ke pasar,
dan dia menemukan beberapa orang pekerja yang sedang
menganggur. 4Makadia berkata kepadamereka, ‘Bekerjalah
di kebun anggur saya. Saya akan membayar kalian dengan
upah yang pantas.’ Mereka pun setuju dan pergi bekerja di
kebunnya. 5Sekitar jamdua belas siang dan jam tiga sore dia
pergi lagi melakukan hal yang sama.

6 “Kira-kira jam lima sore, dia pergi lagi ke pasar, dan
dia melihat beberapa orang pekerja lain di sana yang masih
terus menganggur. Dia bertanya kepada mereka, ‘Kenapa
kalian membuang-buang waktu sepanjang hari di sini dan
tidakmengerjakan apa-apa?!’

7 “Jawab mereka, ‘Tidak ada orang yang memberikan
pekerjaan kepada kami.’

“Dan pemilik kebun itu berkata, ‘Kalian juga pergilah bek-
erja di kebun saya.’

8 “Ketika hari sudah petang dia berkata kepada man-
dornya, ‘Panggillah para pekerja itu dan bayarlah upah
mereka— mulai dari yang datang terakhir sampai yang per-
tama.’ 9 Lalu para pekerja yang mulai bekerja jam lima
sore datang mengambil upah mereka, dan masing-masing
menerima satu keping uang perak. 10 Tetapi waktu giliran
parapekerjayangbekerja sejakpagi-pagi itumenerimaupah
mereka, mereka berpikir bahwa mereka akan menerima
upah lebih banyak dari para pekerja yang lain. Dan ternyata
setiap mereka juga menerima upah satu keping uang perak.
11 Jadiwaktumerekamenerima 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
* 20:2 satu keping uang perak Secara harfiah, “satu dinar.” Dinar adalah mata
uangRomawi yangdibuat dari perak asli. Padawaktu itu, satu dinar adalahupah
seorang pekerja dalam satu hari.
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yang sama dengan kami! Padahal kami sudah bekerja keras
sepanjang hari di bawah panas matahari!’

13 “Tetapi pemilik kebun itu menjawab salah satu dari
mereka, ‘Kawan, saya tidak melakukan yang kurang adil
kepadamu! Bukankahsebelumnyakamusudahsetujuuntuk
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 bermu-
rah hati kepada orang lain?’

16“Dengandemikianorang-orangyangsekarangmempun-
yai kedudukan yang rendah di kemudian hari akan men-
dapatkan kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang
sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di kemudian
hari akanmendapatkan kedudukan yang rendah.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
17 Ketika Yesus dan kami kedua belas murid-Nya sedang

dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia mengumpulkan kami
secara diam-diam dari para pengikut lain dan berkata,
18 “Dengarlah baik-baik! Kita sedang menuju Yerusalem. Di
sana Anak Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan kepada
para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan
menjatuhkan hukumanmati atas Aku. 19Kemudian mereka
akan menyerahkan Aku kepada pembesar-pembesar yang
bukanYahudi. Danmereka akanmenghinadanmencambuk
Aku, lalu membunuh Aku dengan cara disalibkan. Tetapi
pada hari ketiga sesudah kematian-Ku, Aku akan dibangk-
itkan 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.”
✡ 20:16 Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34 ✡ 20:19 Mrk. 10:35-45
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22 Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, “Kalian tidak
mengerti apa yang kalian minta. Apakah kalian sang-
gup menerima penderitaan seperti yang Aku segera akan
alami?”†
Jawabmereka, “Ya, kami sanggup.”
23Kata Yesus kepada mereka, “Memang kalian akan men-

galami penderitaan seperti yang akan Ku-alami. Tetapi Aku
tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebe-
lah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku. Bapa-Ku yang akan
memberikan kedua tempat itu kepada mereka yang sudah
ditentukan-Nya.”

24 Waktu kami kesepuluh murid yang lain mendengar
hal itu, kami sangat marah kepada kedua bersaudara itu.
25Tetapi Yesus memanggil kami semua dan berkata, “Kalian
tahu bahwa para pemimpin dan pembesar bangsa-bangsa
yang bukan Yahudi suka memerintah masyarakat dengan
keras dan menindas hak-hak mereka. 26 Tetapi kalian tidak
boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang
mau menjadi orang yang terkemuka, dia harus mengam-
bil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian.
27Dan siapa saja dari kalian yangmaumenjadi orang nomor
satu, dia harus menjadi budak bagi semua kalian yang lain.
28 Kalian harus mengikuti teladan-Ku. Karena Aku— Anak
Manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh
orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain
danmemberikanhidup-Ku sebagai kurbanmenebus banyak
orang dari perbudakan karena dosa-dosamereka.”

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat✡
29WaktuYesus dankami semuameninggalkankota Yeriko,

banyak orangmengikuti kami. 30Ada dua orang buta sedang
duduk di pinggir jalan. Waktu mereka mendengar bahwa
Yesus sedang melewati jalan itu, mereka mulai berseru,
“Tuhan, Keturunan Daud,‡ kasihanilah kami!” 31 Orang
banyak yang mengikuti itu menegur mereka supaya diam,
tetapi mereka semakin keras berteriak, “Tuhan, Keturunan
Daud, kasihanilah kami!” 32Lalu Yesus berhenti dan berkata
kepada mereka berdua, “Apa yang kalian mau Aku perbuat
bagi kalian?”

33 Jawab mereka, “Ya Tuhan, supaya mata kami bisa meli-
hat kembali.” 34 Yesus sangat mengasihani mereka, jadi Dia
menjamah mata mereka. Dan saat itu juga mereka melihat
kembali, lalu mereka jugamengikuti Dia.
† 20:22 menerima … alami Secara harfiah, “meminum cawan yang akan
Ku-minum.” ✡ 20:28 Mrk. 10:46-52; Luk. 18:35-43 ‡ 20:30 Keturunan Daud
Lihat catatan di Mat. 9:27.
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21
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1 Waktu Yesus dan kami para murid-Nya hampir
mendekati Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada
di bawah Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh dua orang
murid-Nya berjalan lebih dahulu 2 dan berkata kepada
mereka, “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian
masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat
bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah
kepada-Ku. 3 Dan kalau ada orang yang menanyakan
tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, ‘Tuhan
memerlukan kedua keledai ini,’ dan orang itu akan segera
mengizinkan 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.’ ”✡
6 Lalu kedua murid itu pergi dan melakukan tepat seperti

yang dikatakan Yesus kepada mereka. 7 Mereka mem-
bawa keledai itu bersama anaknya dan meletakkan jubah-
jubah mereka di atas punggung kedua keledai itu sebagai
alas duduk. Lalu Yesus naik keledai muda itu.* 8 Untuk
menghormati Yesus, sebagian besar dari orang banyak
yang berkumpul di situ membuka jubah-jubah mereka dan
menggelarkannya di jalanan, dan ada juga yang mengalas
jalan itu dengan ranting-ranting yang berdaun.† 9 Orang-
✡ 21: Mrk. 11:1-11; Luk. 19:28-38; Yoh. 12:12-19 ✡ 21:5 Zak. 9:9
* 21:7 keledai muda itu Apa yang Matius tulis bisa ditafsirkan, “naik ke atas
jubah-jubah itu,” atau “naik ke atas keduakeledai itu.” Yangkedua itubisa berarti
bahwa Yesus menunggangi salah satu, lalu menunggangi yang kedua. Tidak
mungkin menunggangi keduanya sekaligus. Sesuai sifat tulisan Matius dalam
Injil ini, dia senang memakai dua-duanya, karena kutipan di ayat 5 menyebut
dua macam keledai— yaitu “onon” (keledai) dan “polon” (keledai muda). Dalam
penerjemahan ini, memilih keledai muda untuk ditunggangi Yesus karena Injil
Markus dan Lukas mengatakan bahwa Yesus menunggangi keledai muda yang
belum pernah ditunggangi orang. Lihat Mrk. 11:2 dan Luk. 19:30. † 21:8
Untuk menghormati Yesus … Orang banyak membuat hal-hal seperti ini sesuai
dengan kebudayaan mereka untuk menyambut seorang raja yang datang. Jalan
raya dialasi supaya kaki raja tidak menyentuh tanah. Dan dengan menaruh
jubahmerekadibawahkaki rajayangdatang, berartimereka tundukkepadaraja
itu. Tetapi 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 hanyamenunggangi keledai beban untukmenunjukkan bahwaDia datang
dengan rendah hati.
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orang yang berjalan di depan dan juga di belakang Yesus
semuanya bersorak-sorai,
“Hosana!‡ Terpujilah TUHANkarena kedatangan Keturunan

Daud ini!
‘Biarlah TUHAN memberkati raja kita ini yang datang
mewakili TUHAN.’✡

Terpujilah TUHAN sampai di tingkat surga yang tertinggi.”
10Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, seisi kota men-

jadi gempar, jadi orang-orang bertanya-tanya, “Siapakah
orang itu?”

11Orang banyak yang mengikuti Yesus menjawab, “Orang
itu Yesus! Yaitu nabi yang berasal dari desa Nazaret di
provinsi Galilea.”

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan Rumah Al-
lah seperti pasar✡

12 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir
semua orang yang sedang berjual-beli di situ. Dia memba-
likkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang.§
DanDia jugamenjatuhkanbangku-bangkuyangdipakaioleh
para penjual burungmerpati.

13 Kata-Nya kepada mereka, “Dalam Kitab Suci Allah
berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa.’✡
Tetapi kalian sudahmengubahnya menjadi ‘tempat persem-
bunyian untuk para pencuri!’ ”✡

14 Lalu banyak orang buta dan orang pincang datang
kepada-Nya di teras Rumah Allah, dan Dia membuat semua
orang buta itu bisa melihat dan semua orang pincang itu
bisa berjalan. 15 Dan ketika para imam kepala dan ahli
Taurat melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan
Yesusdanmendengaranak-anakkecil bersorak-soraidi teras
‡ 21:9 Hosana Dalam Bahasa Ibrani yang kuno, hosana berarti ‘TUHAN sela-
matkanlah kami’ atau ‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi pada waktu Yesus, artinya
sudah berubah menjadi pujian terhadap raja yang mirip dengan seruan ‘Hidup
Pangeran...!!!’ dalam bahasa Indonesia. Dengan memakai kata hosana, sudah
jelasbahwaorangbanyakmemujiAllahkarenamenerimaYesus sebagaiMesias—
yaituRajaPenyelamatyang sudahdijanjikan. ✡ 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 dipersembahkankepadaTUHAN.” Jadi orang-orang yang datang keRumah
Allah menukar uang mereka dulu supaya bisa memakai uang yang diizinkan
dan berlaku di dalam Rumah Allah. Pada waktu itu, uang yang diizinkan untuk
dipakai adalah mata uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas
semuayangdijual di RumahAllah, jadimerekamenjadi kayadari hasil penjualan
dan penukaran uang itu. ✡ 21:13 Yes. 56:7 ✡ 21:13 Yer. 7:11
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Rumah Allah, “Hosana, terpujilah Allah karena Keturunan
Daud ini,”merekamenjadi sangat marah. 16Mereka berkata
kepada-Nya, “Kamu tidak dengar anak-anak itu— kah?! Ke-
napa kamu tidakmelarangmereka berkata seperti itu?!”
Jawab-Nyakepadamereka, “Ya, Akudengar. Tetapi sampai

kapan kalian bisa mengerti Firman Allah?! Karena penulis
Mazmur berkata kepada Allah,
‘Engkau sudah mengajar anak-anak dan bayi-bayi untuk

memberi pujian yang sempurna kepada-Mu.’ ”✡
17 Kemudian Yesus dan kami meninggalkan mereka lalu
keluar dari kota itu, dan pergi ke desa Betania untuk
bermalam di situ.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
18Besoknya 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 buah-
nya. 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.

20Ketika kamimurid-murid-Nyamelihat hal itu, kami san-
gat herandanbertanya, “Kenapabisa pohonara itu langsung
kering?!”

21 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau kamu masing-
masing percaya tanpa ragu-ragu dalam hatimu, kamu juga
bisa membuat keajaiban seperti yang Aku lakukan pada
pohon ini— bahkan melakukan keajaiban yang lebih besar
lagi. Contohnya, kamu bisa minta kepada Allah supaya
gunung ini pindah ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi.
22 Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa, percayalah
bahwa Allah sedang memberikannya, maka kalian akan
menerimanya.”

Yesus ditanya tentang hak-Nya untukmengajar✡
23 Pada waktu Yesus sudah kembali ke teras Rumah

Allah dan sedang mengajar di sana, para imam kepala
dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepada-Nya dan
berkata, “Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk
mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami?—
seperti yang kamu lakukan kemarin! Atas nama siapa kamu
melakukan itu?”

24 Dia menjawab, “Aku juga mau menanyakan sesuatu
kepada kalian. Kalau kalian menjawab Aku, maka Aku
✡ 21:16 Mzm. 8:3 ✡ 21:17 Mrk. 11:12-14, 20-24 ✡ 21:22 Mrk. 11:27-33; Luk.
20:1-8
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juga akan memberitahukan Siapa yang memberikan hak
itu kepada-Ku. 25 Siapa yang memberikan hak kepada
Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah
Allah yang memberikan, atau dia bekerja atas kemauannya
sendiri?”
Lalu mereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kita

menjawab ‘Allah yang memberi,’ maka dia akan berkata
kepada kita, ‘Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya
kepada Yohanes?’ 26 Tetapi jangan kita jawab, ‘Dia bekerja
atas kemauannya sendiri,’ karena kita takut bahwa orang
banyak ini akan marah kepada kita!” Mereka takut kepada
orang banyak itu, karena semua orang yang berkumpul di
situ percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi. 27 Jadi
merekamenjawab Yesus, “Kami tidak tahu.”
Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku pun

tidak akan mengatakan kepada kalian Siapa yang mem-
berikanhakkepada-Kuuntukmelakukanhal-hal seperti itu.”

Perumpamaan tentang kedua anak dari pemilik kebun
28 “Sekarang katakanlah pendapat kalian tentang cerita

ini: Ada seorang bapak mempunyai dua orang anak laki-
laki. Pada suatu hari dia menyuruh anaknya yang pertama,
‘Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.’

29 “Anak itumenjawab, ‘Saya tidakmau!’ 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
yangmelakukan 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
danmenunjukkanhidupyang sesuaidengankehendakAllah

* 21:31 pertama Terdapat perbedaan tekstual dalam ayat 29-31. Dalam salinan
kuno yangdiikuti oleh TB, peran kedua anak terbalik di ayat 29 dan 30, dibanding
dengan salinan kuno yang diikuti oleh TSI. Lalu di ayat 31, salinan yang diikuti
oleh TB menulis jawaban para pendengar sebagai ‘yang kedua’. Jadi, ceritanya
tetap sama di antara kedua salinan kuno tersebut, karena anak yang akhirnya
mengikuti kemauan bapaknya adalah anak yang dulunya melawan. Hampir
semua terjemahan lain dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris mener-
jemahkan seperti TSI. TBmenjadi sangat unik dalam ketiga ayat ini.
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kepada kalian, dan kalian tidak mau mempercayai ajaran-
nya. Tetapi para penagih pajak dan para pelacur memper-
cayainya. Biarpun kalian sudahmenyaksikan begitu banyak
orang seperti mereka digerakkan oleh Allah untuk berto-
bat, kalian tidak menyesal dan tidak mulai percaya kepada
ajaran Yohanes.”

Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡
33 “Dengarkanlah cerita yang lain ini: Adalah seorang

pemilik tanah 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 yang mau masuk ke dalam kebun
itu. Sesudah itu dia menyewakan kebun anggur itu kepada
beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya
pergi ke negeri lain. 34Waktu tiba musim panen, dia menyu-
ruh hamba-hambanya pergi kepada para petani itu untuk
mengambil 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.
37 Akhirnya dia mengutus anaknya sendiri kepada para
petani itu dengan pikiran, ‘Pasti anak saya akan mereka
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 danmembinasakan para petani itu! Lalu dia
akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-petani yang
lain— yang setia membagikan hasil yangmenjadi bagiannya
pada waktumusim panen tiba.”

✡ 21:32 Mrk. 12:1-12; Luk. 20:9-19
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42KemudianYesusberkatakepadamereka, “Sampaikapan
kalian bisa mengerti Firman Allah? Karena sudah ada ter-
tulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang ban-

gunan,
Allah sudah jadikan sebagai batu fondasi yang terutama.

ApayangAllah lakukan itu sangatmengherankanbagikita!’✡
43 “Karena itu, Aku berkata kepada kalian bahwa hak se-

bagai 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 akanhancur. Dan semuayangditimpabatu 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, karenamereka takut kepada orang banyak
yangmempercayai bahwa Yesus adalah seorang nabi.

22
Perumpamaan tentang bermacam-macam orang yang di-

undang ke pesta pernikahan putra raja✡
1 Ketika para pemimpin Yahudi masih ada, Yesus men-

gajar dengan memakai beberapa perumpamaan lagi. Dia
berkata, 2 “Tentang siapa terpilih menjadi warga negara
kerajaanAllah, hal itu bisa digambarkan seperti seorang raja
yang mengadakan pesta pernikahan untuk putranya. 3Pada
waktu pesta sudah siap dimulai, raja itu menyuruh hamba-
hambanyamemanggil orang-orang yang sudah diundang ke
pesta itu. Tetapi para undangan itu tidakmau datang.

4 “Sekali lagi raja itu menyuruh hamba-hambanya yang
lain, ‘Katakanlah kepada para undanganku itu bahwa semua
makanan pesta sudah siap. Sapi jantan dan anak sapi yang
gemuk sudah banyak dipotong, dan segala sesuatu sudah
tersedia. Mari datang ke pesta pernikahan ini!’

5 “Namun, para undangan itu tetap saja tidak mempedu-
likan undangan itu dan masing-masing pergi mengerjakan
pekerjaannya. Ada yang pergi mengerjakan ladang, berda-
gang, dan pekerjaan lainnya. 6Bahkan ada yangmenangkap
hamba-hamba raja itu, menyiksa mereka, dan akhirnya
membunuh mereka. 7 Maka raja menjadi sangat marah,
✡ 21:42 Mzm. 118:22-23 ✡ 22: Luk. 14:15-24
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laludiamenyuruhpara tentaranyauntukmembunuhorang-
orang yang sudahmembunuh para hambanya itu danmem-
bakar kota mereka.

8 “Kemudian raja itu berkata lagi kepada para hambanya,
‘Pesta pernikahan sudah siap, tetapi orang-orang yang su-
dah 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
maupunyangbaik, sampai ruanganpestapunpenuhdengan
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, bagaimana kamu bisa masuk ke
sini tanpamemakai pakaian seragam?’ Tetapi orang itu tidak
bisa menjawabnya. 13 Kemudian raja itu berkata kepada
para hambanya, ‘Ikatlah kaki dan tangan orang itu dan lem-
parkanlah dia ke luar ke tempat yang paling gelap. Orang-
orang yang berada di situ akan selalu menangis serta sangat
menderita.’ ”

14 Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan
berkata, “Banyak orang yang diundang oleh Allah untuk
menjadi warga kerajaan-Nya, tetapi sebenarnya hanya
sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu.”

Orang-orang Farisi bersepakat membujuk Yesus supaya
Diamelawan pemerintahan Roma✡

15 Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi
meninggalkan Yesus dan mengatur rencana bagaimana
menjebak-Nya. Mereka mau membujuk Yesus supaya Dia
melawan aspirasi umum para orang Yahudi atau men-
gatakan sesuatu yang melawan pemerintah. Waktu itu be-
berapa 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 juga
mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki
untukkita lakukan. Kamu tidak takut kepadapendapat siapa

* 22:11 pakaian seragam yang sudah disediakan … Secara harfiah, “pakaian
pesta pernikahan.” Menurut banyak penafsir, informasi tersirat dalam cerita
ini adalah bahwa raja-raja sering menyediakan pakaian seragam untuk semua
orang yangmenghadiri pesta besar. ✡ 22:14 Mrk. 12:13-17; Luk. 20:20-26



Matius 22:17 76 Matius 22:28

pun, karena kamu tidak memandang kedudukan orang.
17 Jadi kami mau menanyakan tentang pendapatmu: Menu-
rut Hukum Taurat, bolehkah kita membayar pajak kepada
pemerintah Roma atau tidak?”

18 Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana jahat mereka.
Karena itu Dia berkata, “Kalian hanyalah orang yang
berpura-pura baik! Apakah dengan pertanyaan semacam
itu kalian pikir bisa menjebak Aku?! 19 Coba tunjukkan
kepada-Ku satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk
membayar pajak.” Lalu mereka menunjukkan mata uang
itu kepada-Nya. 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 kepada mereka, “Kalau begitu, berikanlah

kembali kepada raja apa yangwajib rajamiliki. Danberikan-
lah kembali kepada Allah apa yang wajib Allahmiliki.”

22 Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran.
Lalumereka pergi meninggalkan Dia.

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

23 Pada hari itu juga, beberapa anggota kelompok Saduki†
mendatangi Yesus. (Kelompok Saduki percaya bahwa setiap
orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali.) Lalu
mereka bertanya kepada-Nya, 24 “Guru, Musa mengajarkan
bahwakalau seorang laki-laki yang sudahberistrimeninggal
dan belum mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah
mengawini jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi
abangnya yang sudah meninggal itu.✡ 25 Pernah ada tu-
juh orang bersaudara di antara kami. Laki-laki yang per-
tama menikah dengan seorang perempuan, lalu meninggal.
Karena dia tidakmempunyai anak, lalu laki-laki yang kedua
mengawini janda kakaknya itu. 26 Lalu laki-laki yang kedua
jugameninggal tanpamempunyai anak. Hal yang sama juga
terjadi kepada laki-laki yang ketiga, dan seterusnya, sampai
yang ketujuh. Mereka semuameninggal dan tidakmempun-
yai keturunanmelalui perempuan itu. 27Danakhirnya janda
itu juga meninggal. 28 Jadi, kalau memang benar bahwa
orang yang sudahmeninggal akan dihidupkan kembali, lalu
janda itu akan disebut sebagai istri siapa? Karena ketujuh
bersaudara itu sudah pernah kawin dengan dia.”
✡ 22:22 Mrk. 12:18-27; Luk. 20:27-40 † 22:23 kelompok Saduki Kebanyakan
anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan
sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam
Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 22:24 Ul. 25:5
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29LaluYesusmenjawab, “Kalian sangat kelirukarena tidak
tahu apa yang tertulis dalam Kitab Suci dan tidak menge-
nal kuasa Allah. 30 Karena pada waktu orang meninggal
hidup kembali, mereka tidak akan kawin lagi. Mereka akan
hidup seperti malaikat-malaikat di surga yang tidak pernah
menikah.

31 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah kematian,
sampaikapankalianakanmengerti FirmanAllahyang terke-
nal ini! Yaitu waktu Allah berkata, 32 ‘Aku adalah Allah
Abraham, dan Allah Isak, dan Allah Yakub.’✡ Allah menye-
butkan ketiga nenek moyang kita itu sebagai orang yang
masih tetap hidup dan menyembah-Nya. Walaupun orang
yangmeninggal tidak lagi di dunia, di hadapanAllahmereka
masih tetap hidup.”

33 Orang banyak yang berada di situ heran sekali ketika
mendengar ajaran-Nya itu.

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling
penting✡

34 Lalu para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa
Yesus sudah mengalahkan orang-orang dari kelompok
Saduki ketika mereka mengajukan pertanyaan menguji
Yesus, maka berkumpullah mereka untuk mencari jalan
untuk mengalahkan Yesus. 35 Lalu salah seorang anggota
mereka— yang juga adalah ahli Taurat, mencari suatu cara
untuk menyalahkan Yesus ketika dia bertanya, 36 “Guru,
menurut pendapatmu, dari semua Hukum Taurat, perintah
mana yang paling penting?”

37 Yesus menjawab, “ ‘Kasihilah TUHAN Allahmu dengan
segenap hatimu, dengan segenap napas hidupmu, dan den-
gan segenap akal pikiranmu.’✡ 38Perintah itulah yang paling
pentingdanyang terutama. 39Danperintahkeduayangham-
pir samapentingnya dengan itu— yaitu ‘Kasihilah sesamamu
sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.’✡ 40 Karena
kedua perintah itu adalah dasar dari semua Hukum Taurat
dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi.”

Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan hanya keturunan
Daud✡

41Sementaraorang-orangFarisi itumasihbersamadengan
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.”

✡ 22:32 Kel. 3:6 ✡ 22:33 Mrk. 12:28-34; Luk. 10:25-28 ✡ 22:37 Ul. 6:5
✡ 22:39 Im. 19:18 ✡ 22:40 Mrk. 12:35-37; Luk. 20:41-44 ‡ 22:42 Kristus
Lihat catatan di Mat. 1:16.
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43Kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, kenapa Daud—
ketika bernubuatmelalui kuasa RohKudus,memanggil Kris-
tus, ‘Tuhan saya’? Karena dia berkata seperti ini,
44 ‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,§
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai

Raja
sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu
danmembuat merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

45 Jadi, kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan
menyebut Dia ‘Tuhan Penguasa hidupku,’ kenapa kalian
mengajar 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 pertanyaan
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, un-
tuk menjelaskan dan mengajarkan Hukum Taurat. 3 Oleh
karena itu, lakukanlah dan taatilah semua yang mereka
ajarkan kepada kalian. Tetapi jangan tiru perbuatan para
ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak
melakukan apa yang mereka ajarkan. 4Mereka membebani
kita dengan banyak peraturan agama yang sangat sulit di-
jalani. Tetapi mereka sendiri hanya berpura-pura seperti
orang yang menjalankan semua peraturan itu. Dan ketika
kita merasa kesulitan untukmenjalani semua peraturan itu,
mereka yang mengajar peraturan itu tidak peduli kepada
kita. Bahkan untuk mengulurkan ujung jarinya pun untuk
menolong mengatasi kesulitan kita, mereka merasa malas.
5 Semua perbuatan baik yang mereka lakukan hanya un-
tuk pamer saja. Sebagai contoh, mereka membesarkan ko-
tak peringatan*merekadanmemanjangkan rumbai-rumbai
§ 22:44 TUHAN Allah … Tuhan Penguasa hidupku Secara harfiah, “TUHAN
berkata kepada Tuhanku.” Lihat informasi tentang kedua arti kata Tuhan dalam
Prakata TSI. ✡ 22:44 Mzm. 110:1; Kis. 2:34-35; 1Kor. 15:25; Ibr. 1:13 ✡ 23:
Mrk. 12:38-40; Luk. 11:37-52; 20:45-47 * 23:5 kotak peringatan Padawaktu itu,
orang Yahudi mengikat kotak kecil ke dahi atau lengan yang berisi empat bagian
penting dari Kitab Suci (Kel. 13:1-10, 11-16; Ul. 6:4-9; 11:18-21). Kotak kecil itu
dibuat dari kulit binatang, dan dipakai untuk memperingatkan bahwa mereka
mewarisi Hukum Taurat. (Ul. 6:6-9) Tetapi orang-orang dalam kelompok Farisi
membuat kotak-kotak itu lebih besar untuk membanggakan diri bahwa mereka
lebih saleh dari yang lain.
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yang ada di keempat ujung jubah mereka.† 6 Di rumah-
rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan, mereka suka
dudukdi kursi-kursi yangpalingdepan. 7 Jugawaktumereka
berjalan di pasar, mereka senang sekali waktu orang-orang
memberi salam yang penuh hormat kepada mereka seperti
ini ‘Selamat siang, Bapak Guru.’

8 “Tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan
orang lain memanggil kamu ‘Guru.’ Karena kalian hanya
mempunyai satu Guru, dan kalian semua bersaudara. 9Dan
janganlah kalian memanggil siapa pun di dunia ini ‘Bapa.’
Karena hanya ada satu Bapa kita— yaitu Bapa yang di surga.
10Dan kalian juga janganmau dipanggil ‘Pemimpin.’ Karena
hanya ada satu Pemimpin kalian— yaitu Aku yang adalah
Kristus. 11 Sebaliknya, orang yang Allah anggap yang terbe-
sar di antara kalian adalah orang yang rendah hati dan
menjadi pelayan kalian semua. 12 Siapa yang meninggikan
dirinyaakandirendahkanolehAllah. Dan siapayangmeren-
dahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

13-14Lalu, waktu orang banyak masih berada di situ, Yesus
langsungmenegurparapemimpinYahudi, “Celakalahkalian
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian berpura-
pura saja sebagai orang baik! Kalianmenghalangi 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 yang mau masuk
ke sana.‡

15 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang
Farisi! Kalian berpura-pura saja sebagai orang baik! Tidak
banyak orang yang mau menjadi anggota kelompok kalian.
Jadi kalian mencari ke sana kemari sampai menjelajahi
lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang mau
menjadi anggota kelompok kalian. Dan ketika orang itu
† 23:5 rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubah mereka Menurut
peraturanHukumTaurat, 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 untuk mengikuti dengan
setia semua perintah dalam Hukum Taurat. ‡ 23:13-14 Ayat 14 Beberapa
salinan kuno dalam bahasa Yunani menambah kata-kata ini yang dari Mrk.
12:40— yang sesudah beberapa ratus 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
sampaihabis. Danuntukmenutupikejahatan itu, kalianberdoapanjang-panjang
di rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa kalian orang baik. Akibat
dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akanmemberi hukumanyang sangat berat
kepada kalian.”
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menjadi anggota kelompok kalian, kalian menjadikan dia
calon anggota neraka yang dua kali lebih jahat dari kalian
sendiri.

16 “Celakalah setiap kalian! Karena kamu mau menjadi
penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri
buta! Kamumengajar, ‘Kalau seseorangmenguatkan perjan-
jiannyadenganmenyebutRumahAllahsaja,§ dia tidakharus
menepati janjinya itu. Tetapi kalau dia menguatkan perjan-
jiannya dengan menyebut emas yang ada di Rumah Allah,
makadia harusmenepati janjinya itu.’ 17Kalian orangbodoh
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
diamenguatkanperjanjiannyadenganmenyebut persemba-
han yang ada di atas mezbah, dia terikat kepada janjinya
itu.’ 19 Kalian orang buta! Kenapa sampai kalian tidak
menyadari bahwa di mata Allah mezbah yang lebih penting
daripada persembahan?! Karena mezbahlah yang men-
jadikan persembahan di atasnya itu kudus. 20 Karena siapa
yangmenguatkan perjanjiannya denganmenyebutmezbah,
berarti dia sudah melibatkan baik mezbah Allah, maupun
semua persembahan yang ada di atas mezbah itu. 21 Dan
siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut
Rumah Allah, berarti dia sudah melibatkan baik Rumah-
Nya itu, maupun Dia yang tinggal di situ. 22Dan siapa yang
menguatkan perjanjiannya dengan menyebut surga, berarti
dia sudah melibatkan 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
§ 23:16 menguatkan perjanjiannya Dalam Kesepuluh Hukum, dilarang untuk
menyebut nama Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu, orang Yahudi
menggunakan kata-kata lain untuk menghindar dari langsung mengucap “Al-
lah.” Jadi, waktu orang Yahudi bersumpah atau berjanji tentang sesuatu, mereka
jarang mengatakan, “Semoga Allah melihat saya kalau saya berdusta!” Kalau
orang menguatkan janjinya dengan menyebut Allah, berarti dia terikat kepada
janjinya itu. Oleh karena itu, mereka biasanya menguatkan perjanjian mereka
dengan memakai kata-kata lain. Misalnya, seseorang bisa berkata, “Semoga
Surga melihat saya kalau saya berdusta.” Atau, “Semoga Rumah Allah melihat
saya …” Jadi, karena kebiasaanmereka itu, guru-guru Taurat perlumembedakan
kata-kata mana yang dipakai yang benar-benar mengikat orang kepada janjinya
atau sumpah itu di mata Allah, dan kata-kata mana yang dianggap enteng.
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yang paling penting. Misalnya kamu masing-masing mem-
beri persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah
hasil kebunmu— seperti selasih, adas manis, dan jintan.*
Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Allah yang paling
penting— yaitu berbelas kasihan, melakukan yang adil dan
menepati janji-janjimukepada orang lain. Seharusnya kamu
melakukanhal-hal yang paling penting itu, dan janganmelu-
pakan hal-hal yang ringan juga. 24 Hai setiap kamu yang
maumenjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal
kamu sendiri buta! Caranya kamumengikuti perintah Allah
bisa digambarkan seperti seseorang yang mengeluarkan se-
mut kecil† dari airminumnya, tetapi seekor unta yang ada di
dalam air minumnya langsung ditelannya!

25 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-
orang Farisi! Kamu berpura-pura saja sebagai orang baik!
Cara kamu mengikuti perintah Allah bisa digambarkan
seperti orang yang hanya mencuci cangkir dan mangkuk
pada bagian luarnya saja, tetapi lupa untuk mencuci bagian
dalam yang sangat kotor. Begitu jugalah hati kamu penuh
dengan kotoran— yaitu kamu tidak menguasai diri sendiri
dan menipu orang untuk mendapatkan uang. 26Hai setiap
kamu orang Farisi yang buta, sampai kapan kamu akan
menyadari bahwakamuharusmembersihkanbagiandalam
dulu, baru bagian luar juga akanmenjadi bersih!

27 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-
orang Farisi! Kamu berpura-pura saja sebagai orang
baik! Kamu seperti kuburan yang sudah dicat putih.
Bagian luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalam-
nya penuh dengan tulang-belulang dan berbagai macam ko-
toran. 28Begitu juga dengan kamu, karena waktu orang lain
melihat kamu dari luar, kamu kelihatan seperti orang yang
benar. Tetapi sebenarnya hati kamu penuh dengan keing-
inan untuk melanggar perintah-perintah Allah dan hanya
berpura-pura saja sebagai orang benar.

29-31 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang
Farisi! Kalian berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian
adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi! Nenek
moyang kalianlah yangmembunuh para nabi, dan sekarang
kalian membangun kembali kuburan-kuburan para nabi
* 23:23 persepuluhan … Hukum Taurat mengatakan agar orang Israel mem-
berikan persepuluhan dari bahan makanan hasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul.
26:12). Dalam hal ini tidak termasuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut
dalam ayat ini. Berarti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah mem-
berikan lebih daripada tuntutan Taurat untuk menunjukkan betapa hebatnya
merekamelaksanakanTaurat. † 23:24 semut kecil Secaraharfiah, “agas.” Agas
bisa terbang, tetapi lebih kecil dari lalat atau nyamuk.
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itu serta menghiasinya. Dan dengan mulut kalian berkata,
‘Seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami,
kami pasti tidak akan ikut bersama mereka membunuh
orang-orang benar itu.’ Tetapi dengan perkataan itu,
sudah jelas bahwa kalian sendiri mengaku bahwa kalian
adalah keturunan para pembunuh itu! 32 Jadi, kalau begitu,
lanjutkan dan selesaikanlah pekerjaan yang sudah dimulai
oleh nenekmoyangmu itu!

33 “Kalian sama saja seperti ular berbisa! Nenek moyang
kalian pun ular berbisa! Bagaimana mungkin orang-orang
seperti kalian bisa melarikan diri dari hukuman neraka?!
Memang tidak mungkin. 34 Oleh karena itu, perhatikan-
lah! Aku akan tetap mengutus nabi-nabi, orang-orang bi-
jak, dan guru-guru Firman Allah kepada kalian. Sebagian
dari mereka akan kalian bunuh, dan sebagian akan kalian
salibkan,‡ dan sebagian lagi akan kalian cambuk di rumah-
rumah pertemuanmu. Dan sebagian yang lain lagi akan
kalian aniaya dan kejar dari kota yang satu ke kota yang lain.

35-36 “Oleh karena itu, Allah sudah memutuskan untuk
menanggungkan hukuman yang paling berat kepada kalian
para pemimpin Yahudi atas darah semua orang benar itu
yang kalian bunuh karenamerekamengajar atas nama-Nya.
Yang Ku-katakan ini benar: Kalian ini yang sudah menyak-
sikanpelayanan-Kuakanmenanggunghukumanatas semua
pembunuhan orang benar dalam sejarah kita— mulai dari
pembunuhan Habel sampai pembunuhan Zakaria,§ anak
Berekya. (Habel itu dibunuhhanya karena dia hidup dengan
benar, sedangkan Zakaria adalah orang yang kalian bunuh
di antara Ruang Kudus danmezbah di Rumah Allah.)”

Yesusmemperingatkan para penduduk Yerusalem✡
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 mengu-
lurkan kedua tangan-Ku untuk memeluk dan melindungi
kalian, seperti induk ayam mengumpulkan dan melindungi
anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian selalu tidak
mau datang kembali kepada-Ku. 38 Sejak zamanMusa, Allah
sudah berkemah di antara kalian bangsa Israel. Tetapi per-
hatikanlah: Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi mendiami

‡ 23:34 salibkanLihat catatandiMat. 27:22. § 23:35-36 Habel…ZakariaHabel
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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Rumah-Nya yang ada di sini. 39 Percayalah bahwa mulai
sekarang, kalian tidak akan melihat Aku lagi sampai tiba
saatnya Aku datang kembali dan kalian berkata, ‘Biarlah
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: Wak-
tunya akan datang di mana semua yang kalian lihat ini akan
dirobohkan— sampai tidak ada satu batu pun yang masih
tersusun di atas batu yang lain.”

3Sesudah itu, Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika
Dia sedang duduk sendirian di sana, kami datang kepada-
Nya dan bertanya, “Tolong jelaskan kepada kami kapan
bencana itu akan terjadi? Dan tanda-tanda apa yang akan
terjadi sebelum kedatangan-Mu kembali dan sebelum dunia
ini berakhir?”

4 Jawab Yesus, “Hendaklah kalian berjaga-jaga, supaya
tidak tertipu! 5 Karena banyak orang akan muncul dan
mengaku, ‘Aku inilahKristus yangkaliannanti-nantikan itu,’
sehingga mereka akan menyesatkan banyak orang. 6Kalian
akan mendengar tentang perang yang sedang berlangsung
atau yang akan terjadi, tetapi jangan kalian kuatir. Karena
Allah sudah menentukan bahwa hal-hal itu memang harus
terjadi. Tetapi apa yang terjadi itu bukan sebagai tanda
sudah memasuki zaman akhir dunia. 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 di-
bunuh. Kalian akan dibenci oleh semua bangsa karena
kalian percaya kepada-Ku. 10 Kemudian banyak orang
akan berhenti percaya kepada-Ku karena penganiayaan itu.
Dan orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai
saudara seiman akan membenci kalian dan menyerahkan
✡ 23:39 Mzm. 118:26; Mat. 21:9 ✡ 24: Mrk. 13:1-31; Luk. 21:5-33



Matius 24:11 84 Matius 24:23

kalian kepada para penguasa. 11 Banyak nabi palsu akan
muncul, dan mereka akan menipu banyak orang. 12 Dan
karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah
Allah, kasih di antara sesama akan semakin tawar. 13 Tetapi
setiap orang yang terus percaya dan mengikut Aku sampai
akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya akan disela-
matkan. 14Kabar Baik tentang bagaimana Allahmendirikan
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 nubu-
atan Nabi 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 melanjutkan menga-
jar,

16 “Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang
yang ada di Yerusalem dan provinsi Yudea harus melarikan
diri ke gunung-gunung. 17 Pada saat itu, kalau ada dari
kalian yang berada di teras rumah,* jangan masuk untuk
mengambil sesuatu. Langsung lari saja! 18 Begitu juga
kalau ada orang yang sedang bekerja di ladang. Jangan
kembali ke rumah untuk mengambil jubahnya. 19 Pada
waktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu yang hamil dan
yang menyusui. Mereka akan sangat menderita karena
sulit melarikan diri. 20Mintalah dalam doa supaya kesusa-
han besar itu jangan terjadi pada Hari Sabat atau musim
dingin. Kalau begitu terlalu susah untuk kalian melarikan
diri. 21 Karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan
yang paling mengerikan. Kesusahan seperti ini belum per-
nah terjadi sejak permulaan dunia sampai sekarang. Dan
sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah
terjadi lagi.✡ 22 Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat
pilihan-Nya yang masih hidup di dunia pada waktu itu, Dia
sudah putuskan bahwa bencana yang palingmengerikan itu
tidak boleh lama. Karena kalau lama, tidak ada orang yang
sanggup bertahan hidup di dunia.

23 “Pada waktu itu kalau ada orang yangmemberitahukan
seperti ini, ‘Lihat! Kristus yang kita nanti-nantikan itu
✡ 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 Indonesiamenggunakan teras atau halaman
rumah. ✡ 24:21 Dan. 12:1



Matius 24:24 85 Matius 24:31

sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia ada di sana,’ jangan kalian
percaya. 24Karena 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 sebelum-
nya.”

Yesus mengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari
surga✡

26 “Jadi, apabila orang berkata kepadamu, ‘Lihatlah! Kris-
tus yang kita nanti-nantikan itu sudah ada di daerah sepi,’
kamu jangan pergi ke sana. Atau kalau seseorang men-
gatakan, ‘Benar! Dia sudah menghindar dari orang banyak
dan Dia ada di rumah di sana,’ jangan kamu percaya.
27 Karena kedatangan-Ku (Anak Manusia) tidak terjadi se-
cara diam-diam. Tetapi kedatangan-Ku akan terlihat di
mana saja, seperti kilat yang memancar dari timur ke barat.
28 Orang-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 “Pada waktu itu suatu tanda yang menunjukkan
kedatangan-Ku (Anak Manusia) akan muncul di langit. Lalu
orang-orang yang tidak percaya kepada-Ku dari semua suku
bangsa di bumi akan meratap dengan sangat ketakutan,
waktu melihat Aku sedang datang di atas awan-awan di
langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. 31 Lalu Aku
akanmenyuruhmalaikat-malaikat-Ku untukmembunyikan
terompet surgawi dan mengumpulkan semua umat Allah
Bapa. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di
✡ 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.”
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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
bahwamusimpanas sudahdekat. 33Begitu juga, kalaukalian
sudah melihat tanda-tanda itu mulai terjadi, seharusnya
kalian pun tahu bahwawaktunya untukAku datang kembali
sudah dekat. 34 Yang Ku-katakan ini benar: Semua tanda
itu akan terjadi sementara orang-orang zaman inimasih 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 pun yang tahu. Malaikat-
malaikat di surga pun tidak. Bahkan Aku pun sebagai Anak
Allah tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu.

37 “Keadaannya waktu Aku— Anak Manusia, datang akan
seperti yang terjadi pada zaman Nuh. 38-39 Karena pada
hari-hari sebelum banjir besar itu datang, orang-orang tidak
pernah berpikir bahwa bencana akan menimpa mereka.
Mereka sibukmakan danminum, laki-laki menikahi perem-
puan, danperempuandinikahi laki-laki. Mereka terus hidup
sebagaimana biasanya sampai tiba waktunya Nuhmasuk ke
dalamperahubesardan tiba-tibabanjir itu datangdanmem-
binasakan mereka. Sebelum Aku— Anak Manusia, datang
kembali, seperti itu jugalah nanti keadaan orang-orang yang
tidak percaya kepada-Ku. 40Padawaktu kedatangan-Ku, hal-
hal seperti ini akan terjadi: Dua orang laki-laki sedang bek-
erja di ladang. Yang satu akan dibawamalaikat, dan satu lagi
akan tertinggal. 41Dan di tempat lain, dua orang perempuan
sedang menggiling gandum dengan batu gilingan. Yang satu
akan dibawa, dan yang satu lagi akan tertinggal.

42 “Oleh karena itu, teruslah berjaga-jaga dan siap sedia.
Karena kamu tidak 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. 44 Oleh karena itu, hendaklah
kalian juga tetap siap sedia, karena Aku— Anak Manusia,
akan datang pada saat yang tidak kalian sangka.”

Jadilah hamba yang setia dan bijak✡

✡ 24:35 Mrk. 13:32-37; Luk. 17:26-30, 34-36 ✡ 24:44 Luk. 12:41-48



Matius 24:45 87 Matius 25:8

45 “Buktikanlah bahwa kalian masing-masing adalah
hamba-Ku yang setia dan bijak! Kalau seorang pemilik
tanah bepergian, tentu salah satu hambanya yang
setia dan bijak akan dipercayakan tugas khusus— yaitu
memberikan makanan kepada hamba-hambanya yang
lain pada waktunya. 46 Kalau tuannya datang dengan tiba-
tiba dan mendapati dia sedang melakukan tugasnya itu,
tuannya akan sangat senang kepada hambanya itu dan
memberkatinya. 47 Yang Ku-katakan ini benar: Tuannya
itu akan mempercayakan seluruh harta bendanya kepada
hamba yang bijak dan setia itu.

48 “Sedangkan kalau hamba yang ditugaskan adalah jahat,
dia akanberkatadalamhatinya, ‘Tuansayapulangnyamasih
lama.’ 49 Lalu dia mulai memukuli hamba-hamba yang lain,
serta makan dan minum dengan para pemabuk. 50 Tetapi
tanpa memberitahukan sebelumnya dan pada hari dan jam
yang tidak disangka-sangkanya, tuannya tiba-tiba pulang.
51 Lalu tuan itu akan membinasakan hamba yang jahat itu
danmembuatdia senasibdenganorang-orangyangberpura-
pura saja sebagai orang benar— yaitu tuannya akan mem-
buang dia ke dalam penjara di mana orang-orang yang ada
di sana akan selalu menangis serta sangat menderita.”

25
Perumpamaan tentang sepuluh gadis

1 “Pada waktu Aku— Anak Manusia, datang kembali dan
disambut sebagai Raja di dunia ini, kejadiannya bisa digam-
barkan seperti dalam cerita ini: Pada suatu hari ada pesta
pernikahan dan diadakan pada malam hari. Ada sepu-
luh orang gadis yang bersiap-siap untuk menghadiri pesta
pernikahan itu, dan masing-masing membawa pelitanya
dan pergi menyambut pengantin laki-laki. 2 Dan ternyata
dari antara mereka hanya lima gadis bijak dan yang lima
lagi bodoh. 3-4 Masing-masing gadis yang bijak membawa
minyak cadangan dalam botol untuk pelita mereka. Tetapi
gadis yang bodoh membawa pelita saja tanpa membawa
minyak cadangan. 5Tetapi pengantin laki-laki itu lama sekali
datang, jadi semua gadis itu mengantuk lalu tertidur.

6 “Pada tengah malam ada orang yang berteriak, ‘Pen-
gantin laki-laki datang! Mari sambutlah dia!’

7 “Gadis-gadis itu pun segera bangun dan mengatur
sumbu-sumbu pelita mereka supaya menyala lebih terang.
8 Lalu masing-masing gadis bodoh itu memohon kepada
gadis-gadis yang bijak, ‘Berilah saya sedikit minyakmu,
karena pelita saya sudahmau padam.’
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9 “Tetapi masing-masing gadis bijak itu menjawab, ‘Oh,
jangan! Kalau saya beri pasti tidak akan cukup untuk saya
lagi. Lebih baik kamu pergimembelinya ke penjualminyak.’

10 “Selagi mereka pergi membeli minyak, pengantin laki-
laki pun tiba. Dan kelima gadis bijak yang sudah siap sedia
itu ikutmasukbersamadiake tempatpestapernikahan. 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 be-
nar: Saya tidakmengenal kalian.’

13“Karena itu siap siagalah selalu, karenakalian 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 dengan hartaku yang
akan kupercayakan kepadamu.’ 15 Lalu dia membagikan
hartanya itu kepada para hamba itu menurut kemampuan
masing-masing. Misalnya, hamba yang pertama menerima
lima kantong uang emas.* Hamba yang kedua menerima
dua kantong uang emas. Dan hamba yang ketiga hanya
menerima satu kantong uang emas. Lalu orang kaya itu pun
berangkat. 16Hamba pertama yang menerima lima kantong
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
menerimasatukantonguangemas itupergimenggali lubang
di tanah, lalumenyembunyikan 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 mem-
berikan laporan tentang hasil usahamerekamasing-masing.
20 Jadi hamba yang pertama datang danmenyerahkan sepu-
luh kantong uang emas itu dengan berkata, ‘Waktu itu Tuan
sudah mempercayakan lima kantong uang emas kepada

✡ 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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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 menyer-
ahkan empat kantong uang emas dengan berkata, ‘Waktu itu
Tuansudahmempercayakanduakantonguangemaskepada
saya. Dan sekarang lihatlah! Atas usaha saya uang itu sudah
menjadi dua kali lipat.’

23 “Dan tuannya berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba
yang baik dan setia! Karena dalam tanggung jawab yang
kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan
tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Mari ma-
suk ke pesta kedatanganku dan ikutmenikmati 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. 25Karena 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 danmalas! Kamu tahu bahwa sayamengambil banyak
keuntungan dari usaha orang lain, termasuk mengambil
hasil di mana saya tidak pernah menanam atau menabur.
27 Jadi seharusnya kamu menyimpan uang saya itu di bank,
supaya mereka menjalankannya dan saya bisa mendap-
atkan uangku itu kembali bersama dengan bunganya.’

28 “Lalu orang kaya itu berkata kepada para hambanya
yang lain, ‘Karena itu, ambillah uang itu dari dia danberikan
kepada hamba yang pertama itu yang sudah memegang
sepuluh kantong uang emas itu.’ ”

29 Lalu Yesus menyimpulkan seperti ini, “Karena kepada
setiap orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan
Allah kepadanya akan diberi lagi kepadanya, sampai dia
berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia
mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang
masih ada padanya akan diambil. 30Dan sesudah itu orang
kaya itu berkata kepada para hambanya yang lain, ‘Hamba
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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.’ ”

Anak Manusia akan mengadili orang-orang benar dan
orang-orang jahat

31 “Ketika Aku datang bersama para malaikat-Ku dan den-
gan kemuliaan-Ku sebagai Anak Manusia dan Raja Agung,
Aku akan duduk di takhta yang menunjukkan kemuliaan-
Ku. 32Kemudian para malaikat akanmengumpulkan semua
orang dari segala suku bangsa di hadapan-Ku. DanAku akan
memisahkanmerekamenjadiduakelompok, seperti seorang
gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing-
kambing. 33 Aku akan menempatkan mereka yang Aku
tetapkan sebagai domba-domba di sebelah kanan-Ku, dan
kambing-kambing di sebelah kiri-Ku.

34 “Sebagai Raja yangmengadili, Aku akan berkata kepada
mereka yang berada di sebelah kanan-Ku, ‘Marilah, kalian
yang sudah diberkati oleh Bapa-Ku! Terimalah bagian di
dalam kerajaan-Ku yang sudah disiapkan bagi kalian sejak
dunia diciptakan. 35 Karena ketika Aku lapar, kalianlah
yang memberi Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalianlah
yang memberi Aku minum. Ketika Aku baru datang sebagai
orang pendatang di negerimu, kalianlah yang memberi Aku
tumpangan. 36 Atau ketika Aku membutuhkan pakaian,
kalianlah yang memberi Aku pakaian. Ketika Aku sakit,
kalianlah yang merawat Aku. Dan ketika Aku dipenjarakan,
kalianlah yangmengunjungi Aku.’

37 “Kemudian orang-orang benar itu akan bertanya
kepada-Ku, ‘Tuhan, kapankah kami melihat Engkau
lapar dan memberi-Mu makan, atau haus dan memberi-
Mu minum? 38 Kapankah kami melihat Engkau sebagai
pendatang dan memberi tumpangan bagi-Mu, atau kapan
Engkau membutuhkan pakaian dan kami memberi-Mu
pakaian? 39Dan kapan kami melihat Engkau sakit lalu kami
merawat-Mu, atau kapan Engkau dipenjarakan dan kami
mengunjungi-Mu?’

40 “Dan Aku akan menjawab mereka, ‘Yang Ku-katakan
ini benar: Setiap kali kalian mengambil kesempatan untuk
melakukan hal-hal seperti itu kepada salah seorang dari
saudara-saudari-Ku ini— bahkan kepada orang yang paling
hina, kalian sudahmelakukannya bagi-Ku.’

41 “Kemudian Aku akan berkata kepada orang-orang yang
di sebelah kiri-Ku, ‘Hai kalian yang terkutuk! Pergilah
dari hadapan-Ku dan masuk ke dalam api yang tidak akan
pernah padam untuk selama-lamanya— yaitu tempat yang
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sudah disiapkan bagi iblis dan semua malaikat yang berpi-
hak kepadanya. 42 Karena ketika Aku lapar, kalian tidak
memberikan Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalian tidak
memberikan Aku minum. 43 Atau ketika Aku sebagai pen-
datang, kalian tidak memberi tumpangan bagi-Ku. Ketika
Aku membutuhkan pakaian, kalian tidak memberi pakaian
pada-Ku. Dan ketika Aku sakit atau dipenjarakan, kalian
tidakmengunjungi Aku.’

44 “Lalu mereka pun akan bertanya, ‘Tuhan, kapankah
kamimelihat Engkau lapar, haus, pendatang, membutuhkan
pakaian, sakit, atau dipenjarakan dan kami tidak memper-
hatikan kebutuhan-Mu?’

45 “Dan Aku akan menjawab mereka, ‘Yang Ku-katakan
ini benar: Setiap kali kalian tidak mengambil kesempatan
untuk melakukan hal-hal itu kepada salah seorang dari
saudara-saudari-Ku yang paling hina ini, kalian juga tidak
melakukannya bagi-Ku.’

46“Makaorang-orang ituakanmasukke tempatpenghuku-
man yang selama-lamanya, tetapi orang-orang benar akan
masuk 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. Pada waktu
itu Aku— Anak Manusia, akan diserahkan kepada musuh-
musuh-Ku untuk disalibkan.”

3Pada hari yang samapara imamkepala dan para penatua
Yahudi berkumpul di istana Kayafas— yaitu imam agung.
4 Mereka mengatur rencana secara diam-diam bagaimana
caranya menangkap dan membunuh Yesus. 5Tetapi mereka
berkata, “Jangan menangkap dia pada waktu Perayaan
Paskah, karena berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan
di antara kita dan orang banyak yang senang kepada Yesus.”

Perempuan yang menuangkan minyak wangi ke atas
kepala Yesus✡

✡ 26: Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Yoh. 11:45-53 ✡ 26:5 Mrk. 14:3-9; Yoh. 12:1-8
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6Waktu Yesus berada di Betania, di rumah Simon— yang
juga disebut Si Penyakit Kulit,* 7 datanglah seorang perem-
puan kepada-Nya dengan membawa sebotol†minyak wangi
yang sangatmahal. Lalu, ketika Yesus sedangmakan, perem-
puan itu menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus.
8 Tetapi waktu kami murid-murid-Nya melihat hal itu, kami
menjadi marah dan berkata, “Kenapa minyak wangi itu
dibuang begitu saja?! 9 Karena kalau kita menjual minyak
itu, pasti kita mendapat uang yang banyak sekali, lalu uang
itu bisa kita bagi-bagikan kepada orang-orangmiskin.”

10TetapiYesusmengetahuiapayangkamikatakan, laluDia
berkata kepada kami, “Tidak usah kalian menegur perem-
puan ini! Karena dia sudah melakukan perbuatan yang
baik bagi-Ku. 11 Karena kesempatan selalu ada bagi kalian
untuk menolong orang-orang miskin.‡ Tetapi Aku tidak
akan selalu ada bersama kalian. 12 Sebenarnya dengan
meminyaki tubuh-Ku, dia sudah menyiapkan tubuh-Ku un-
tukdikuburkan.§ 13YangKu-katakan ini benar: KetikaKabar
Baik tentang Aku disebarkan ke seluruh dunia, apa yang
sekarang dilakukan perempuan ini akan terus dibicarakan,
sampai dia tidak akan pernah dilupakan.”

Yudasmengkhianati Yesus✡
14Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari kami kedua

belas murid-Nya, pergi menemui imam-imam kepala 15 dan
bertanya, “Apa yang akan kalian berikan kepada saya kalau
sayamenyerahkanYesuskepadakalian?” Lalumerekamem-
berikan tiga puluh keping uangperak kepadanya. 16Danmu-
lai saat itu, Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan
Yesus kepadamereka.

Yesus memberikan makanan untuk mengenang tubuh dan
darah-Nya✡

* 26:6 Si Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir berkata bahwa kemungkinan besar
Simon ini sudahsembuhdaripenyakitnyasebelumnya. Penyakitkulit kustadi za-
manAlkitab tidak samadengan yang disebut kusta pada zaman ini. Lihat catatan
tentang penyakit kulit dalam Mat. 8:2. † 26:7 sebotol Botol tersebut dibuat
dari semacam batu putih yang disebut batu pualam. ‡ 26:11 Ayat 11a Yesus
hampirmengutip Ul. 15:11. § 26:12 menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan
OrangYahudibiasanyamenaruhminyakwangi dan rempah-rempahpadamayat
orang mati sebelum dikuburkan (seperti pada Mrk. 16:1). Tetapi perempuan
itu (Maria) mungkin tidak tahu bahwa Yesus akan mati. Dia menuangkan
minyak wangi ke tubuh Yesus karena dia mengasihi-Nya dan mungkin karena
dia inginmenghormati-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
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17 Hari pertama pada Perayaan Paskah,* kami datang
kepada Yesus dan berkata, “Di manakah yang Engkau in-
ginkan kamimempersiapkanmakanan Paskah untuk kita?”

18 Lalu Yesus menjawab, “Pergilah kepada sahabat kita
yang di kota Yerusalem. Katakanlah kepadanya, ‘Bapak,
Guru kami mengirim berita ini: Waktu-Ku sudah tiba. Dan
Aku mau merayakan Paskah bersama murid-murid-Ku di
rumahmu.’ ” 19Lalu beberapa orang dari kamimurid-murid-
Nya yang ditugaskan pergi mempersiapkanmakanan untuk
Perayaan Paskah, seperti yang sudah diperintahkan-Nya.

20 Sesudah malam tiba, Yesus dan kami makan bersama.
21Ketika kami sedangmakan, Dia berkata, “YangKu-katakan
ini benar: Salah satu dari antara kalian akan menjual 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!”

25Lalu Yudas, orang yang sudahmenjual Yesus dan segera
akanmenyerahkan-Nya berkata, “Bukan saya, toh?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
26 Ketika kami masih makan, Yesus mengambil sepotong

roti, dan mengucapkan syukur kepada Allah untuk roti itu.
Lalu Dia menyobek-nyobeknya, dan sambil memberikan
kepada kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Ambillah roti
ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

27 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air
anggur, lalu Dia mengucapkan syukur kepada Allah. Dan
sambil memberikannya kepada kami Dia berkata, “Kalian
masing-masing, silakan minum dari cawan ini. 28 Ini adalah
darah-Ku— yang akan ditumpahkan bagi banyak orang, su-
paya dosa-dosa mereka diampuni. Darah dari kematian-
Ku menjadi tanda bahwa perjanjian yang baru antara Allah
dan manusia sudah resmi. 29 Yang Ku-katakan ini benar:
Mulai sekarang Aku tidak akan minum anggur seperti ini
* 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 tersebutmenjadi tergabung. Lihat Kel.
12; Luk. 22:1.
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lagi sampai tiba saatnya kerajaan yang dijanjikan Bapa-Ku
sudah nyata. Pada saat itu Aku akanminum air anggur baru
bersama-sama dengan kalian.”

30 Lalu kami menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Al-
lah, dan sesudah itu kami pergi ke Bukit Zaitun.

Yesusberterus-terangbahwaPetrusakanmenyangkalDia✡
31 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya,

“Malam ini kalian semua akan berhenti percaya kepada-Ku
dan meninggalkan Aku. Karena harus terjadi sesuai dengan
apa yang tertulis dalam Kitab Suci— di mana Allah berkata,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.

Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana
kemari.’

32 Tetapi sesudah Allah membangkitkan Aku kembali dari
kematian, Aku akanmendahului kalian ke Galilea.”

33 Lalu Petrus berkata, “Mungkin teman-teman lain akan
berhenti percaya dan meninggalkan 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.” 37 Lalu
Dia menyuruh Yakobus dan Yohanes— yaitu kedua anak
Zebedeus, dan Petrus ikut bersama-Nya. Waktu itu Yesus
merasa sangat sedih dan hati-Nya sangat tidak tenang.
38 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Hati-Ku sangat sedih
sekali, seperti mau mati rasanya. Kalian tetap tinggal di sini
dan sadar terus dengan-Ku sambil berdoa.”

39Lalu Dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud
dan berdoa. Kata-Nya, “Ya Bapa-Ku, kalau bisa, janganlah
biarkan Aku menjalani penderitaan ini!† Tetapi jangan-
lah 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,
✡ 26:30 Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38 ✡ 26:35 Mrk. 14:32-42;
Luk. 22:39-46 † 26:39 janganlah … menjalani penderitaan ini Secara harfiah,
“jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.”
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“Ternyata satu jam saja kalian tidak sanggup sadar terus
dengan-Ku sambil berdoa! 41 Sadarlah terus sambil berdoa
supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika dicobai
oleh iblis. Memang rohmu mau berbuat yang baik, tetapi
tubuhmu tidak sanggup.”

42UntukyangkeduakalinyaYesuspergi lagiberdoa, “Bapa-
Ku, kalau penderitaan ini tidak mungkin Aku hindari, maka
jadilah sesuai dengan kehendak-Mu.” 43Ketika Dia kembali,
Diamelihat mereka sedang tidur lagi, karenamereka 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. 46Bangunlah! Mari kita pergi.
Lihat! Orang yangmenyerahkanAkukepadamusuh-musuh-
Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
47Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas— yaitu

salah seorang dari kami kedua belas murid. Dia datang
sebagai penunjuk jalan bersama orang banyak yang mem-
bawa pedang dan tongkat kayu. Mereka adalah orang-orang
yang disuruh oleh para imam kepala dan para pemimpin
Yahudi. 48 Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan
kepadamereka begini, “Orang yang saya peluk, dialah Yesus.
Tangkaplah dia!” 49 Begitu Yudas sampai di tempat itu,
dia mendekati Yesus dan berkata, “Salam, Guru.” Lalu dia
memeluk Yesus.‡

50 Jawab Yesus, “Hai sobat, lakukanlah apa yang menjadi
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 akanmati terbunuh oleh pedang juga.
53 Jangan lupabahwaAkumempunyai kuasauntukmeminta

✡ 26:46 Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 ‡ 26:49 peluk/memeluk
Yesus Secara harfiah, “mencium.” Ini cara yang wajar di antara orang Yahudi
untuk bersalaman.
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pertolongan dari Bapa-Ku, dan Dia bersedia segera mengir-
imkan lebih dari dua belas batalion§ malaikat untuk meno-
long Aku. 54Tetapi kalau Akumelakukan itu, maka apa yang
dinubuatkan dalam Kitab Suci tentang Aku tidak dipenuhi.”

55 Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, “Kalian
pikir Aku ini penjahat— kah?!— sehingga kalian harus mem-
bawa pedang dan tongkat kayu ke sini! Padahal setiap hari
Aku duduk mengajar di teras Rumah Allah. Kenapa kalian
tidak menangkap Aku di situ? 56 Tetapi semua ini terjadi
supaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi ditepati.” Lalu
kami semuamurid-Nyamelarikan diri, meninggalkan Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgamaorang
Yahudi✡

57 Sesudah itu, mereka yang menahan Yesus membawa-
Nya ke rumah imam agung— yaitu Kayafas. Para ahli Tau-
rat dan para pemimpin Yahudi sudah berkumpul di situ.
58 Tetapi Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai dia ikut
masukkehalamanrumah imamagung itu. Di sanadiaduduk
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 membuktikan bahwa Yesus bersalah, su-
paya menurut Hukum Taurat mereka bisa menjatuhi huku-
man mati kepada-Nya. Oleh karena itu mereka mencari-
cari lalu menemukan orang yang berpihak pada mereka
yang bersedia memberikan kesaksian palsumelawan Yesus.
Tetapi walaupun cukup banyak orang maju dan mem-
berikan kesaksian, apa yang mereka katakan berbeda satu
sama lain. Karena itu sidang Mahkamah tidak berhasil
membuktikan kesalahan apa pun pada Yesus. Akhirnya ada
dua orang yang maju untuk bersaksi. 61 Mereka berkata,
“Orang ini berkata, ‘Aku bisa merobohkan Rumah Allah dan
dalam tiga hari saja aku akanmembangunnya kembali.’ ”

62 Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus,
“Kenapa kamu tidak menjawab?! Banyak orang yang sudah
bersaksi tentang kesalahan-kesalahanmu.” 63 Tetapi Yesus
tetap diam saja.
Lalu imam agung berkata lagi kepada-Nya, “Dalam nama

Allah yang hidup, aku menyuruh kamu untuk menjawab
dengan benar: Apakah kamu adalah Kristus,* yaitu Anak
Allah?”
§ 26:53 batalion Dalam bahasa Yunani disebut, “legion.” Satu legion Romawi
terdiri dari kira-kira 5.000 tentara. ✡ 26:56 Mrk. 14:53-65; Luk. 22:54-55, 63-71;
Yoh. 18:13-14, 19-24 * 26:63 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16.
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64 JawabYesuskepadanya, “Demikianlah. DanAkuberkata
kepada kalian bahwa mulai sekarang kalian akan melihat
Aku sebagai Anak Manusia† duduk di tempat yang paling
terhormat di sebelah Yang Mahakuasa. Dan ketika Aku
datang kembali dari surga, kalian akan melihat Aku datang
dalam awan.”

65 Ketika imam agung mendengar hal itu, dia merobek-
robek baju‡ yang sedang dipakainya, dan berkata, “Dia
menghina Allah! Buat apa kitamencari saksi-saksi lain lagi?!
Sekarang kalian sudah mendengar sendiri dia menghina
Allah! 66 Jadi apa keputusan kalian?”
Jawab mereka, “Dia bersalah dan harus mendapat huku-

manmati!”
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 ha-

laman rumah itu. Lalu seorang pembantu perempuan
mendekati dia danberkata, “Kamu salah satu pengikut Yesus
orang Galilea itu— bukan?!”

70 Tetapi Petrus menyangkalnya di depan mereka se-
mua 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!”

73 Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ
berkata, “Benar! Kamu adalah salah seorang dari antara
mereka, karenadari logat bahasamukami tahubahwakamu
juga orang Galilea.”

74 Lalu Petrus mulai berkata, “Saya tidak kenal orang itu!
Kalau saya bohong, biar TUHANdi surgamenghukum saya!”
† 26:64 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6. Yang Yesus katakan tentang
diri-NyaadalahkutipandariMzm. 110:1danDan. 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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Saat dia bicara seperti itu, ayam pun langsung berkokok.
75 Dan Petrus segera teringat bahwa Yesus sudah berkata,
“Malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah tiga kali
berkata tentang Aku begini, ‘Saya tidak kenal orang itu.’ ”
Lalu Petrus pergi ke luar dari halaman rumah itu dan
menangis dengan sangat sedih.

27
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala
dan pemimpin Yahudi mengatur rencana bagaimana men-
dorong 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 hukummati, maka diamenye-
sali perbuatannya. Laluketigapuluhkepinguangperakyang
sudah diterimanya itu, dia kembalikan kepada imam-imam
kepala dan para pemimpin Yahudi. 4 Dia berkata kepada
mereka, “Saya sudah berdosa karena saya sudah menjual
orang yang tidak bersalah untuk dibunuh.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu menjawab, “Untuk apa

kamu berkata seperti itu kepada kami?! Kalau dosa, itu
tanggung jawabmu sendiri!”

5LaluYudasmelemparkanuangperak itukedalamRumah
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 mema-
sukkan uang ini ke dalam peti persembahan, karena uang
ini adalah hasil dari menjual nyawa orang.” 7 Jadi, sesudah
membicarakannya, mereka memutuskanmemakai uang itu
untuk membeli ladang yang dulu milik seorang tukang be-
jana keramik. Lalu tanah itu dijadikan sebagai kuburan un-
tuk para pendatang dan orang-orang asing yang meninggal
di Yerusalem. 8Oleh karena peristiwa ini diketahui kepada
para penduduk Yerusalem, maka sampai hari ini ladang itu
dikenal dengannama “LadangTumpahanDarah.”* 9Dengan
demikian, tanpamereka sadari,mereka sudahmenepati apa
yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia,
✡ 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’.
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“Merekaakanmengambil ketigapuluhuangperak itu—yaitu
harga jual yang ditetapkan oleh orang-orang Israel
terhadap Dia,

10 dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli se-
buah ladang yang dulu milik seorang tukang bejana
keramik. Ini sudah ditetapkan TUHAN dan diberi-
tahukan kepada saya.”†

Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡
11 Ketika Yesus diperhadapkan kepada Gubernur Pila-

tus, 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 tuduhan mereka 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, su-

dah menjadi kebiasaan setiap gubernur Roma untuk mem-
bebaskan satu orang dari penjara, sesuai dengan pilihan
masyarakat. 16Pada waktu itu, ada penjahat terkenal dalam
penjara yang juga bernama Yesus, tetapi dia juga disebut
Barabas.

17 Secara kebetulan, pada pagi itu orang banyak su-
dah berkumpul di istana gubernur karena kebiasaan terse-
but. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, “Siapakah yang
kalian pilih untuk saya bebaskan?— Yesus yang juga disebut
Barabas, atau Yesus yang sebagian dari kalian menganggap-
nya 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 yang membuat
merekamenyerahkan Yesus kepadanya.

19KetikaPilatus sedangdudukdi kursi pengadilan, istrinya
mengirim pesan kepadanya. “Janganlah kamu apa-apakan
† 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 ‡ 27:17 Kristus Lihat
catatan di Mat. 1:16.
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orang yang tidak bersalah itu yang sekarang kamu adili!
Karena tadi malam aku bermimpi tentang dia, dan hal itu
sangat menghantuiku.”

20 Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin
Yahudi terusmenghasut orang banyak supayamerekamem-
inta Pilatus untuk membebaskan Barabas dan menjatuhkan
hukumanmati kepada Yesus.

21 Jadi Pilatus bertanya lagi, “Dari kedua orang ini, siapa
yang kalian pilih untuk saya bebaskan?”
Jawabmereka, “Barabas!”
22 Maka Pilatus bertanya, “Kalau begitu, apa yang kalian

mau saya lakukan terhadap Yesus?— yang kalian sebut ‘Kris-
tus.’ ”
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 diper-
salahkan karena kematian orang ini! Kalian sendirilah yang
menanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

25 Semua orang yang ada di situ menjawab, “Ya, biarlah
kamidananak-anakkamiyangmenanggunghukumanAllah
atas kematiannya.”

26Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan per-
mintaan mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada ten-
taranya dengan perintah supaya mencambuk dan menyal-
ibkan Dia.
§ 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 sam-
pai setengah mati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib itu. Kedua
tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua
kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan
cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib
pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau
berhari-hari lamanya, dan sangat menderita. Orang yang dihukummati dengan
cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan
juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam
keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu akan menghina
dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk
warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari
negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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Tentara-tentaramengejek Yesus✡
27 Lalu tentara-tentara Pilatus itu membawa Yesus ma-

suk ke dalam bagian istana yang adalah markas mereka,
dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk
berkumpulmengelilingi Dia. 28Lalumerekamulaimengejek
Yesus sesuai dengan pengakuan-Nya sebagai raja. Mereka
melepaskan semua pakaian-Nya, dan untuk mengejek Dia
mereka memakaikan jubah merah kepada-Nya.* 29 Lalu
mereka membuat mahkota dari ranting-ranting tumbuhan
merambat yang berduri, dan dipasangkan pada kepala-
Nya. Lalu mereka menaruh sebatang buluh ke dalam
tangan kanan-Nya, supaya kelihatan seperti tongkat raja.
Lalumereka berlutut di hadapan-Nya denganmengejek 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 mem-
buka jubah merah itu dan menggantinya dengan jubah-Nya
sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disal-
ibkan.

Yesus disalibkan✡
32Padawaktumereka dalam perjalanan ke luar kota, para

tentara yang membawa Yesus itu bertemu dengan seorang
yang berasal dari kota Kirene bernama Simon. Dan mereka
memaksa† dia untuk memikul salib Yesus. 33 Lalu mereka
sampai di suatu tempat yang bernama Golgota. Nama itu
berarti “tempat tengkorak.”‡ 34 Di sana mereka memberi
Dia anggur asam yang bercampur empedu. Sesudah Dia
mencicipinya, Dia menolak untukmeminumnya.

35 Sesudah Yesus disalibkan, tentara-tentara itu membagi-
bagikan pakaian-Nya di antara mereka dengan cara mem-
buang undi.§ 36 Lalu mereka duduk di situ untuk men-
jaga Dia. 37 Kemudian mereka memasang tulisan di bagian
✡ 27:26 Mrk. 15:16-20; Yoh. 19:2-3 * 27:28 jubahmerah… Jubahwarnamerah
(yang seperti warna darah) selalu dipakai oleh komandan-komandan tentara.
✡ 27:31 Mrk. 15:21-32; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:17-27 † 27:32 memaksa
menerjemahkan istilah khusus dalam bahasa Yunani, yang juga bisa diter-
jemahkan “memerintah.” Semua provinsi di mana pemerintah Roma menjajah
masyarakat, semua tentara Romadiperbolehkan untukmemerintahmasyarakat
untuk memikul barang apa saja. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah
menjadi terlalu lemah untuk bisa memikul salib-Nya sendiri. ‡ 27:33 Golgota
… Nama yang disebut Matius untuk tempat itu berasal dari bahasa Ibrani sehar-
i-hari. DalambahasaLatin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanyaRoma, itu disebut
Kalvari. Bukit itu ada di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena
ada tengkorak-tengkorakmanusia di sana. Tetapi di bukit itu kebetulan ada batu
besar yangmenonjol yangbentuknya seperti tengkorakmanusia. § 27:35 undi
Matius membuat ayat ini supayamirip denganMzm. 22:18.
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atas salib-Nya yang menjelaskan alasannya Dia disalibkan.
Tulisan itu seperti ini, “Inilah Yesus, raja orang Yahudi.”

38 Sesudah itu mereka juga menyalibkan dua orang pen-
curi bersama dengan Yesus, yang seorang di sebelah kanan-
Nya dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Nya. 39 Orang-
orang yang lewat di tempat itu mengejek Dia. Den-
gan menggeleng-gelengkan kepala 40mereka berkata, “Hai,
kamu yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan
RumahAllah 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 se-
lamatkan, 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. 43 Menurut perkataannya sendiri, dia yakin
kepada Allah. Jadi, kalau ‘Allah benar senang kepada dia’
biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang.* Karena me-
mang pernah dia berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ” 44Dan
keduapenjahatyangdisalibkanbersama-samadenganYesus
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,
lamasabaktani?”—yangartinya, “Allah-Ku, Allah-Ku, kenapa
Engkaumeninggalkan Aku?”✡

47 Lalu beberapa orang yang berdiri di situ salah dengar
tentang apa yang dikatakan Yesus itu dan berkata, “Dia me-
manggil 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 untuk
menyelamatkan dia.”

* 27:43 biarlah Allah menyelamatkan dia … Waktu mereka mengejek Yesus,
mereka mengutip dari Mzm. 22:9. ✡ 27:44 Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49; Yoh.
19:28-30 ✡ 27:46 Mzm. 22:2 † 27:48 spons Sejenis bunga karang yang bisa
mengisap air. ‡ 27:48 air anggur yang asam Ketika mereka memberikan air
anggur asam itu, pada saat itu tepatlah apa yang tertulis dalamMzm. 69:22.
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50 Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu
menghembuskan napas terakhir.

51 Waktu Yesus mati, tiba-tiba gorden yang selalu ter-
gantung pada pintu Ruang Kudus§ di dalam Rumah Allah
robek sendiri dari atas ke bawah menjadi dua bagian. Dan
gempa bumi pun terjadi, dan banyak batu besar terbelah.
52 Kuburan-kuburan pun terbuka, dan banyak orang suci
yang sudah mati hidup kembali 53 dan keluar dari kuburan-
nya masing-masing. Lalu sesudah Yesus hidup kembali dari
kematian,merekamasukkekota suci (Yerusalem)dandilihat
oleh banyak orang.

54 Ketika komandan kompi dan para tentara yang men-
jaga Yesus melihat gempa bumi dan keajaiban yang lain itu,
mereka sangat ketakutan dan berkata, “Sungguh, Orang ini
benar-benar Anak Allah!”

55Di situ ada juga beberapa perempuan berdiri dan meli-
hat dari jauh. Mereka adalah perempuan yang sering
melayani Yesus dan kamimurid-murid-Nya, yang sudah ikut
bersama kami ke Yerusalem dari daerah Galilea. 56Di antara
mereka terdapat ibu dari Yakobus dan Yohanes,* Maria—
yang berasal dari kampung Magdala, dan Maria— ibu dari
Yakobus dan Yusuf, yaitu adik Yesus.

Mayat Yesus dikuburkan✡
57 Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang

bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea, dan dia juga
sudah seringmengikutYesus. 58DiapergimenghadapPilatus
dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan
tentaranya supaya mayat Yesus diberikan kepada Yusuf.
59 Lalu Yusuf dan beberapa orang lain mengambil mayat
itu lalu dibungkus dengan kain kafan yang baru dibelinya.
60Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan milik
Yusuf sendiri— yaitu yang baru dibuat seperti gua di dalam
bukit batu. Kemudianmulut gua kuburan itu ditutupdengan
menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai
penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain itu pulang.
61Waktumerekamengurusmayat Yesus, Maria yang dua itu
dudukmenghadapmulut gua kuburan itu.

Kuburan Yesus dijaga
§ 27:51 gorden…RuangKudusGorden ituadalahkain tebal yangselaludipasang
di pintu di Ruang Kudus. Tidak jelas di sini kalau gorden ini yang ada di
pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang memisahkan Ruang Kudus dari
Ruang Mahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan di Ibrani 9— yaitu
bahwa tidak ada halangan lagi yangmemisahkanmanusia dari Allah. (Lihat Kel.
26:31-33, Ibr. 9:1-8.) * 27:56 Yakobus dan Yohanes Secara harfiah “kedua anak
Zebedeus.” ✡ 27:56 Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42
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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.’ 64 Oleh karena
itu, tolong perintahkan supaya kuburannya dijaga tentara
sampaihari ketiga. Jangan-janganmurid-muridnyamencuri
mayatnya dan mengumumkan bahwa Yesus sudah bangkit
dari antaraorangmati. Kalau itu terjadi, penyesatan ituakan
lebih buruk daripada penyesatan yang pertama ketika dia
mengaku dirinya sebagai Kristus.”

65Pilatus berkata kepada mereka, “Saya izinkan. Bawalah
mereka yang saya tugaskan dan lakukanlah segala sesuatu
yang diperlukan untuk mengamankan kuburan itu.” 66Lalu
pemimpin-pemimpin Yahudi itu pergi bersama para ten-
tara penjaga ke kuburan itu. Mereka menempelkan segel
resmi pada batu penutup kuburan itu, lalu tentara itu tetap
berjaga-jaga di situ.

28
Yesushidupkembalidanmenampakandiri-Nyakepada ibu-

ibu
1 Sesudah lewat Hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari

Minggu,Maria—yangdari kampungMagdala, danMaria lain
yang tersebut itu✡ pergi melihat kuburan Yesus.

2 Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu
terjadiwaktu salah satumalaikat turundari surgadanmeng-
gulingkanbatu penutupdari pintu kuburan. Sesudah itu, dia
duduk di atas batu itu. 3 Tubuh malaikat itu bersinar terang
seperti kilat, danpakaiannyaputih sekali seperti awanputih.
4 Para 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. 6 Dia tidak ada di sini. Karena,
seperti yang Dia sudah katakan sebelumnya, Dia sudah
dibangkitkan Allah. Mari masuk dan lihatlah bekas tem-
pat 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 den-
gan Dia di sana.’ Perhatikanlah berita ini yang saya sudah
sampaikan kepadamu.”
✡ 28:1 Mat. 27:56, 61
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8Lalukeduaperempuan itu segerameninggalkankuburan
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. 10 Lalu
Yesus berkata kepada mereka, “Jangan takut! Pergilah dan
beritahukanlah kepada para pengikut-Ku* supaya mereka
pergi ke Galilea. Dan di sanamereka akanmenemui Aku.”

Cerita bohong para tentara penjaga
11 Sementara kedua perempuan itu pergi memberitakan

kejadian itu kepada kami, sebagian dari tentara penjaga
kuburan itu pergi ke kota dan melaporkan kepada imam-
imam kepala tentang semua yang sudah terjadi. 12 Jadi
para imam kepala segera mengadakan rapat dengan para
pemimpin Yahudi di mana mereka memutuskan untuk
memberikan banyak uang sogok kepada para penjaga itu,
13 dengan pesan, “Kalian harus menceritakan seperti ini,
‘Murid-murid-Nya datang pada malam hari dan mencuri
mayat-Nya ketika kami sedang tidur.’ 14 Dan kalau guber-
nur mendengar cerita itu, kami akan berbicara dengan dia
supaya kalian tidak dihukum.” 15 Lalu mereka menerima
uang sogok itu danmenyebarkan cerita bohong seperti yang
sudah dipesankan kepada mereka. 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.
17Ketika kami bertemudengan Yesus di bukit itu, kami sujud
menyembah-Nya, walaupun hal itu sangat mengherankan
sampai ada di antara kami yang sulit percaya bahwa itu
benar-benar terjadi. 18 Lalu Yesus mendekati kami dan
berkata, “Allah sudah memberikan segala kuasa kepada-Ku
untuk memerintah semua ciptaan-Nya— baik yang ada di
surga, maupun yang ada di bumi. 19Karena itu, pergilah dan
ajarlah orang-orang dari setiap suku-bangsa supaya mereka
menjadi murid-Ku. Baptislah mereka sebagai orang yang

* 28:10 para pengikut-Ku Secara harfiah, “saudara-saudara-Ku” Di sini
kata itu artinya bukan para saudara kandung Yesus, tetapi para murid dan
saudara-saudari yang percaya kepada-Nya. ✡ 28:15 Mrk. 16:14-18; Luk.
24:36-49; Yoh. 20:19-23; Kis. 1:6-8
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mengikut Aku, Bapa-Ku, dan Roh Kudus.† 20 Dan ajarlah
mereka supaya taat kepada semua yang sudah Ku-ajarkan
kepada kalian. Dan yakinlah: Roh-Ku akan selalu menyertai
setiap kalian sampai akhir dunia.”

† 28:19 sebagai orang yang mengikut … Secara lebih harfiah, “ke dalam nama
Bapa, nama-Ku, dan namaRohKudus.” Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi
pada zaman Yesus, ‘nama’ di sini artinya seluruh kepribadian. Maksud Yesus
di sini bukan hanya sekedar mengucapkan ketiga Nama itu ketika orang-orang
dibaptis. Pada zaman Yesus, baptisan adalah upacara yang menyatakan bahwa
orang yang dibaptis sudah menjadi pengikut yang akan setia kepada Tritunggal
tersebut. Ketiga nama itu juga tidak menunjukkan bahwa ada tiga Allah, dan
juga tidak menunjukkan bahwa satu Allah mempunyai tiga nama. Dan Allah
juga tidak sekedar dibagi dalam tiga bagian. Ketiga pikiran tersebut itu salah.
Yang jelas ialah: Dalam Firman-Nya Allah yang Esa 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 ke-
datangan 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 diamenyiapkan jalan sebelumAku
mengutus Engkau.”✡

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

✡ 1: Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Yoh. 1:19-28 * 1:1-2 Kabar Baik Kabar
bahwa Allah sudah membuat jalan untuk mengampuni orang berdosa, supaya
mereka bisa hidup dengan Dia untuk selama-lamanya. Kabar Baik sering juga
diterjemahkan dengan ‘Injil’. † 1:1-2 Kristus adalah kata yang berasal dari
bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang
sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’
atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi
dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan
setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang
diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam
Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi
dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti
dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal
dari keturunan Raja Daud, dan yang akan membebaskan bangsa Israel dari
orang-orang yangmemusuhinya,mendirikan suatupemerintahandengankuasa
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 SebelumYesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudahmemberitahukan
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, dankuasa YangMahatinggi akandatang ke atas kamu, sehinggaAnak
kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri
yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke
dunia ini, dan kita menyebut-Nya ‘Anak Allah’ sesuai dengan Firman Allah. Dan
dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa Maria mengandung Yesus bukan karena
berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena kuasa Roh
Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 1:1-2 Mal. 3:1
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‘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. Dia mengajar
orang-orang yang datang kepadanya dan berkata, “Kalian
masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Al-
lah mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa
kamu mau terus mengikut Tuhan, datanglah kepada saya
supaya saya membaptis kamu.”* 5 Lalu datanglah orang
banyak dari seluruhprovinsi Yudea dan juga kota Yerusalem
kepada Yohanes di Sungai Yordan. Mereka semua mengaku
dosa-dosa mereka kepada Allah, lalu Yohanes membaptis
mereka di situ. 6Cara hidup Yohanes seperti cara hidupNabi
Elia pada zaman dulu. Pakaian Yohanes terbuat dari bulu
unta dan ikat pinggangnya dari kulit binatang. Dan Yohanes
seringmakan belalang dan air madu.

7 Dia juga berkata kepada mereka begini, “Tidak lama
lagi akan datang Seorang yang lebih berkuasa dari saya.
Sebenarnya saya tidak layak untuk melayani Dia, walaupun
hanya tunduk dan membuka tali sandal-Nya.† 8 Saya hanya
dapat membaptis kalian dengan air, tetapi Dia yang lebih
§ 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
pembacaYesayapasal 40dalamzamansebelumKristusmembacaayat inidengan
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’
langsungdipinjamdaribahasaYunani. Artinyaadalahmencelupkanataumema-
sukkan 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
kepadaAllahuntukdibersihkandari dosadanminat hidup tanpaberdosa. 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
sudahmengambil keputusan untukmengikut Yesus seumur hidup. Karena Yesus
sudah membersihkan kita dari dosa, baptisan juga menunjukkan bahwa kita
akan terus berusaha hidup bersih dari dosa dan sesuai kehendak Allah. Dan arti
dalamdari baptisanadalahbahwasecara rohanikita sudahdikuburkanbersama
Yesus dan sudah ikut dihidupkan kembali bersama Yesus. Berarti sekarang kita
menjalani hidup yang baru. Lihat Kis. 2:38; Rom. 6:3-4; Gal. 3:26-28; Kol.
2:12-13. † 1:7 melayani Dia … Secara harfiah, “tunduk dan membuka tali
sandal-Nya.” Pada zaman Yesus, semua orang memakai sandal yang terbuat
dari kulit binatang, sehinga gampang sekali kaki menjadi kotor saat berjalan.
Oleh karena itu, waktu tamu masuk ke dalam rumah, biasanya seorang budak
atau pembantu ditugaskan untuk membuka tali sandal dan mencuci kaki tamu.
Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanes merasa tidak layak untuk
mengambil pekerjaan seperti itu bagi seorang Kristus.
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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. 11 Lalu terdengar suara
Allahdari surga yangberkata, “EngkauadalahAnak-Kuyang
sangat Ku-kasihi, dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

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

daerah yang sepi. 13Empat puluh hari lamanya Yesus tinggal
di daerah sepi itu— di mana ada banyak binatang liar. Dan
padawaktu itu iblis berulang kali berusaha untukmencobai
Dia, tetapi tidak pernah berhasil. Lalu para malaikat datang
melayani Yesus.

Yesusmemulai pekerjaan-Nya✡
14 Sesudah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus pergi

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

16Waktu Yesus berjalan di pinggir Danau Galilea, Diameli-
hat 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 pen-
jala ikan, tetapi Aku akan mengajar kalian untuk menjaring
orang-orang supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

18 Pada waktu itu juga mereka langsung meninggalkan
jala mereka dan mengikut Yesus. 19-20 Yesus berjalan sedikit
dari tempat itu, dan Dia melihat lagi dua orang nelayan
yang sedangmemperbaiki jala-jalamereka di dalamperahu.
Mereka adalah Yakobus dan adiknya, Yohanes— anak-anak
dari Zebedeus. Begitu Yesus melihat mereka, Dia langsung
memanggil mereka. Pada waktu itu juga mereka mening-
galkanZebedeus danbeberapa anakbuahnya, lalumengikut
Yesus.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum
✡ 1:11 Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13 ✡ 1:13 Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15; 5:1-11
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21 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke kota
Kapernaum. Pada Hari Sabat Dia masuk ke rumah perte-
muan orang Yahudi‡ dan mengajar di situ. 22 Semua
orang yang mendengarkan ajaran-Nya merasa heran sekali,
karena Dia berbicara seperti seorang pemimpin yang mem-
punyai 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 mempun-
yai kuasa sehingga roh-roh jahat taat kepadanya.” 28 Lalu
berita tentang Yesus tersebar dengan cepat sekali di seluruh
provinsi Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
29Waktu Yesus dan keempatmurid-Nya keluar dari rumah

pertemuan itu, mereka langsung masuk 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

‡ 1:21 Rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sina-
goge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk
pertemuan umum orang Yahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan
mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang
ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban
bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan
dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. § 1:24
-mu Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil. Walaupun
roh jahat ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak sesungguhnya
menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 1:28 Mat.
8:14-17; Luk. 4:38-41 * 1:29 Petrus Secara harfiah, ‘Simon’.
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waktu hari hampir gelap,† orang-orang di kota itumembawa
kepada Yesus semua orang yang sakit dan yang dikuasai
setan-setan. 33 Hampir semua penduduk kota Kapernaum
berkumpul di depan rumah Petrus dan Andreas. 34 Lalu
Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit-
nya. 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 Sesudah menemukan Dia
mereka berkata, “Mari kita pulang, karena semua orang
sedangmencari Bapa.”

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

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit
kulit yangmenular✡

40 Pada waktu itu ada seorang yang kena penyakit kulit
yang menular.§ Dia datang berlutut di depan Yesus dan
berkata, “Kalau Bapa mau, Bapa pasti bisa menyembuhkan
saya.”
† 1:32 hari hampir gelap Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari matahari
tenggelam pada hari Jumat, sampai matahari tenggelam pada hari Sabtu. Jadi
pendudukdi kota itumenunggu sampaiHari Sabat selesai supayabisamembawa
orang-orang sakit kepada Yesus. Dan sebelum matahari turun, ibu mertua
Petrus melayani mereka dengan makan siang yang sudah disediakan sebelum
Hari Sabat, sebab menurut Hukum Taurat tidak boleh menyalakan api dan
memasak pada Hari Sabat. ‡ 1:34 tahu siapa Dia Maksudnya bukan bahwa
setan-setan tahu nama-Nya ‘Yesus’, tetapi seperti yang terjadi di Markus 5:7,
mereka berteriak begini, “Engkau adalah Anak Allah.” Jadi sudah jelas bahwa
setan-setan sudah tahu hubungan Yesus dengan Allah. Kalau begitu, kenapa
Yesus tidakmau setan-setanmenyiarkan berita yang benar itu tentang diri-Nya?
Tentu sebabnya adalah bahwa setan-setan tidak cocok menjadi saksi tentang
diri-Nya. ✡ 1:34 Luk. 4:42-44 ✡ 1:39 Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16 § 1:40
penyakit kulit yangmenularPenyakitkulit yangdimaksudkan tidaksamadengan
penyakit yangdisebut ‘kusta’padazamansekarang. MenurutHukumTauratpara
penderitapenyakit kulit seperti inidianggapnajis. Mereka tidakbolehmendekati
orang-orang sehat, tidak boleh masuk ke dalam rumah pertemuan Yahudi, dan
harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13.
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41Yesus sangatmengasihani orang itu, jadi Diamenjamah-
nya* sambil berkata, “Akumaumenyembuhkan kamu. Sem-
buhlah!” 42 Saat itu juga penyakit kulit orang itu langsung
hilang dari orang itu dan dia betul-betul sembuh.

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

45Tetapi orang itu pergi dan menceritakan kejadian itu ke
sana kemari. Oleh karena itu, Yesus tidak mau lagi masuk
secara terang-terangan ke dalam kota. Jadi Dia dan murid-
murid-Nya tinggal di luar kota saja di daerah-daerah yang
sepi. Biarpun begitu, orang-orang dari mana saja terus
berdatangan kepada-Nya.

2
Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡

1 Beberapa hari kemudian, Yesus kembali lagi ke kota
Kapernaum. Maka dengan cepat tersebarlah berita di kota
itu bahwa Yesus sudah kembali. 2 Lalu banyak orang yang
datang dan berkumpul untuk mendengarkan Dia mengajar
tentang Firman TUHAN. Rumah itu menjadi penuh karena
banyak orang. Bahkan di depan pintu pun tidak ada lagi
tempat untuk berdiri. 3 Sementara itu, ada empat orang
datang kepada Dia denganmembawa seorang laki-laki yang
lumpuh yang terbaring di atas kasur. 4Tetapi karena terlalu
* 1:41 menjamah Karena peraturan-peraturan yang ada dalam Hukum Taurat
tentang penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang menjamah
atau bersentuhan dengan mereka. Tetapi dalam ayat ini Yesus menjamah orang
sakit ini. Karena memang Dia tahu bahwa orang itu akan sembuh. † 1:44
diperintahkan oleh Musa … penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam Im.
14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu
harus datang kembali dengan membawa dua ekor burung yang masih hidup ke
RumahAllah, supaya seorang imambisamengadakanupacarapembersihandari
penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring yang penuh dengan air— supaya
darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imam yang bertugas memercikkan air
yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (PL tidak menuliskan apa terjadi
dengan mayat burung pertama, tetapi kemungkinan besar burung itu dibakar
di atas mezbah Tuhan.) Lalu burung yang kedua dicelupkan ke dalam air yang
sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini Yesus bermaksud
bahwa orang yang disembuhkan itu harus pergi ke Rumah Allah di Yerusalem,
karena persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah
pertemuan di kampung-kampungmereka. ✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26
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banyak orang, maka mereka tidak bisa membawa dia lang-
sung kepada Yesus. Oleh karena itu, mereka membawa dia
naik dengan kasurnya ke atap rumah dan membongkarnya
tepat di tempat Yesus berada. Lalu mereka menurunkan
orang lumpuh itu dengan kasurnya di depan Yesus. 5Waktu
Yesusmelihatmerekamelakukan itu, Dia tahu bahwa orang-
orang ini sangat yakin bahwa Dia berkuasa untuk menyem-
buhkanorang lumpuh ini. MakaYesus berkata kepada orang
lumpuh itu, “Hai pemuda, Aku sudah mengampuni dosa-
dosamu.”

6Tetapi adabeberapaorangahli Taurat yang sedangduduk
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 dosamanu-
sia, 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 membuk-
tikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak Manusia*
berhak untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus
berkata kepada orang lumpuh itu, 11 “Bangunlah, angkat
kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 12 Pada waktu itu
juga orang lumpuh itu bangun, dia mengangkat kasurnya,
dan keluar dari rumah itu. Semua orang yangmelihat hal itu
sangat heran, dan mereka memuji Allah begini, “Kita belum
pernahmelihat keajaiban yang seperti ini!”

Yesusmemanggil Matius✡
13 Waktu Yesus kembali lagi ke pantai Danau Galilea,

banyakorangdatangkepada-Nya, laluDiamengajarmereka.
14 Sesudah mengajar, Yesus berjalan lagi dari tempat itu

* 2:10 AnakManusiaWaktuYesus tinggaldidunia,Dia seringmenyebutdiri-Nya
“Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut
diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang
Nabi Daniel saksikan dalampenglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)
Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’—
maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai
Raja atas semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah
supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ✡ 2:12
Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32
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dan melihat seorang petugas pemerintah sedang duduk di
tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pa-
jak† 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 jugadianggapberdosa§ ikutmakanbersama
mereka. Pada waktu itu banyak orang sering mengikuti
Yesus. 16Beberapa ahli Taurat dari kelompok Farisi* datang
dan melihat bahwa Yesus serta murid-murid-Nya sedang
makanbersamadengan orang-orang yang dianggap berdosa
itu. Lalumereka berkata kepadamurid-murid-Nya, “Kenapa
guru kalianmakan bersama dengan para penagih pajak dan
orang-orang berdosa lainnya?!”

17Waktu Yesusmendengar perkataanmereka, Dia berkata
kepada mereka begini, “Orang yang sehat tidak perlu ke
dokter. Yang perlu ke dokter adalah orang sakit. Begitu
juga denganAku. Aku datang untukmemanggil orang-orang
berdosa supaya bertobat— bukan untuk orang-orang yang
merasa 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, “Para murid Yohanes sering berpuasa. Para anggota
kelompok Farisi juga begitu. Mengapa murid-muridmu
tidak?”
† 2:14 penagih pajak Pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh kerajaan Roma.
Jadi kalau orang Yahudi menjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang
yang sudah menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu, para penagih pajak
dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang lainnya. Mereka
juga dibenci karena mereka suka menagih pajak melebihi yang sebenarnya.
(Luk. 3:12-13) Karena itu para penagih pajak menjadi kaya. ‡ 2:14 Matius
Markus menulis nama Matius yang lain— yaitu ‘Lewi’. Sekarang kita lebih kenal
dia sebagai Matius— seperti tertulis dalam Mat. 9:9-13; 10:3. § 2:15 juga
dianggap berdosa Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan
di ayat 14. * 2:16 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu
mempertahankan bahwa semua peraturanMusa 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 termasukgolonganmereka, danmerekamenjadi iri hati karenabanyak
orangmengikuti Dia. ✡ 2:17 Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39
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19 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang me-
nunjukkan persamaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam
suatu pesta pernikahan disuruh berpuasa selama pengantin
laki-laki masih ada bersama mereka! Begitu juga se-
lama 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 dengan Aku, dan
pada waktu itulah murid-murid-Ku akan berpuasa sebagai
tanda berdukacita.”

21 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka:
“Kalau orang punya baju lama yang sudah robek, dia tidak
bisa menambal baju itu dengan kain yang baru. Karena
kalau baju itu dicuci, kain baru yang ditambal itu akan
mengecil, dan akanmembuat bagian yang robek itu tambah
robek lagi. 22 Begitu juga dengan air anggur yang baru.†
Anggur itu tidak bisa diisi ke dalam kantong kulit yang lama.
Karena waktu air anggur itu menguap dan udaranya tidak
bisa keluar, kantong itu akan menjadi rusak. Akhirnya air
anggur akan tumpah dan kantong kulit itu dibuang saja.
Karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke dalam kan-
tong 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-Nyamengambil beberapa bulir gandum
dan memakan biji-bizinya. 24Waktu itu ada beberapa orang
Farisi yang melihat hal itu, lalu berkata kepada Yesus, “Ke-
napa murid-muridmu berbuat demikian?! Mereka sedang
melanggar peraturan Hari Sabat.”

25Lalu Yesus menjawabmereka, “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
† 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 alkoholnyaakan semakin tinggi. Pada zamanAlkitab, yangdisebut ‘anggur
baru’ bisamengandung alkohol, tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama.
‡ 2:22 yang lamadan yangbaruDalamkedua contoh ini, Yesusmembandingkan
sesuatuyang lamadengan sesuatuyangbaru. Danajaran ini diberikanwaktuDia
ditanya tentang kebiasaan dari nenek moyang orang Yahudi tentang berpuasa.
Ternyata, seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa dis-
atukan dengan ajaran yang lama dari nenek moyang. Hal yang sama juga bisa
dilihat dalam cerita yang berikut. ✡ 2:22 Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5
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yang selalu ditaruh di Tempat Suci di dalam Kemah TUHAN.
Sedangkanmenurut peraturanHukumTaurat, 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,
“TUHANmengadakanHari Sabatuntukmenolongmanusia—
bukan untuk membuat hidup manusia menjadi budak Hari
Sabat! 28 Begitu juga Aku sebagai Anak Manusia adalah
Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan semua, terma-
suk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari
Sabat.”

3
Yesusmenyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebe-

lah padaHari Sabat✡
1Pada 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 den-
gan baik. Karena mereka sudah merencanakan, kalau Dia
menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat, mereka akan
melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3LaluYesusberkatakepadaorangyang tangannya lumpuh
itu, “Mari berdiri di depan sini.” 4 Dan Yesus bertanya
kepada mereka, “Menurut Hukum Taurat, apa yang boleh
kita perbuat padaHari Sabat? Apakahkita diizinkanberbuat
baik, atau berbuat jahat? Atau apakah kita diizinkanmenye-
lamatkan nyawa orang, atau membunuh?” Tetapi tidak ada
yangmenjawab.

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

Yesusmenyembuhkan banyak orang di pinggir danau

✡ 2:26 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 ✡ 3: Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11 * 3:1
rumah pertemuan Lihat catatan di Mrk. 1:21. † 3:2 Farisi Secara harfiah di
sini Markusmenulis ‘mereka’, yangmerujuk kepada orang-orang dari kelompok
Farisi di bagianakhirpasal 2. Dandi ayat 6, sudah jelasbahwayangdimaksudkan
adalah orang-orang Farisi.
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7 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya meninggalkan
tempat itu dan pergi ke Danau Galilea. Banyak orang
mengikuti mereka dari belakang— yaitu orang dari provinsi
Galilea dan Yudea. 8 Dan ada juga yang datang dari
Yerusalem, daerah Idumea, dan dari daerah sebelah timur
Sungai Yordan. Ada juga dari daerah sekitar Tirus dan Sidon.
Mereka semua datang karena mereka sudah mendengar
tentang hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan.

9 Waktu Yesus melihat banyak sekali orang yang
berkumpul, Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Tolong
siapkan perahu, supaya Aku mengajar dari atas perahu itu.
Karena kalau Aku mengajar dari sini, nanti Aku terjepit.”
10 Pada hari itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit.
Tetapi masih banyak lagi orang sakit lain yang saling
mendorong supaya mereka bisa mendekati dan menyentuh
Dia. 11 Dan ada juga orang-orang yang dikuasai oleh roh-
roh jahat. Waktu roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka
yang dikuasai itu langsung jatuh ke tanah dan berteriak,
“Engkaulah Anak Allah!” 12 Tetapi Yesus melarang roh-
roh jahat itu dengan keras supaya tidak memberitahukan
tentang diri-Nya.

Yesusmemilih dua belas orang untukmenjadi rasul-Nya✡
13-14 Sesudah itu, Yesus naik ke atas bukit, dan Dia me-

manggil dua belas orang yang sudah Dia pilih. Lalu mereka
datang kepada-Nya. Dia mengangkat mereka sebagai rasul-
rasul-Nya, supaya mereka bersama-sama dengan Dia, dan
mereka juga bisa diutus untuk menyebarkan berita kese-
lamatan. 15 Dia juga memberikan kuasa kepada mereka
supayamereka bisa mengusir setan-setan.

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

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

18Lalu yang lainnya Andreas, Filipus,
Bartolomeus, Matius,
Tomas, dan juga Yakobus— anak dari Alfeus,
Tadeus, dan Simon— yang pernahmengikuti gerakan orang-

orang yang berjuang supaya Israel bebas dari penjaja-
han Roma,

✡ 3:12 Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16 ‡ 3:17 Anak-anak Guntur Ada kemungki-
nan Yesus memberi nama itu karena kedua bersaudara ini sifatnya mengambil
keputusan cepat dan langsung bertindak. Jadi sifat yang cepat itu digambarkan
seperti kilat dan guntur. (Lihat Luk. 9:54; Mrk. 9:38.)
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19 dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang
kemudianmengkhianati Yesus.

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

20 Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang biasa Dia
tinggal. Tetapi banyak orang berkumpul lagi di situ, sampai
Yesus dan murid-murid-Nya sama sekali tidak ada waktu
untuk istirahat, maupun untuk makan. 21 Pada waktu itu
ada orang-orang yang berkata tentang Yesus, “Dia sudah
gila.” Waktu keluarga-Nyamendengar hal itu, merekamulai
berjalan ke tempat itu untukmemaksakan Yesus pulang.

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

23 Karena itu Yesus memanggil orang banyak itu untuk
berkumpul, dan mulai berbicara kepada mereka, “Tidak
mungkin iblismengusir roh-rohyangberpihakkepadadia.”*
Lalu Yesus mengajar mereka dengan menggunakan be-
berapa gambaran: 24-26 “Kaki-tangan iblis tidak mungkin
terpecah-pecah dan saling melawan. Itu bisa digambarkan
dengan satu negara atau satu keluarga: Kalaumereka saling
melawan dan saling berperang, berarti negara atau kelu-
arga itu akan hancur. Jadi sudah jelas bahwa iblis tidak
bisa memberi kekuatan kepada-Ku untuk mengusir roh-roh
yang berpihak kepada dia. Karena kalau itu terjadi, berarti
kerajaan iblis sudah hancur. 27 Aku di sini sebagai musuh
iblis, dan datang untuk merampas harta dari dia. Tidak
ada orang yang berani begitu saja masuk untuk mencuri
ke dalam rumah orang yang sangat kuat. Tetapi sebelum
masuk, dia harus lebih dulu mengikat orang yang kuat itu,
baru dia bisa masuk ke rumahnya 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

✡ 3:19 Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10 § 3:22 Beelzebul adalah nama
lain untuk Lusifer atau iblis. * 3:23 Tidak mungkin … berpihak kepada dia
menerjemahkan pertanyaan retoris dalam bahasa Yunani begini, “Bagaimana
mungkin iblis mengusir pihak iblis?” Ini bukan pertanyaan untuk mendapat
informasi. Yesus memakai pertanyaan ini untukmemulai ajarannya.
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menghina Roh Kudus† tidak akan pernah diampuni oleh
Allah untuk dosa besar itu. Mereka harus menanggung dosa
itu sampai selama-lamanya.” 30Yesus 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 dan menunggu 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 menun-
jukkan kepada kalian orang-orang yang Aku anggap seperti
ibu dan saudara-saudari-Ku.”‡ 34 Lalu Dia memandang
orang-orang yang duduk di sekitar-Nya dan berkata, “Orang-
orang inilah yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-
saudari-Ku— 35 yaitu orang-orang yang menaati kemauan
Allah. Mereka itulah yang Aku anggap seperti ibu, saudara,
dan saudari-Ku!”

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1 Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau Galilea,
banyak sekali orang berkumpulmengelilingi Dia. Karena itu
Dia naik ke atas perahu yang sedang berlabuh dan duduk
di situ, sedangkan orang banyak itu tetap berdiri di pinggir
† 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. Tidak mungkin seseorang
denganpikiran seperti itu bisa bertobat. Pikiran sepertimenghina RohAllah bisa
dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— dimana Yohanesmenulis tentang “dosa yang
mendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita yang
sudahpercaya kepadaYesus, kita tidakperlu takut denganberkata, “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-Nyadengan
pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 4: Mat. 13:1-9;
Luk. 8:4-8
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danau. 2 Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka
melalui berbagai perumpamaan— seperti yang berikut ini:

3“Dengarkanlahbaik-baik! Pada suatuhari seorangpetani
pergi 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 tunas dari bibit itu
cepat keluar, karena lapisan tanahnya tipis. 6 Waktu sinar
matahari menjadi panas, tunas-tunas itu menjadi layu dan
kering, karena akarnya tidak bisa masuk ke dalam tanah.
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, tumbuh menjadi besar dan meng-
hasilkan banyak biji. Satu tanaman ada yang menghasilkan
tiga puluh biji, ada yang enam puluh biji, dan ada juga yang
sampai seratus biji.” 9 Lalu Yesus berkata kepada mereka
begini, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10 Waktu Yesus sedang sendirian, murid-murid-Nya dan

beberapa orang yang mendengar perumpamaan itu datang
kepada-Nya dan berkata, “Kami belum mengerti apa arti
perumpamaan tadi.”

11 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Dulu manusia tidak
diizinkan untuk mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan
Allah.* Tetapi sekarang kalian sudah diberikan izin untuk
mengerti hal-hal yang rahasia itu. Tetapi untukmereka yang
lain, Aku selalu mengajarkan hal-hal itu melalui perumpa-
maan. 12 Karena Allah mau supaya terjadi seperti yang
ditulis oleh nabi, waktu Allah berkata,
‘Biarpun bangsa ini melihat banyak keajaiban,

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

mereka tidak akanmengerti.
Jangan sampai mereka bertobat dan kembali kepada-Ku,

✡ 4:9 Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10 * 4:11 kerajaan Allah adalah ‘pemerin-
tahan 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).
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supaya Aku tidak usahmengampuni mereka!’ ”✡

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang
ditabur✡

13Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Kenapa kalian tidak
mengerti arti dari perumpamaan itu?! Lain kali kalau Aku
mengajar lagi dengan perumpamaan seperti itu, kalian tetap
tidak mengerti.” 14 Lalu Yesus menjelaskan perumpamaan
itu dengan berkata,

“Orangyangmenaburbibit itu sama seperti orang-orang
yangmenyebarkan ajaran TUHAN.

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

16 Dan bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu
seperti orang-orang yang mendengarkan ajaran dari
TUHAN dan 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.

18Begitu juga bibit yang jatuh di antara rumput berduri
sama seperti orang-orang yang sudah mendengarkan
ajaran dari TUHAN, 19 tetapi mereka kuatir tentang kebu-
tuhanhidupnya di dunia, danmereka terpengaruh karena
inginmenjadi kaya. Jadimereka sibukmencari bermacam
hal yang mereka inginkan. Semua keinginan itu menjadi
seperti rumput berduri yang menghambat ajaran itu se-
hingga tidak berhasil dalam hidupmereka.

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

Kita harusmengerti ajaran-ajaran Yesus✡

✡ 4:12 Yes. 6:9-10 ✡ 4:12 Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15 † 4:20 menghasilkan
banyak buah Dalam Firman TUHAN yang lain, kita bisa melihat bagaimana
caranya manusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allah
membuat manusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘meng-
hasilkan buah’ dengan setia melakukan apa yang TUHAN perintahkan dalam
kehidupannya (Mat. 5-7). Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang
keluar dari mulut kita baik di mata TUHAN (Mat. 12:31-37). Dan juga, kita
“menghasilkan buah” kalau kita memimpin orang lain untuk bertobat (Yoh.
15:16). Kehidupan seperti itulah yang merupakan buah-buah yang baik di mata
TUHAN. ✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18
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21 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Orang tidak
mungkin menaruh pelita yang menyala di bawah ember!
Juga tidak mungkin menaruhnya di bawah tempat tidur.
Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya
bisa memberi terang dalam rumah. 22 Begitu juga semua
ajaran yang Aku ajarkan lewat perumpamaan kepada orang
banyak: Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti se-
muanya akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan
menjadi jelas.” 23 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Buat
apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

24 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Apa yang
Aku ajarkan, kalian masing-masing harus menyimpan-
nya dengan baik di dalam hatimu. Karena sebagaimana
kamu berusaha untukmengerti ajaran-Ku, begitu juga Allah
akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk mema-
haminya. BahkanDia akanmenambahkan lebih banyakhik-
mat lagi. 25 Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk
mengerti ajaran-Ku, Allah akanmenambahkan kemampuan
untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi bagi orang
yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran-
Ku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu
darinya.”‡

Dua perumpamaan tentang perkembangan kerajaan Allah
di dunia✡

26 Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain lagi
kepadamereka. “KerajaanAllah samaseperti seorangpetani
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 bertum-
buh, tetapi orang itu tidak mengerti bagaimana caranya
bibit itu bisa bertumbuh. 28 Tanpa bantuan dari petani itu,
bibit gandum yang sudah ditaburkan ke tanah akan tumbuh
dengan sendirinya 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.
29Ketika biji-biji itumasak, petani itu tahu bahwa sudah siap
‡ 4:25 Secara harfiah Yesus menggunakan gambaran takaran mengenai pela-
jaran-Nya: “Perhatikanlah apa yang kalian dengar. Takaran yang kalian pakai
akan menjadi ukuran yang dipakai pula kepada kalian, bahkan akan ditam-
bahkan lagi. 25 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan
siapayang tidakmempunyai, bahkanapayangdiapunyai akandiambil darinya.”
Untuk terjemahan bahasa Inggris yang seperti TSI, lihat NLT. ✡ 4:25 Mat.
13:31-32, 34; Luk. 13:18-19
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untuk dipanen. Lalu dia segera mengambil sabitnya dan
menyabitnya.”

Kerajaan Allah seperti biji sawi✡
30 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Supaya lebih

jelas, Aku memberikan perumpamaan ini lagi untuk me-
nunjukkan gambaran tentang kerajaan Allah kepada kalian.
31Kerajaan Allah adalah seperti biji sawi.§ Biarpun bizinya
yang paling kecil di dunia, 32 waktu 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 un-
tuk mengajar mereka, karena dengan cara itu mereka bisa
mengerti. 34Dia selalu memakai perumpamaan untuk men-
gajar orang banyak. Tetapi waktu Yesus dan murid-murid-
Nya sendirian, Dia menjelaskan arti dari setiap hal yang
digambarkan dalam perumpamaan itu.

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

murid-murid-Nya, “Mari kita pergi ke seberang danau.”
36 Lalu mereka berangkat dan meninggalkan orang banyak
itu, dengan memakai perahu yang Yesus pakai untuk men-
gajar. Ada juga perahu-perahu lain yang mengikuti mereka.
37 Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang dan
menghantam perahu itu, sehingga perahu itu oleng dan air
masuk sampai hampir penuh. 38 Saat itu, Yesus sedang tidur
dibagianbelakangperahudengankepaladi atasbantal. Lalu
murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata, “Guru,
kenapa engkau tidak peduli?! Sebentar lagi kita akan tengge-
lam dan binasa!”

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

✡ 4:29 Mat. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19 § 4:31 biji sawi Tanaman sawi (atau
sesawi) yang tumbuhdi Israel tidak samadengan sawi yang tumbuhdi Indonesia.
Sawi di Indonesia tidak “menjadi besar seperti pohon” dan burung-burung tidak
bisa “bersarang pada cabang-cabangnya.” Yang terpenting dalamperumpamaan
ini adalahbahwa sesuatu yangdimulai dari yangkecil sekali bisa tumbuh sampai
menjadi besar sekali. Hal itulah yang samadengan kerajaanAllah. ✡ 4:34 Mat.
8:18, 23-27; Luk. 8:22-25
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41 Lalu mereka menjadi sangat takut dan hormat kepada-
Nya, lalu berkata satu sama lain, “Wah, orangmacamapadia
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 tu-
run dari perahu, seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh
jahat langsung menemui-Nya. Orang itu keluar dari gua-
gua pekuburan† yang ada di dekat pantai itu. 3 Orang itu
memakai gua-gua pekuburan itu sebagai tempat tinggalnya
dan dia sangat berbahaya. Orang-orang Gerasa sering kali
mengikat dia. Tetapi dia bisa terlepas biarpun dia sudah
diikat dengan rantai besi. 4Waktu kaki dan tangannya diikat
dengan rantai besi, dia memutuskan rantai itu. Rantai yang
di kakinya, dibantingnya sampai hancur. Tidak ada seorang
pun yang bisamenahan dia. 5Siang-malam orang itu berada
di dalam gua-gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada
di sekitar situ. Dia sering berteriak dan melukai badannya
dengan batu.

6Waktu dia melihat 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? Sayaminta
supaya kamuberjanji dengannamaAllah bahwakamu tidak
akanmenyiksa saya.”

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

ion,§ karenakami yangmenguasai dia banyak sekali.” 10Dan
* 4:41 Wah, orangmacamapadia ini?! Secaraharfiah, “Siapakahorang ini…” Ini
bukan pertanyaan untukmengenal nama, tetapi artinya seperti diterjemahkan—
yaitu sama dengan yang ditulis Matius di Mat. 8:27. Di ayat ini, kata ganti
untuk nama Yesus memakai huruf kecil, karena yang berbicara bukan orang
yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 5: Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39
* 5:1 Gerasa Dalam beberapa salinan kuno, nama ini ditulis “Gadara.” † 5:2
gua-gua pekuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkan mayat
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 bahwa Yesus adalah Anak Allah,mereka
tidak sesungguhnya menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak.
2:19. § 5:9 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya Legion. Pada waktu
itu, yang disebut legion adalah satu batalionmiliter yang jumlah anggotanya bisa
sampai 6826.
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setan-setan itumemintaYesusberulangkali supayaDia tidak
mengusir mereka keluar dari daerah itu.

11 Waktu 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
langsungkeluardari orang itu lalumasukkedalambabi-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 danmenceritakan kejadian itu di kota itu
dan di sekitar daerah itu. Lalu orang-orang yangmendengar
berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi. 15 Waktu
mereka tiba di tempat Yesus berada, mereka melihat orang
yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu sedang duduk
dengan tenang dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga
sudah sehat kembali. Melihat kejadian itu mereka pun takut
kepada Yesus. 16 Dan para penjaga yang sudah melihat
sendiri kejadian itumenceritakannyakembali kepadaorang-
orang yang baru datang itu tentang apa yang sudah terjadi.
17 Sesudah itu, merekameminta Yesus supaya pergi mening-
galkan daerahmereka.

18 Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu
dipanggil Batalion berkali-kali meminta kepada Yesus su-
paya 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 meno-
longmu.” 20 Lalu orang itu pergi ke provinsi Sepuluh Kota*
dan dia menceritakan bagaimana caranya Yesus menolong
dia secara luar biasa. Dan semua orang yangmendengarkan
kesaksiannya itu menjadi heran.

Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan
danmenghidupkan anak perempuan Yairus✡

21 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya menyeberang
kembali ke sebelah barat Danau Galilea. Waktu mereka
tiba, banyak orang datangmengelilingi Dia di pinggir danau.
22 Lalu ada seorang pemimpin rumah pertemuan orang
Yahudi yang bernama Yairus datang kepada-Nya. Waktu dia
* 5:20 provinsi Sepuluh Kota Secara harfiah “Dekapolis.” Nama Dekapolis
berarti “sepuluh kota.” Penduduk daerah ini adalah orang yang berbahasa Yu-
nani yang sudah diizinkan oleh pemerintah Romauntukmemiliki pemerintahan
sendiri. (Masing-masing kota memiliki pemerintahan sendiri.) Kebanyakan
orang yang tinggal di sana adalah orang yang bukan Yahudi. ✡ 5:20 Mat. 9:1,
18-26; Luk. 8:40-56
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melihat Yesus, dia langsung berlutut di kaki-Nya. 23Dengan
sungguh-sungguh dia memohon kepada Yesus, “Anak kecil
saya sakit parah dan hampir mati. Bapa, tolong datang ke
rumah saya! Letakkanlah tangan-Mu padanya, supaya dia
sembuh dan tidakmati.”

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

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

31 Lalu murid-murid-Nya menjawab, “Bapa lihat sendiri,
begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Kenapa Bapa
tanya siapa yangmenyentuh baju Bapa?”

32 Tetapi Yesus terus melihat dan mencari orang yang
sudah menyentuh baju-Nya. 33 Perempuan itu sudah
menyadari bahwa dia sudah sembuh. Lalu dengan gemetar
dan takut† dia 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, kamumenjadi 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, “AnaknyaBapak sudahmati. Jadi sekarang tidak
perlumerepotkan Guru lagi. Percuma!”
† 5:33 gemetar dan takut Perempuan itu takut mengakui bahwa dia sudah
menyentuhYesuskarenamenurutHukumTaurat 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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36 Memang Yesus mendengar apa yang mereka katakan
kepada Yairus, tetapi Dia tidak mau peduli. Lalu Dia berkata
kepadaYairus, “Jangan takut. Tetap sajapercayakepada-Ku.”

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

40 Orang-orang itu menertawakan Dia. Tetapi Yesus
menyuruh mereka semua keluar. Dan Dia mengajak orang
tua anak itu dan ketigamurid-Nyamasuk ke dalam kamar di
mana anak itu berada. 41Kemudian Yesusmemegang tangan
anak itu dan berkata dalam bahasa mereka, “Talita kum.”
(Artinya, “Hai anak perempuan, Aku berkata kepadamu:
Bangunlah!”) 42 Anak perempuan itu langsung bangun dan
berjalan. Umur anak itu dua belas tahun. Dan semua orang
yang berada di situ menjadi heran sekali. 43 Tetapi dengan
keras Yesus melarang mereka untuk menceritakan hal itu
kepada orang lain. Lalu Dia menyuruh orang tua anak itu
untukmemberi makanan kepadanya.

6
Yesus ditolak di desa asal-Nya

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

4Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Dimana saja nabi se-
lalu dihormati, kecuali di tempat asalnya, di antara saudara-
saudarinya dan keluarganya.” 5 Karena mereka tidak per-
caya 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
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sekali, karenaorang-orangdi kampunghalaman-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
mengutusmereka. Diamembagimerekadalamenamkelom-
pok— setiap kelompok dua orang. Lalu Dia memberikan
kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. 8 Dia
juga berpesan kepada mereka, “Dalam perjalanan, setiap
kalian tidak boleh membawa apa-apa— baik itu makanan,
tas, maupun uang. Kamu hanya boleh membawa tongkat.*
9 Kamu boleh memakai sandal dan pakaian yang di badan
saja. Tidak bolehmembawa pakaian ganti.

10 “Waktu kamu memasuki satu desa dan ada satu kelu-
arga yang menerima kamu untuk menginap di rumahnya,
tinggallah di rumah itu saja sampai kamu pergi mening-
galkan desa itu. 11 Tetapi kalau kamu datang ke desa lain
danorang-orangdi situ tidakmaumenerimakamudan tidak
maumendengar apa yang kamu ajarkan, tinggalkanlah desa
itu. Dan waktu kamu berangkat, lepaskanlah kotoran kota
itu dari kaki dan sandalmu sebagai tanda peringatan kepada
mereka.”†

12Lalumurid-murid-Nya itupunpergidanmenyampaikan
bahwa sudah waktunya untuk bertobat. 13 Mereka juga
mengusir banyak setan dari orang-orang. Danwaktumurid-
murid Yesus mengoleskan minyak zaitun‡ kepada orang

✡ 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 ke-
biasaan orang Yahudi— kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah bangsa
yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah itu, mereka harus mem-
bersihkan telapak kaki dan pakaian mereka. Itu dilakukan karena mereka men-
ganggap bahwa orang-orang yang bukan Yahudi dan tanahmereka adalah najis.
Yesusmenyuruhmurid-murid-Nya untukmelakukan hal yang sama juga kepada
orang Yahudi yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya
sudah menunjukkan bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras kepala
seperti itu najis. Itu jugamenjadi tanda bahwamereka akan dihukum oleh Allah
kalau mereka tidak bertobat. Lihat contoh lain tentang hal ini di Kis. 18:6.
‡ 6:13 mengoleskan minyak … berkat Allah Murid-murid Yesus hanya urapi
bagian tertentu tubuh dari seseorang— mungkin bagian kepala, bukan semua
tubuhnya. Apa yang dilakukanmurid-murid itu bukanmemijat orang. Dan yang
dipakai adalah minyak zaitun— bukan minyak gosok. Murid-murid-Nya tahu
bahwa yangmenyembuhkan orang adalah Allah— bukanminyak itu. Minyak itu
dipakai sebagai lambang dan peringatan bahwa Allah hadir dan bekerja. Lihat
juga Yakobus 5:14-15 dan catatan di ayat 14.
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sakit sebagai tanda berkat Allah, orang-orang sakit itu pun
menjadi sembuh.

Herodesmendengar tentang Yesus✡
14Lalu, RajaHerodes—yaitu raja provinsi Galilea,menden-

gar tentangYesus, karenanama-Nya sudah terkenaldimana-
mana. Pada waktu ini terjadi, Herodes baru saja mem-
bunuh Yohanes Pembaptis.§ Jadi ada orang yang berkata,
“Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orang
mati, tetapi sekarang dia menyebut dirinya Yesus.* Karena
itulah Yesus bisa membuat banyak keajaiban.” 15 Tetapi ada
orang lain yang berkata, “Dia adalah Nabi Elia— yang dulu
terangkat ke surga dalam keadaan hidup, dan sekarang dia
kembali dan menyebut dirinya Yesus.” Tetapi ada juga yang
berkata, “Dia adalah seorang nabi yang baru, seperti nabi-
nabi pada zaman dulu.”

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

Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh✡
17-18 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah meram-

pas Herodiana,† istri adiknya sendiri, Filipus. Yohanes
Pembaptis sudah menegur dia berulang-ulang, “Menurut
Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu
itu.”‡ Karena itu Herodes menyuruh tentaranya untuk
menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam pen-
jara dalam keadaan terikat dengan rantai besi. 19 Karena
alasan itu juga, Herodiana menyimpan dendam terhadap
✡ 6:13 Mat. 14:1-2; Luk. 9:7-9 § 6:14 baru sajamembunuhYohanesPembaptis
Informasi ini— yang nantinya akan diceritakan Markus di ayat 17-28, sudah
diketahui oleh para pembaca pertama. Ini diungkapkan di sini untukmembantu
pembaca sekarangmengerti ayat 14-16. * 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 belumpernah
melihat atau mengenal Yesus berpikir bahwa mungkin Yohanes sudah kembali
langsung dari surga dan menyebut dirinya dengan nama baru. Pada zaman
Yesus, ada banyak orang lain yang juga bernama Yesus. Nama Yesus dalam
bahasa Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani. Kedua
nama itu berarti “Yahweh Penyelamatku.” ✡ 6:16 Mat. 14:3-12 † 6:17-18
Herodiana Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan bahasa Indonesia se-
bagai “Herodias.” Pengejaan Herodiana dipilih supaya nyata bahwa ini nama
perempuan. ‡ 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 sudahmati dan tidakmempunyai anak. Kemudian
saudaranyabolehmengawini janda ituuntukmendapatkanketurunan, dananak
yang lahir dalam perkawinan mereka itu dianggap anak dari saudaranya yang
sudahmati itu (Ul. 25:5-6; Mrk. 12:18-27).
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Yohanes Pembaptis, dan berusaha mengatur rencana untuk
membunuh dia. Tetapi Herodiana tidak bisa melakukan itu,
20 karena Raja Herodes tidak memberi izin karena dia takut
kepada Yohanes Pembaptis. Herodes sadar bahwa Yohanes
adalah orang suci dan benar di mata Allah. Dia juga senang
mendengar ajaran dari Yohanes, walaupun ajarannya selalu
membuat dia merasa kuatir.

21 Akhirnya Herodiana mendapat kesempatan yang dia
inginkan itu— yaitu waktu 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 kamu mau, aku akan
berikan kepadamu.” 23Herodes juga bersumpah kepada dia,
“Aku akan berikan apa saja yang kamu minta, biarpun itu
setengah dari kuasa yang aku punya atas kerajaan ini.”

24Lalu perempuan itu keluar danbertanya kepada ibunya,
“Apa yang sebaiknya akuminta?”
Dan ibunya berkata, “Kamu minta kepala Yohanes Pem-

baptis.”
25 Langsung anak perempuan itu kembali dengan cepat

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

26 Waktu Herodes mendengar permintaan itu dia sangat
menyesal, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan perem-
puan itu, karena dia sudah bersumpah di hadapan semua
tamunya. 27 Jadi Herodes langsung menyuruh seorang ten-
tara pergi untuk memotong dan membawa kepala Yohanes.
Tentara yang disuruh itu adalah orang yang selalu ditu-
gaskan untuk membunuh orang yang dihukum mati. Jadi
dia pergi ke penjara dan memotong leher Yohanes Pem-
baptis, 28 dan membawa kepalanya di atas sebuah piring
besar, lalu diberikan kepada perempuan itu. Dan perem-
puan itu pun memberikannya kepada ibunya. 29 Waktu
pengikut-pengikut YohanesPembaptismendengarberita itu,
mereka pergi ke penjara untuk mengambil mayatnya dan
dikuburkan.

Yesusmemberi makan kepada lima ribu orang lebih✡
30Waktu murid-murid yang diutus Yesus itu kembali dan

berkumpul bersama Dia, mereka menceritakan semua yang
✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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sudah mereka lakukan dan ajarkan. 31 Tetapi waktu itu
orang-orang terus berdatangan ke tempat itu. Oleh karena
itu Yesus dan murid-murid-Nya tidak mempunyai waktu
sedikit pun untuk istirahat— biarpun hanya sebentar saja
untuk makan. Jadi Yesus berkata kepada mereka, “Marilah
kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita bisa beristirahat
di sana.”

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 yangmendengar, juga
lari ikut bersama mereka. Jadi orang-orang sampai lebih
dulu di tempat itu dari pada Yesus dan murid-murid-Nya.
34Waktu Yesus turun dari perahu, Dia melihat banyak sekali
orang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan
kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak
punya gembala. LaluDiamulaimengajar banyak hal kepada
mereka.

35 Ketika hari mulai gelap, murid-murid-Nya datang dan
berkata kepada-Nya, “Sekarang hari sudah mulai gelap, dan
tempat ini adalah daerah terpencil. 36 Jadi lebih baik kita
menyuruh mereka pergi ke rumah-rumah dan desa-desa
yang ada di dekat sini untukmembeli makanan.”

37 Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Kalian
saja yangmemberi makan kepadamereka!”
Tetapi keduabelasmuridmembalas, “Tidakmungkinkami

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

dua ikan.”
39 Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk

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

41 Lalu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu, me-
mandang ke langit dan mengucap syukur kepada Allah un-
tuk makanan itu. Kemudian Dia menyobek-nyobek roti itu
§ 6:37 bekerja satubulan…uangyang cukupmenerjemahkan “200dinar.” Dinar
adalahmata uangRomawi yang dibuat dari perak asli. Padawaktu 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.
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dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia berikan kepada
murid-murid-Nya secara berulang-ulang sambil mereka
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 42 Sesudah orang
banyak itu makan sampai kenyang, 43 maka murid-murid-
Nya mengumpulkan sisa roti dan ikan sebanyak dua belas
keranjang. 44 Jumlah orang yang ikut makan kira-kira lima
ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-
anak.

Yesus berjalan di atas air✡
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.

47Ketika hari sudahmalam,murid-murid-Nya yang ada di
dalam perahu itu sudah berada di tengah danau, sedangkan
Yesus masih ada di darat. 48 Dia sudah melihat mereka
susah mendayung perahu karena melawan angin kencang.
Laluwaktumasih pagi-pagi buta, Dia datang kepadamereka
dengan berjalan di atas air, dan Dia seperti sengaja mau
melewati mereka. 49-50 Waktu mereka melihat Yesus ber-
jalan di atas air, mereka merasa takut dan berteriak, karena
mereka sangka Dia adalah hantu.
Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Kuatkanlah hatimu!

Ini Aku. Jangan takut.” 51 Ketika Yesus naik ke dalam
perahu itu, maka angin pun langsung berhenti. Dan mereka
sangat heran. 52Mereka juga masih belummengerti tentang
keajaiban yang Yesus perbuat pada waktu Dia memberikan
makanankepada limaribuoranghanyadengan limaroti dan
dua ikan. Mereka sulit mengerti, karena hati dan pikiran
merekamasih tertutup.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di Genesaret
53-54 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya tiba di kam-

pung Genesaret, waktu mereka turun danmengikat perahu,
orang-orang di situ langsung tahu bahwa Dia adalah Yesus.
55Lalu orang-orang di situ berlari ke setiap daerah itu untuk
menyampaikan bahwa Yesus sudah kembali. Lalu mereka
membawaorang-orang sakit di atas kasur ke tempat dimana
saja mereka mendengar Yesus berada. 56 Jadi kalau Yesus
ada di satu kota, kampung, atau rumah di luar kampung,
makamerekamembawa orang-orang sakit ke tempat umum
yang terdekat. Mereka meminta kepada-Nya supaya Dia

✡ 6:44 Mat. 14:22-32; Yoh. 6:15-21
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mengizinkan orang-orang sakit itu menyentuh ujung jubah-
Nya saja. Dan semua orang yang menyentuh-Nya menjadi
sembuh.

7
Peraturan-peraturan nenek moyang orang Yahudi

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

ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem dan berkumpul
bersama Yesus. 2 Mereka 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 mereka murid-murid Yesus sudah men-
jadi najis di hadapan Allah. 3Karena memang semua orang
Yahudi mengikuti aturan-aturan nenek moyang, sedangkan
orang-orang dari golongan Farisi sangat kuat berpegang
kepada semua peraturan itu. Mereka tidak boleh makan se-
belummembasuh tangannya sesuai denganaturan itu. 4Dan
kalau pulang dari pasar, mereka harus mandi dengan cara
khusus sebelum mereka makan. Banyak juga aturan lain
dari nenek moyang mereka, dan semua aturan itu mereka
lakukan, seperti cara mencuci gelas, cerek, dan alat-alat
dapur 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.”
✡ 7: Mat. 15:1-9 * 7:2 tidak membasuh … Kedua kata yang dipakai dalam
bahasa Yunani di sini berarti ‘tangan biasa’ dan ‘membasuh’. Kata ‘tangan biasa’
berarti tangan yang belum dikuduskan lagi sesudah dipakai untuk pekerjaan
sehari-hari. Menurut adat Yahudi, ‘tangan biasa’ dianggap najis dan harus
dikuduskan lagi sebelum makan. Kata yang berarti ‘membasuh’ berarti belum
melakukan adat pembersihan— yaitu menyiram tangan dengan air. Jadi di
ayat ini, masalahnya adalah adat dari nenek moyang Yahudi— bukan karena
tangan murid-murid Yesus kotor atau perlu dicuci dengan sabun, dan bukan
karena mereka melanggar Hukum Taurat. † 7:4 Perbedaan salinan Sesudah
Markusmenulis buku ini, ada banyak orang lain yangmenulis salinannya untuk
memperbanyakbuku ini. Ada salinankunoyangmenambah “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 ‘mem-
baptis’. Menurut adat pembersihan agama Yahudi, barang-barang besar juga
dapat dibersihkan dengan ‘membaptis’. Walaupun pada awalnya kata ini berarti
‘rendam’, pada perkembangannya kata ini juga dipakai dengan arti ‘siram’ atau
‘mengadakan pembersihan secara agama’. ‡ 7:5 -mu Di ayat ini, kata ganti
untuknamaYesusmemakaihurufkecil, karenayangberbicarabukanorangyang
percaya bahwa Dia adalah Anak Allah.
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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. 7 Percuma saja mereka
menyembah 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 untuk mengikuti perat-
uranmanusia saja.”

9 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Kalian sudah
menjadi pintar sekali dengan cara kalian berpura-pura
saja mengikuti perintah-perintah Allah! Tetapi sebenarnya
kalian hanya mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh
nenek moyang kalian. 10 Sebagai contoh, dalam Hukum
Taurat tertulis ‘Hormatilah ibu dan bapakmu. Dan 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 se-
harusnya sayaberikankepada IbudanBapak, tidakbisa saya
berikan lagi, karena saya sudahberjanji untukmemberikan-
nya kepada Allah.’ 12 Dengan begitu kalian mengajarkan
orang lain untuk tidak lagi menolong orang tua mereka.
13 Jadi dengan tetap mengikuti peraturan yang diajarkan
oleh nenekmoyang kita, kalian tidak lagimengikuti Sepuluh
Hukum yang berasal dari Allah. Dan masih ada banyak lagi
hal yang seperti itu yang kalian lakukan.”

Hal-hal yangmembuat kalianmenjadi najis di mata Allah✡
14LaluYesusmemanggil orangbanyak itu lagi danberkata,

“Kalian semua dengarkanlah Aku dan usahakanlah supaya
kalian mengerti. 15-16 Apa saja yang masuk ke dalam tubuh
kalian masing-masing tidak membuatmu menjadi najis di
hadapan Allah. Sebaliknya apa yang keluar dari dalam
dirimu itulah yang menentukan kamu najis atau tidak di
hadapan Allah!”§

17Waktu Yesusmeninggalkan orang banyak itu danmasuk
ke dalam satu rumah, murid-murid-Nya bertanya kepada
Dia tentang arti dari perkataan itu. 18 Lalu Yesus berkata,
✡ 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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“Kenapa kalian sampai begitu sulit mengerti juga?!— waktu
Aku berkata, ‘Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kalian
masing-masing melalui mulutmu tidak menjadikan kamu
kotor dan najis di hadapan Allah.’ 19Karena makanan tidak
masuk ke dalam hati dan pikiranmu, tetapi masuk ke dalam
perut, lalu keluar melalui 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! 21-22Karena
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 yang menentukan kalau kamu
menjadi najis atau tidak di hadapan Allah.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan orang Yahudi✡
24Lalu Yesusmeninggalkan tempat itu danpergi ke daerah

Tirus. Di situ Yesus masuk ke satu rumah dan Dia tidak
ingin orang lain tahu bahwa Dia berada di situ. Tetapi
karena Dia sudah dikenal di mana-mana, Dia tidak bisa
menyembunyikan diri. 25Di situ ada seorang ibu yang anak
perempuannya sedang kerasukan roh jahat. Waktu ibu itu
mendengar berita bahwa Yesus sudah datang, dia langsung
datang dan berlutut di kaki Yesus. 26 Ibu itu bukan orang
Yahudi. Dia berasal dari daerah Fenisia di provinsi Siria, dan
dia berbahasa Yunani. Dia memohon kepada Yesus untuk
mengusir setan itu dari anaknya.

27 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kamu bukan orang
Yahudi. Jadi kalau Akumenolongmu, itu sama seperti orang
yang membuang makanan anak-anaknya kepada anjing.
Biarlahmereka duluan diberikanmakanan danmakan sam-
pai puas.”

28 Tetapi ibu itu menjawab, “Benar, Pak. Biar anak-anak
Yahudi makan sampai puas. Dan biasanya anjing-anjing

* 7:21-22 daftar dosa Supaya lebih enak dibaca, urutan dosa-dosa ini diubah.
✡ 7:23 Mat. 15:21-28
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boleh makan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh
anak-anak.”

29Lalu Yesus berkata, “Karena jawabanmu seperti itu, Ibu
bolehpulang. Sekarang setan itu sudahkeluardari anakmu.”
30Lalu ibu itupulangdanmelihat anaknyaberbaringdengan
tenang di tempat tidurnya, karena roh jahat itu sudah keluar
dari dia.

Yesusmenyembuhkan orang tuli dan yang sulit berbicara
31 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya meninggalkan

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

33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari
orangbanyak, sehinggamerekahanyaberduasaja. Pertama-
tama Yesus memasukkan salah satu jari kiri dan jari kanan-
Nya ke dalam telinga kiri dan telinga kanan orang itu, dan
sesudah itu Yesus meludahi telapak tangan-Nya sendiri lalu
mengoleskan ludah-Nya itu pada lidah orang yang tuli dan
sulit berbicara itu. 34 Lalu Yesus melihat ke langit, dan
Dia bernapas panjang seperti mau mempersiapkan diri un-
tuk mengerjakan sesuatu yang berat,† lalu Dia berkata ke
telinga orang itu, “Efata.” Dalam bahasa Ibrani artinya “Ter-
bukalah.” 35 Saat itu juga telinga orang itu bisa mendengar,
dan lidahnya langsung menjadi baik dan dia bisa berbicara
dengan jelas.

36Yesus melarangmereka untukmemberitahukan kesem-
buhan itu kepada siapa pun. Tetapi semakin dilarang-Nya,
semakin bertambah semangat mereka memberitakan hal-
hal yang Yesus lakukan itu. 37Semua orang yangmendengar
hal itu menjadi sangat heran dan berkata, “Segala sesu-
atu yang Yesus lakukan hebat sekali, sampai Dia juga bisa
menyembuhkan orang tuli dan bisu!”

8
Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡

† 7:34 bernapaspanjang…menerjemahkan satukatadalambahasaYunani 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. ✡ 8: Mat.
15:32-39
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1 Pada hari yang lain, banyak orang datang kembali
dan berkumpul bersama Yesus. Mereka tidak mempun-
yai makanan, jadi Yesus memanggil murid-murid-Nya dan
berkata, 2 “Aku merasa kasihan sekali kepada orang banyak
ini, karena sudah tiga hari mereka tinggal dengan-Ku. Dan
sekarang mereka tidak punya makanan lagi. 3 Kalau Aku
menyuruhmerekapulangdalamkeadaan lapar,merekabisa
pingsan di jalan, karena ada yang datang dari jauh.”

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

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

Kelompok Farisi menyuruh Yesus untuk melakukan kea-
jaiban✡

11Lalu orang-orang Farisi datang danmulai berdebat den-
gan Yesus. Sebenarnya mereka sedang mencari alasan un-
tuk menyalahkan Dia. Karena itu mereka menyuruh Dia
melakukan keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang
sudahmengutus Dia.

12 Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa tersinggung*
dalam hati-Nya, lalu berkata, “Tidak pantas orang-orang
keras kepala seperti kalian† menyuruh-Ku membuat kea-
✡ 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 … mener-
jemahkan ‘angkatan ini’ atau ‘orang-orang zaman ini’. Kata ini menunjukkan
bahwa Yesus tersinggung karena mereka sudah menyaksikan banyak keajaiban
yang lain tetapi tetap tidak percaya kepada-Nya.
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jaiban 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 hanyamempunyai satu roti saja di dalam
perahu. 15 Lalu Yesus memberitahu mereka, “Hati-hati, jan-
gan sampai kalian terkena ragi‡ dari kelompok Farisi dan
teman-teman Raja Herodes.”

16 Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, jadi
mereka saling berkata begini, “Dia berkata begitu karena
kita lupa membawa roti yang cukup.” 17 Tetapi Yesus sudah
tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu Dia berkata kepada
mereka, “Kenapa kalian sampai bicara tentang kekurangan
roti! Seharusnya kalian sudah bisa mengerti! Kalian ini
terlalu keras kepala!§ 18 Kalian punya mata dan telinga—
bukan?! Kalau begitu kenapa sampai kalian tidak bisa
melihat atau mendengar?! Bagaimana kalian sampai bisa
lupa kejadian yang kalian sendiri saksikan?! 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 “Dan waktu Aku menyobek-nyobek tujuh roti untuk

memberinya kepada empat ribu orang, ada berapa keran-
jang besar sisa roti yang kalian kumpulkan?”
Danmerekamenjawab “Tujuh keranjang penuh.”
21 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian

masih belummengerti?”*
Yesusmembuat si buta di Betsaida bisamelihat

22Waktu Yesus danmurid-murid-Nya sampai ke kampung
Betsaida, adabeberapa orang yangmenuntun si buta kepada
Yesus. Lalu mereka memohon dengan sangat kepada Yesus
supaya Dia menjamah si buta itu sehingga dia bisa melihat.
23LaluYesusmemegang tangan si buta itu danmenuntundia
✡ 8:13 Mat. 16:5-12 ‡ 8:15 ragi Dalam kiasan orang Yahudi, mereka
samakan ragi dengandosa, karenawaktu ragi diisi dalamadonan roti, adonan itu
mengembang. Jadimereka samakanragidengandosayangbisaberkembangdan
menular kepada orang lain. Lihat 1 Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9. § 8:17 Seharusnya
… Dua pertanyaan retoris diterjemahkan sebagai pernyataan. Secara harfiah,
“Apakah kalian belum tahu atau mengerti? Apakah hati kalian sudah menjadi
keras?” * 8:21 belummengertiMaksudYesusdi ayat ini dijelaskanolehMatius.
Lihat Mat. 16:12.
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keluar dari kampung. Sesudah itu Yesusmengoleskan ludah-
Nya pada kelopak mata orang itu lalu menaruh tangan-Nya
di atas matanya dan bertanya, “Apakah kamu sudah bisa
melihat sesuatu sekarang?”

24Waktudiamelihatke sekelilingnya, diaberkata, “Ya, 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 buta berusaha untuk melihat,
dia sudah bisamelihat dengan jelas. 26Lalu Yesusmenyuruh
dia pulang ke rumahnya, tetapi Yesus melarang dia untuk
melewati 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.
DalamperjalananDia bertanya kepadamereka, “Kata orang,
Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”†

28 Mereka menjawab, “Ada yang mengatakan bahwa En-
gkau 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 memberi-

tahukan kepada siapa pun tentang jabatan-Nya itu.
Yesus mulai mengajar bahwa Dia akan menderita dan di-

bunuh✡
31 Sesudah itu Yesus mulai mengajar murid-murid-Nya

bahwa— sebagai Anak Manusia, Dia sudah ditentukan Al-
lah untuk banyak menderita dan ditolak oleh pemimpin-
pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Tau-
rat. Dan Dia juga memberitahukan, “Sesudah Aku dibunuh,
Aku akan hidup kembali dari kematian pada hari yang
ketiga.” 32Diamengajarkan itu dengan jelas kepadamereka.
Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyela-
mat menderita, jadi dia menarik Yesus ke samping supaya
✡ 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
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bisa 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✡

34Sesudah itu Yesusmemanggil orang banyak yang sedang
mengikuti Dia dan murid-murid-Nya, lalu Dia berkata
kepada mereka, “Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia
harusmeninggalkankepentingannya sendiri§ danmengikut
Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun—
bahkan sampai mati disalibkan,* saya tidak akan mundur!’
35 Karena setiap orang yang berusaha untuk memperta-
hankan nyawanya tetap akan mati juga. Tetapi orang yang
mati dibunuh karena mengikut Aku atau karena member-
itakan Kabar Baik tentang Aku, dia akan hidup selama-
lamanya. 36 Pikirkanlah ini: Apa gunanya kamu menjadi
begitukayasehingga semuahartadunia inimenjadimilikmu
lalu langsung mati tanpa mempunyai hidup yang selama-
lamanya? 37 Sesudah mati, kamu mau tukar harta apa den-
ganAllah lagi?— supayakamudiperbolehkanhidupkembali.
Tidakmungkin— bukan?! 38Manusia zaman sekarang sudah
semakin jahatdan tidaksetiakepadaAllah. Jadiwaktukalian
hidup di antara mereka, jangan malu untuk mengaku, ‘Saya
pengikut Yesus dan ajaran-Nya.’ Karena siapa yang malu
mengakui Aku, Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai
pengikut-KuwaktuAkudatang sebagai AnakManusia dalam
kemuliaan Bapa-Ku dan bersama dengan para malaikat sur-
gawi.”

9
1 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku

katakan ini benar: Beberapa orang dari antara kalian yang

✡ 8:33 Mat. 10:37-39; Luk. 14:25-33 § 8:34 tinggalkankepentingannya sendiri
Secara harfiah, “menyangkal dirinya.” Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di
Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33. * 8:34 sampai mati disalibkan Secara harfiah,
“dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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ada di sini tidak akan mati sebelum melihat saatnya Allah
mulaimendirikankerajaan-Nyadengankuasadi 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 seorangpundi dunia ini yangbisamembuat
kain seputih itu. 4Tiba-tibaketigamurid itumelihatNabiElia
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.” 6Petrus berkata seperti itu karena dia tidak tahu
kataapayang tepatdiaucapkan, karenadiadankeduamurid
yang lainmerasa takut sekali.

7 Tetapi pada saat itu juga awan pun turun dan menu-
tupi mereka. Lalu dari awan itu ada suara yang berkata,
“Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dengarkanlah Dia
baik-baik.” 8 Tiba-tiba mereka tidak melihat orang lain lagi
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 AnakManusia— yaitu
Aku, hidup kembali dari kematian.” 10 Mereka menaati
apa yang Yesus perintahkan itu, tetapi kemudian mereka
saling bertanya-tanya satu sama lain tentang apa yang Yesus
maksudkan dengan “hidup kembali dari kematian.”

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

12 Jawab Yesus, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu
untuk mempersiapkan semua hal sebelum Anak Manusia
datang. Tetapi Firman Allah juga menuliskan, ‘Anak Manu-
sia sudah ditetapkan untuk banyak menderita dan dihina
orang.’ 13TetapiAkuberkatakepadakalianbahwaElia sudah
* 9:1 Ayat 1 Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu me-
nunjukkan 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 (Mrk. 9:2-13).
Bahkan saat Yesus mati, 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 sudah mulai dengan nyata di dunia ini. ✡ 9:1 Mat.
17:1-13; Luk. 9:28-36 † 9:11 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari
Mal. 3:1; 4:5-6.
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datang‡mendahuluiAku, tetapi orang sudahbanyakberbuat
jahat kepada dia sesuai dengan kemauan mereka. Hal itu
juga sesuai dengan yang tertulis tentang dia di dalamFirman
Allah.”

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
14Waktu Yesus dan ketiga murid-Nya itu kembali, mereka

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

16 Lalu Yesus bertanya, “Tadi apa yang kalian perde-
batkan?”

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 untukmengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa.”

19Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Keterlaluan! Kalian
yanghiduppadazaman ini tidakpercayakepadaAllah! Sam-
pai 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 meng-
goyangkan anak itu. Dan anak itu pun jatuh ke tanah dan
berguling-guling, dan busa keluar dari mulutnya.

21 Yesus 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 sesu-
atu, tolonglah dan kasihanilah kami.”

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

24 Langsung bapak anak itu berteriak, “Saya percaya! To-
longlah saya supaya saya lebih percaya lagi!”
‡ 9:13 Elia sudah datang Mat. 17:13 menjelaskan, “Kemudian barulah murid--
murid itu mengerti bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang
menggantikan Nabi Elia.” Lihat juga Mrk. 1:6. ✡ 9:13 Mat. 17:14-21; Luk.
9:37-43
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25 Waktu Yesus melihat bahwa orang-orang cepat sekali
bertambah banyak lagi, Dia menyuruh roh jahat itu, “Hei,
roh yang membuat anak ini bisu dan tuli, Aku perintahkan
kamu: Keluar dari dia dan janganmasuk lagi!”

26 Roh jahat itu berteriak, dan mengguncang-guncangkan
anak itu dengan keras, lalu keluar. Anak itu kelihatan seperti
mati, jadi orang banyak yangmenyaksikannya berkata, “Dia
sudah mati.” 27Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan
membantunya berdiri.

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

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

Yesus memberitahukan murid-murid-Nya bahwa Dia akan
mati dibunuh✡

30 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi dari tempat itu
melalui daerah Galilea ke kota Kapernaum. Yesus tidakmau
orang lainmengetahui dimanamerekaberada, 31karenaDia
sedangmengajarmurid-murid-Nya seperti ini, “AnakManu-
sia— yaitu Aku, akan diserahkan ke dalam tangan orang-
orang jahat dan akan mati dibunuh. Tetapi pada hari yang
ketiga sesudahAkumati, Aku akan hidup kembali.” 32Waktu
itumurid-murid-Nya tidakmengerti apa yang Yesus ajarkan,
tetapi mereka seganmenanyakan hal itu kepada-Nya.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalamkera-
jaan Allah✡

33 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai di Kaper-
naum. Waktu mereka sedang berada di dalam rumah, Yesus
bertanya, “Soal apa yang kalian bicarakan dalam perjalanan
tadi?” 34 Tetapi mereka diam saja, karena dalam perjalanan
mereka mempersoalkan tentang siapakah yang nomor satu
di antara mereka. 35 Yesus duduk dan memanggil murid-
murid-Nya, lalu Dia memberitahukan, “Kalau kamu mau
menjadi yang nomor satu di mata Allah, berarti kamu harus
siap untukmenjadi yang paling terakhir, dan juga siap untuk
melayani semua orang.”

36 Lalu Yesus mengajak seorang anak kecil dan men-
empatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Sambil
memeluk anak itu Dia berkata, 37 “Kalau kamu menerima
✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45 ✡ 9:32 Mat. 18:1-9; Luk. 9:46-50; 17:1-2
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dan melayani§ anak kecil seperti ini dengan alasan memuli-
akan nama-Ku, berarti kamu sudahmenerima danmelayani
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 meli-
hat seseorang yang mengusir setan-setan dengan memakai
nama-Mu. Lalu kamimelarang dia, karena dia bukan terma-
suk 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 tidak melawan kita, berarti mereka termasuk
kelompok kita. 41 Apa yang Aku katakan ini benar: Kalau
ada orang yang memberikan segelas air minum saja kepada
salah satu dari kalian dengan alasan bahwa yang dilayani
adalah pengikut Kristus, orang itu pasti akan menerima
upahnya dari Allah karena perbuatannya itu.”

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

Menjadi warga kerajaan Allah tidak gampang
43-44LaluYesusberkata lagi, “Kalau tanganmuyangmenye-

babkan kamu berbuat dosa, potong dan buang saja tan-
ganmu itu! Jangan sampai tanganmu itu membuat kamu
gagalmenerima 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 mem-
buat kamu gagal menerima hidup yang selama-lamanya di
surga. Lebih baik kamu masuk surga dengan kaki timpang
daripada kakimu lengkap tetapi dibuang ke dalam neraka.

§ 9:37 menerima dan melayani Secara harfiah, “menerima.” Dalam bahasa
Yunani, arti dasar dari kata itu adalah untuk terima tamu yang belum dikenal di
rumah. * 9:42 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan keledai.” Maksudnya
batubesaryangdiputardengan tenagakeledaiuntukmenggilingbiji teriguuntuk
mengolah tepung. † 9:43-44 Perbedaan salinanAda beberapa salinan pada za-
man dulu yangmengulangi ayat 48 di sini dan di bawah ayat 45. Lama-kelamaan
kedua tambahan itu terhitung sebagai ayat 44 dan 46.
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47Dan kalaumatamu yang sebelahmembuat kamu berdosa,
cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih baik kamu masuk
ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata saja daripada
matamu lengkap tetapi dilemparkan ke dalam api neraka.
48 Seperti tertulis dalam Firman TUHAN, ‘Di dalam neraka,
ulat-ulat yang memakan manusia tidak akan pernah mati,
dan api di situ tidak akan pernah padam.’

49 “Sebenarnya semua manusia akan diuji dengan kesusa-
han yang rasanya seperti panasnya api.‡ 50 Kalian yang
mengikut Aku seperti garam. Garam dipakai untuk mem-
buat makanan lebih enak. Tetapi kalau rasa asinnya hilang,
garam itu tidak akan berguna lagi. Jangan sampai kalian
seperti garam yang hilang rasa asinnya! Biarlah kalian
berguna dan hidup damai satu sama lain.”✡

10
Ajaran Yesus tentang suami-istri

1 Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi
menyeberang ke sebelah timur Sungai Yordan di provinsi
Yudea. Di situ juga banyak orang berdatangan kepada-Nya.
Dan seperti biasanya, Yesus mengajar mereka. 2Waktu itu
beberapa orang Farisi datang kepada-Nya dengan maksud
menguji Yesus. Mereka bertanya kepada-Nya, “Apakah se-
orang suami boleh menceraikan istrinya?” 3 Lalu jawab
Yesus, “Apa yang diperintahkanMusa kepada kalian tentang
hal itu?” 4 Mereka berkata, “Musa memberi izin kepada
seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan mem-
berikan surat keterangan cerai kepadanya.”✡ 5Maka Yesus
berkata kepada mereka, “Musa menulis perintah seperti itu
kepadamu karena hatimu keras dan tidak tahu menyayangi
istri. 6 Tetapi kehendak Allah yang sebenarnya sudah nyata
waktu Allahmenciptakan dunia ini,
‘Dia hanyamenjadikan seorang laki-laki dan seorang perem-

puan.’✡
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. 9 Karena itu suami-istri yang sudah diper-
satukanAllahdalampernikahan, tidakbolehdiceraikanoleh
manusia.”
‡ 9:49 Ayat 49 Secara harfiah dalam bahasa Yunani ayat ini mengatakan,
“Karena semua (orang) akan digarami dengan api.” ✡ 9:50 Mat. 5:13-16; Luk.
14:34-35 ✡ 10:4 Ul. 24:1 ✡ 10:6 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 10:8 Kej. 2:24
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10 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya berada di rumah,
mereka bertanya lagi kepada-Nya tentang perceraian itu.
11 Yesus berkata kepada mereka, “Ketika seorang suami
menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan
lain, dia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya yang
pertama. 12 Begitu juga, kalau seorang istri menceraikan
suaminya dan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia
juga hidup dalam perzinaan terhadap suaminya yang per-
tama.”

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

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

Orang kaya sangat sulit menjadi warga kerajaan Allah✡
17 Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu, seseorang

berlari-lari untuk bertemu dengan Dia. Lalu orang itu sujud
di hadapan-Nya dan bertanya, “Guru yang baik, apa yang
harus saya lakukan untukmendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

18 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa
kamu mengatakan Aku baik? Hanya Allah saja yang baik.
Tidak ada yang lain. 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 sejakmasamuda.”

21 Yesus memandang dia dan merasa kasihan kepadanya
dan berkata, “Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu
lakukan. Pergilah, juallah semua milikmu. Lalu bagi-
bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan
✡ 10:16 Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30 ✡ 10:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20
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begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian
datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.”

22Orang itu sangat kecewamendengar apa yangdikatakan
Yesus, lalu dia meninggalkan tempat itu dengan hati yang
sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual har-
tanya.

23Yesusmelihat sekeliling-Nya lalu berkata kepadamurid-
murid-Nya, “Sulit sekali bagi orang-orang kaya menjadi
warga kerajaan Allah!” 24Murid-murid-Nya heran menden-
gar kata-kata-Nya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, “Anak-
anak-Ku, memang sulit sekali menjadi warga kerajaan Al-
lah! 25 Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang
jarum* daripada orang kayamenjadi warga kerajaan Allah.”

26 Mendengar hal itu, mereka semakin heran lagi dan
bertanya satu sama lain, “Kalau begitu, siapa yang bisa sela-
mat 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 meninggalkan semua milik kami dan
mengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus, “Yang Ku-katakan kepada kalian masing-
masing ini benar: Setiap orang yang meninggalkan rumah-
nya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anak-anaknya, atau
ladangnya karenamengikut Aku atau karenamemberitakan
Kabar Baik, 30 maka dalam hidupnya yang sekarang juga,
dia pasti akan menerima kembali hal-hal tersebut— seratus
kali lipat. Di dunia ini dia itu akan menerima lebih banyak
rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-
anak, dan ladang. Namun di luar semua itu dia juga akan
dianiaya. Tetapi pada akhirnya dia juga akan menerima
upah besar di dunia yang akan datang— yaitu hidup yang
selama-lamanya. 31 Tetapi banyak orang yang mempun-
yai kedudukan tinggi sekarang ini, di kemudian hari akan
mendapat kedudukan yang rendah. Dan orang-orang yang
sekarang mempunyai kedudukan rendah, di kemudian hari
akanmempunyai kedudukan yang tinggi.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya
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

* 10:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24.
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mereka tahu bahwa di kota itu ada orang-orang yangmarah
kepada Yesus. Lalu Yesus mengumpulkan kembali kedua
belasmurid-Nya secara tersendiri danmemberitahukan apa
yang akan terjadi pada diri-Nya. 33 “Dengarkanlah baik-
baik! Kita sedang menuju Yerusalem. Di sana Anak Manu-
sia— yaitu Aku, akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman
mati pada-Ku. Kemudian mereka akan menyerahkan Aku
kepada para pembesar yang bukan orang Yahudi. 34 Orang
yang bukan Yahudi itu akan mengejek, meludahi, mencam-
buk, 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 Zebe-

deus, datang kepada Yesus dan berkata, “Guru, kami minta
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
berduadudukdi sebelahkanandandi sebelahkiri-Mudalam
kemuliaan-Mu.”

38 Tetapi jawab Yesus, “Kalian tidak mengerti apa yang
kalian minta. Apakah kalian sudah siap menerima pen-
deritaan 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 ke-
dua bersaudara itu. 42 Lalu Yesus memanggil semua murid-
Nya dan berkata, “Kalian sudah tahu bahwa para pemimpin
bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi dan semua yang
menganggap dirinya pembesar memerintah rakyatnya den-
gan 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 danmenjadi pelayan kalian. 44Dan
† 10:38 penderitaan … kesusahan Secara harfiah, “Apakah kalian sanggup
minum cawan yang akan Ku-minum, atau dibaptis dengan baptisan yang akan
diberikan kepada-Ku?”
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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
untukmelayani orang lain danmemberikan hidup-Kuuntuk
menyelamatkan 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 seo-
rangpengemisyangbutabernamaBartimeus—anakTimeus,
yang selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis. 47Dan
diamendengar bahwaYesus dari Nazaret sedang lewat. Lalu
dia berseru, katanya, “Yesus, Keturunan Daud,‡ kasihanilah
saya.”

48 Banyak orang yang marah kepadanya dan menyuruh-
nya diam. Tetapi dia semakin keras berteriak, “Yesus, Ketu-
runan Daud, kasihanilah saya.”

49 Yesus berhenti dan berkata, “Bawa dia kemari.” Lalu
mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
“Bersukacitalah. Berdirilah. Yesus memanggilmu.”

50 Segera orang buta itu berdiri dan melepaskan jubahnya
dan datang kepada Yesus.

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

melihat kembali.”
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
✡ 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 bukanorangbiasa. 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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mereka, “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian
masuk, kalianakanmelihat seekorkeledaimudayangbelum
pernah ditunggangi sedang terikat di dekat suatu rumah.
Lepaskan ikatannya dan bawalah kemari. 3Dan kalau seseo-
rang bertanya, ‘Kenapa kalianmengambil keledai itu,’ kalian
jawab, ‘Tuhanmembutuhkannya. Dia akan segeramengem-
balikannya.’ ”

4Lalu 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 lep-
askan keledai itu?” 6 Lalu mereka menjawab seperti yang
dikatakan Yesus itu, kemudian orang-orang itumembiarkan
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 menggelarkannya di jalan yang
akan dilewati Yesus. Ada juga yang mengalasi jalan itu
dengan ranting-ranting berdaun yang mereka 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 datangmewakili TUHAN!
10 Biarlah Allah memberkati keturunan Raja Daud ini, su-

paya Dia memerintah kita dengan baik. Pujilah Allah
YangMahatinggi!”

11Waktu Yesus sampai di Yerusalem, Diamasuk ke Rumah
Allah dan melihat-lihat semua yang terjadi di sekitar situ.
Karena hari sudah hampir malam, Dia dan kedua belas
murid-Nya pergi ke desa Betania.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
12Hari berikutnyawaktumereka sedang berjalan kembali

dari Betania ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. 13Dari jauh
Dia melihat pohon ara yang daunnya banyak sekali. Lalu
Dia mendekati pohon itu untuk melihat kalau-kalau ada
buahnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya daun

* 11:9 Hosana! Terpujilah TUHAN! Secara harfiah, “Hosana.” Dalam Bahasa
Ibrani kuno artinya ‘TUHAN selamatkanlah kami’ atau ‘Terpujilah TUHAN’.
Tetapi pada zaman Yesus artinya sudah berubah menjadi pujian terhadap raja
yang artinya mirip seruan ‘Hidup Pangeran...!!!’ dalam Bahasa Indonesia. Den-
gan 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
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saja. Dan memang, saat itu belum musim buah ara.† 14 Lalu
Yesus berkata kepada pohon itu, “Mulai sekarang tidak akan
pernah lagi ada orang yang makan buahmu.” Dan murid-
murid-Nyamendengar Dia berkata seperti itu.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan Rumah Al-
lah seperti pasar✡

15Ketika tibadiYerusalem, Yesusmasukke terasRumahAl-
lah dan mulai mengusir orang-orang yang sedang berjualan
di situ. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para
penukar uang.‡ Dan Dia juga menjatuhkan bangku-bangku
yang dipakai oleh para penjual burung merpati. 16Dia juga
melarang orang membawa barang melewati teras Rumah
Allah, karena itu bukan jalan. 17DanYesusmengajarmereka
seperti ini, “Kalian tahu betul bahwa dalam Kitab Suci Allah
berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa.’✡
Tetapi kalian sudahmengubahnya menjadi ‘tempat persem-
bunyian bagi para pencuri!’ ”✡

18Waktu para imam kepala dan ahli-ahli Taurat menden-
gar bahwa Yesus berbuat seperti itu, mereka mulai mencari
jalan untuk bisa membinasakan Dia. Tetapi mereka takut
kepadaYesus, karenabanyakorang sangat senangdanheran
dengan ajaran-Nya.

19Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus dan murid-murid-
Nyameninggalkan kota itu.

Yesusmengajar tentang pohon ara yang dikutuk-Nya✡

† 11:13 belummusim buah ara Cerita ini pasti mengingatkan pembaca pertama
tentang nubuatan Nabi Yeremia bahwa Allah akan membiarkan Rumah-Nya
dibinasakan oleh orang-orang yang memusuhi-Nya (Yer. 7:8-13). Walaupun
sudah dinubuatkan seperti itu, orang Yahudi pada zaman Yesus masih merasa
bahwa mereka aman dan menyangka bahwa negeri Israel tidak akan diserang
oleh orang-orang yang memusuhi mereka kalau persembahan-persembahan
masih terus diadakan di Rumah Allah. Jadi mereka merasa bahwa mereka
boleh menindas orang-orang miskin dan Allah tidak akan menghukummereka.
Mereka seperti pohon yang tidakmenghasilkan 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 sudahmelarang, “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
adalahmata uang dari Tirus. Imam-imamkepala juga berkuasa atas semua yang
dijual di dalam Rumah Allah. Jadi mereka menjadi kaya dari hasil jualan dan
penukaran uang itu. ✡ 11:17 Yes. 56:7 ✡ 11:17 Yer. 7:11 ✡ 11:19 Mat.
21:20-22
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20 Besok paginya, waktu Yesus dan murid-murid-Nya ber-
jalan dan lewat dekat pohon ara itu, mereka melihat po-
hon itu sudah mati dan kering sampai ke akar-akarnya.
21Kemudian Petrus teringat akan apa yang terjadi kemarin-
nya, lalu dia berkata, “Guru, lihat! Pohon yang Engkau kutuk
kemarin sudah kering.”

22Lalu jawabYesus kepadanya, “Percayalah penuh kepada
Allah. 23 Apa yang Aku katakan ini benar: Kalau kalian
masing-masing percaya penuh, kamu juga bisa membuat
keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamubisamem-
inta kepada Allah, ‘Biarlah gunung ini pindah ke dalam laut.’
Tetapi kamu harus percaya penuh dan tidak ragu bahwa
Allah pasti akanmelakukan apa yang kamuminta. 24Karena
itu, Aku menasihatkan setiap kalian: Saat kamu berdoa
meminta sesuatu, percayalah seperti ini, ‘Allah sudah mem-
berikan 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 jugamengampuni semua kesalahanmu.”§

Yesus ditanya tentang siapa yangmemberikan hak kepada-
Nya untukmengajar danmengubah kebiasaan✡

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

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

§ 11:25-26 Ayat 25-26 Ada salinan kuno yang menambah kata-kata ini, “Tetapi
kalau kalian tidakmemaafkan orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan
mengampuni kesalahanmu.” Dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan se-
bagai ‘Maafkanlah’ adalah kata yang juga diterjemahkan ‘mengampuni’. Perbe-
daandalampenerjemahan terjadi karenadalambahasa Indonesiamanusia tidak
mungkin mengampuni dosa sesamanya. Dalam bahasa Indonesia hanya Allah
saja yang bisa mengampuni dosa. ✡ 11:25-26 Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8
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Allah* yangmemberikan, atau dia bekerja atas kemauannya
sendiri?”†

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

pun tidak akanmengatakan kepada kalian Siapa yangmem-
berikan hak kepada-Ku untuk melakukan hal-hal seperti
yang kemarin itu.”

12
Perumpamaan: Orang Yahudi selalu menolak utusan-

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

Yahudi itu dengan memakai beberapa perumpamaan. In-
ilah salah satu dari perumpamaan itu: “Adalah seorang
pemilik tanah yang menyuruh hamba-hambanya membuat
kebun anggur yang besar, lengkap dengan pagar di sekelil-
ingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai tempat untuk
memeras buah anggur, dan membangun pondok jaga yang
tinggi untuk mengawasi kebun itu dari para pencuri dan
binatang. Waktu semuanya sudah selesai, dia menyewakan
kebun anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia
bersama para hambanya pergi ke negeri lain. 2 Waktu
tiba musim panen, dia menyuruh seorang hambanya pergi
kepada petani-petani itu untukmengambil hasil kebun yang
menjadi 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.
5Sesudah itu pemilik kebun itumenyuruh lagi seorang ham-
banya yang lain. Tetapi mereka membunuh dia. Begitulah
seterusnya mereka memperlakukan setiap hamba yang lain
yang datangmenagih hasil kebun itu. Ada yang dipukul, dan
ada juga yang dibunuh. 6 Akhirnya tidak ada lagi yang bisa
* 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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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 ba-
paknya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya
kebun inimenjadimilik kita.’ 8Lalumerekamenangkap dan
membunuh dia. Sesudah itu mereka membuang mayatnya
keluar dari kebun itu.

9 “Jadi coba kalian pikir: Kalau sudah begitu, apakah yang
akan dilakukan oleh pemilik kebun itu? Tentu dia sendiri
yang akan datang dan 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 ban-

gunan,
Allah sudah menjadikannya sebagai batu fondasi yang

terutama.
11Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi kita.’ ”✡

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

Pemimpin-pemimpin Yahudi ingin menjebak Yesus 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 pemerintah dan teman-teman Herodes
itu mendengarnya. 14 Mereka berkata, “Bapak Guru, kami
tahu Bapak adalah orang jujur yang benar-benar mengajar
sesuai dengan kemauanAllah dan tidakmempedulikan pen-
dapat orang lain. PakGuru tidakmengubahajaranBapak su-
paya dipuji oleh orang-orang yang punya pangkat. Jadi kami
mau bertanya: Menurut Hukum Taurat, apakah kita boleh
membayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak?”

15Tetapi Yesusmengetahui bahwamereka hanya berpura-
pura saja. Jadi Dia menjawab, “Apakah dengan pertanyaan
✡ 12:11 Mzm. 118:22-23 ✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26
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semacam itu kalian pikir bisa menjebak Aku?! Coba tun-
jukkan satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk
membayar pajak.” 16 Lalu mereka memberikannya kepada-
Nya. DanDia bertanya, “Ukiranmuka siapa yang ada di sini?
Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka: “Raja Roma.”
17Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalaubegitu, berikanlah

kembali kepada raja apa yangwajib rajamiliki. Danberikan-
lah kembali kepada Allah apa yang wajib Allahmiliki.”
Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran.

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

18 Sesudah itu orang-orang dari kelompok Saduki* juga
mendatangi Yesus. (Kelompok Saduki percaya bahwa setiap
orang yang sudahmati tidak akan hidup kembali.) 19Mereka
berkata kepadaYesus, “Guru,Musamenulis peraturanuntuk
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 tu-
juh 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 pernah menjadi suami dari
perempuan itu.”

24 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sangat keliru karena
tidak tahu apa yang tertulis dalam Kitab Suci dan tidak
mengenal kuasa Allah. 25 Karena nanti waktu orang mati
hidup kembali, mereka tidak akan kawin lagi. Mereka akan
hidup seperti malaikat-malaikat di surga, yang tidak pernah
menikah.
✡ 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
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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.’✡ 27Allahmenyebutkan ketiga nenekmoyang kita itu
sebagai orang yangmasih tetap hidup danmenyembah-Nya.
Padahal pada zamanMusamereka sudahmati dan tidak ada
lagi di dunia ini, tetapi di hadapan Allahmerekamasih tetap
hidup. Jadi kalian sudah keliru sekali!”

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling
penting✡

28 Waktu Yesus masih berdebat dengan orang-orang
Saduki, seorang ahli Taurat datang dan mendengar mereka
berbicara. Waktu dia melihat Yesus sudah menjawab
pertanyaan mereka dengan baik, dia juga bertanya kepada
Yesus, “Menurut pendapatmu, dari semua Hukum Taurat,
perintahmana yang paling penting?”

29 Lalu Yesus menjawab mereka, “Yang paling penting
adalah:
‘Semua orang Israel, dengarkanlah! TUHANAllahmu adalah

satu-satunya TUHAN.
30 Kasihilah TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu, den-

gan segenap napas hidupmu, dengan seluruh piki-
ranmu, dan dengan seluruh kekuatanmu.’

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

sendiri.’✡
Tidak ada perintah lain yang lebih penting dari kedua perin-
tah itu.”

32 Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, “Betul sekali
Guru. Memang hanya ada satu Allah, dan tidak ada allah
yang lain lagi. 33 Dan kita harus mengasihi Allah dengan
sepenuh hati kita, dengan seluruh pikiran kita, dan dengan
seluruh kekuatan kita. Dan kita juga harusmengasihi semua
orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Kedua perintah itu
lebihpentingdari semuaperaturan tentangkurbanbinatang
atau barang lain yang dipersembahkan kepada Allah.”

34WaktuYesusmelihat bahwaorang itumenjawabdengan
bijaksana, Dia berkata kepadanya, “Kamu hampir menjadi
anggota kerajaan Allah.” Sesudah itu semua orang dari
kelompok-kelompok agama Yahudi menjadi malu dan tidak
berani lagi menanyakan apa pun kepada Yesus.
✡ 12:26 Kel. 3:6 ✡ 12:27 Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28 ✡ 12:31 Ul. 6:5; Im.
19:18
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Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan hanya keturunan
Daud✡

35 Waktu Yesus masih mengajar di Rumah Allah, Dia
berkata, “Kenapa ahli-ahli Taurat mengajar seperti ini?—
‘Kristus†akandatangsebagaiketurunanDaud.’ 36Sedangkan
Daud— ketika dikuasai Roh Allah berkata,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan saya,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai

Raja,
dan Aku akanmengalahkan semua yang memusuhi-Mu
danmenjadikanmereka budak-Mu.” ’✡

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

Yesus mengajar.
Yesusmengajarkan bahwa tidak bolehmencontoh ahli-ahli

Taurat✡
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-
rumahpertemuanataudi pesta-pestamakan. 40Mereka juga
biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti
ini, ‘Sayaakanmembantumumengurusharta suamimuyang
sudah meninggal.’ Tetapi sebenarnya mereka hanya pura-
pura membantu karena mereka mau mengambil sebagian
dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu,
mereka berdoa panjang-panjang di dalam rumah-rumah
pertemuan, supaya orang berpikir bahwa mereka orang
baik. Karena itu sebagai akibat dari perbuatanmereka yang
seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat
berat kepadamereka.”

Janda miskin yang memberikan semua uangnya kepada
Allah✡

41 Waktu Yesus masih berada di teras Rumah Allah,
Dia duduk menghadap peti persembahan sambil memper-
hatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti
itu. Banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang yang
✡ 12:34 Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44 † 12:35 Kristus Lihat catatan diMrk. 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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besar. 42Lalu seorang jandamiskin datang danmemasukkan
dua uang logam yang nilainya paling kecil. 43 Lalu Yesus
memanggil murid-murid-Nya dan berkata, “Apa yang Aku
katakan ini benar: Persembahan janda miskin ini nilainya
lebih besar dari persembahan semua orang lain di sini—
sekalipun orang-orang kaya itu. 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! Betapamegah-
nya Rumah Allah ini! Batu-batunya sangat besar sekali!”

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

3 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Bukit
Zaitun. Di situ Yesus duduk sendirian dan menghadap
Rumah Allah. Lalu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan An-
dreas datang kepada-Nya dan bertanya, 4 “Guru, tolong beri-
tahukan 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. 7 Waktu kalian mendengar tentang perang
yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi, jangan-
lah kalian kuatir! Karena itu bukanlah tanda-tanda akhir
dunia. Memang hal-hal itu harus terjadi sesuai dengan
rencana Allah. 8 Akan terjadi perang antar suku dan an-
tar negara. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi dan
bencana kelaparan. Tetapi semua itu hanyalah permulaan
saja. Kejadian-kejadian itu dapat digambarkan seperti ibu
hamil yang sudahmulaimengalami sakit sebagai tandamau
melahirkan. Dan kemudian rasa sakitnya akan semakin
bertambah-tambah sampai anaknya lahir.

9 “Jagalah diri kalian baik-baik! Karena orang-orang
yangmemusuhi-Ku akanmenangkapdanmembawabanyak
orang dari antara kalian ke sidang pemimpin agama, dan
✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33
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ada dari antara kalian yang akan dipukuli di dalam rumah-
rumah pertemuan mereka. Dan mereka juga akan mem-
bawa kamu untuk menghadap raja atau kepala pemerintah.
Waktu itu mereka akan melaporkan kamu seperti ini, ‘Dia
itu juga pengikut Yesus.’ Tetapi semua itu terjadi sesuai
dengan kehendak Allah, supaya kamu bisa bersaksi tentang
Aku kepadamereka. 10Dan Allah sudahmenentukan bahwa
sebelum akhir dunia, Kabar Baik tentang Aku harus disam-
paikan 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 di-
bunuh. 13 Semua orang akan membenci kamu karena kamu
percaya kepada-Ku. Tetapi siapa saja yang terus percaya dan
mengikut Aku sampai akhir, mereka akan diselamatkan.

14 “Akumemberikan tanda ini kepada kalian: Kalian akan
melihat seorang raja yang memusuhi-Ku mendirikan ‘sesu-
atu yang sangat menajiskan di dalam Rumah Allah dan
merupakan tanda kebinasaan.’✡ Pada waktu kalian melihat
bencana itu, orang-orangyangadadiYerusalemdanprovinsi
Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.”
Saya—Markus, meminta kepada orang yangmembacakan
buku ini untuk orang lain: Tolong jelaskan perkataan
Yesus tadi kepada pendengar. Yesus melanjutkan menga-
jar,*

✡ 13:14 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 13:14 Penjelasan Markus Secara harfiah
Markus menulis tiga kata yang berarti, “Biarlah pembaca mengerti!” Perkataan
ini tentu tidak diucapkan oleh Yesus, tetapi adalah komentar pendek dari penulis
Markus, dan sering ditulis dalam kurung dalam penerjemahan. Perkataan
Markus ini bisa ditafsirkan dengan dua cara: 1) Biarlah orang yang membaca
mengerti perkataan Yesus yang penting ini. 2) Tetapi dalam PB kata kerja
‘baca’ tersebut hampir selalu berarti ‘membaca kepada para pendengar’. Dan
kalau demikian, kata imperatif ‘biarlah mengerti’ dapat dimengerti ‘biarlah arti
dijelaskan’ (kepada para pendengar). Pada zaman Markus, kebanyakan orang
tidak bisa membaca, dan Markus mengajak orang yang membacakan 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. 17Pada waktu bencana
itu, kasihan sekali ibu-ibuyanghamil danmenyusui. Mereka
akan sangat menderita karena mereka akan sangat sulit
melarikandiri. 18Berdoalah supayabencana itu tidak terjadi
padawaktumusimdingin. Karena kalaumusimdingin akan
lebih susah lagi. 19 Karena pada hari-hari itu akan terjadi
kesusahan besar. Kesusahan seperti ini belum pernah ter-
jadi sejakAllahmenciptakandunia ini sampai sekarang. Dan
sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah
terjadi lagi.✡ 20 Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat
pilihan-Nya yang masih hidup di dunia pada waktu itu, Dia
sudah putuskan bahwa bencana yang palingmengerikan itu
tidak boleh lama. Karena kalau lama, tidak ada orang yang
sanggup bertahan hidup di dunia.

21 “Pada waktu itu kalau ada orang yangmemberitahukan
seperti ini, ‘Lihat! Kristus yang kita nanti-nantikan itu
sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia ada di sana,’ jangan kalian
percaya. 22 Karena di kemudian hari akan banyak orang
datang dan membuat bermacam-macam keajaiban untuk
menyesatkan kalian. Mereka itu akan mengakui dirinya
sebagai nabi yang menyampaikan berita dari Allah, atau
ada juga yang mengaku, ‘Aku ini adalah Kristus yang kalian
nanti-nantikan itu.’ Tipuan mereka sangat licik, sampai
orang-orang pilihan Allah juga hampir tersesat. 23 Karena
itu waspadalah! Ingatlah bahwa semua ini sudah Ku-
beritahukan kepada kalian sebelum hal-hal ini terjadi.

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 semuapembesar-pembesar dari kuasa gelap yang adadi

langit akan dijatuhkan.’‡
26 “Pada waktu itu semua orang akanmelihat Anak Manu-

sia— yaitu Aku, datang dalam awan dengan kuasa dan ca-
haya yang besar dari surga. 27LaluAku akanmenyuruhpara
† 13:15 di teras rumah Secara harfiahMarkusmenulis ‘di atas rumah’. Di negeri
Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar dan digunakan sebagaimana
orang-orang Indonesiamenggunakan teras atauhalamanrumah. ✡ 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, “danpenguasa-penguasa yang ada di (tingkat-tingkat) langit akan
digoyangkan.”
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malaikat-Ku untukmengumpulkan 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 sudahmenjadi lembek
dan tunas-tunas pada ranting-rantingnya mulai kelihatan,
kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. 29 Demikian
juga, kalau kalian melihat tanda-tanda itu sudah mulai ter-
jadi, 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 kapan harinya

atau jamnyaAkuakandatangkembali kedunia 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 kapanwaktunya Aku
datang kembali. 34Keadaannya sama seperti waktu seorang
pemilik tanah mau pergi ke tempat yang jauh. Sebelum
meninggalkan rumah, dia membagikan tugas kepada setiap
hambanya dan menjelaskan tanggung jawab dan tugasnya
masing-masing. Lalu dia berkata kepada penjaga pintu, ‘Jaga
baik-baik sampai saya kembali!’ 35Mereka itu terus bersiap-
siap dan berjaga-jaga, karenamereka tidak tahu kapan tuan
rumah itu akan kembali— apakah sore hari, tengah malam,
pada waktu ayam berkokok, atau pada waktu pagi. Begitu
juga kalian harus selalu berjaga-jaga. 36 Jangan sampai Aku
kembali secara tiba-tiba dan tidak menemukan kalian siap
siaga, tetapi sedang tidur! 37Apa yang Ku-katakan ini bukan
hanyauntukkalianyang sedangmendengarkan tetapi untuk
semua orang: Teruslah bersiap-siap dan berjaga-jaga!”

14
Pemimpin-Pemimpin Yahudi mencari cara untuk mem-

bunuh Yesus
✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36
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1 Dua hari sebelum Hari Raya Paskah,* anggota imam-
imam kepala dan ahli-ahli Taurat mulai mencari cara untuk
menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak, su-
paya mereka bisa membunuh Dia. 2 Lalu mereka berkata,
“Kita tidak boleh menangkap Dia selama pesta ini berlang-
sung! Nanti orang banyak akan marah kepada kita dan bisa
terjadi keributan.”

Seorang perempuan menuangkan minyak wangi ke atas
kepala Yesus✡

3 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Beta-
nia. Mereka makan di rumah Simon— yang juga disebut
Si Penyakit Kulit.† Waktu Yesus dan beberapa orang lain
sedang makan, ada seorang perempuan masuk dan mem-
bawa minyak wangi yang mahal. Minyak itu terbuat dari
minyaknarwastumurni danadadi dalambotol yang terbuat
dari batu putih. Botol itu sengaja dibuat tanpa tutup. Jadi
perempuan itu mendekati Yesus dan mematahkan bagian
tipisdaribotol itu lalumenuangkanminyak itukeataskepala
Yesus.

4Tetapi 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. Karena perempuan ini sudah
melakukan perbuatan yang baik kepada-Ku. 7Karena orang-
orang miskin akan selalu ada di sekitar kalian, dan kapan
sajakalianbisamembantumereka. TetapiAku tidakakan se-
lalu ada bersama kalian. 8 Sebenarnya denganmenuangkan
minyak wangi ke atas kepala-Ku, dia sudah mempersiapkan

* 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 selamadelapanhari— sehinggameliputi duaHari Sabat. Sebetulnya
Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi dirayakan secara bersamaan (lihat Kel.
12 dan catatan di Luk. 22:16). ✡ 14:2 Mat. 26:6-13; Yoh. 12:1-8 † 14:3
Si Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir berkata bahwa kemungkinan besar Simon
ini sudah sembuh dari penyakitnya sebelum kejadian ini. Lihat catatan tentang
penyakit kulit dalamMrk. 1:40. ‡ 14:5 uang yangbanyak sekali Secara harfiah,
“300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada
waktu itu, satu dinar adalahupah seorangpekerja dalamsatuhari. Jadi 300dinar
hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu tahun.
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tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ Ini sajalah yang bisa dia
lakukan untuk-Ku. 9Apa yang Ku-katakan ini benar: Waktu
Kabar Baik tentang Aku disebarkan di seluruh dunia, apa
yang sudah dilakukan perempuan ini untuk Aku akan terus
dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah dilupakan.”

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

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

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

12Hari pertama perayaan Paskah sudah tiba—† yaitu hari
di mana semua domba Paskah dipotong. Lalu murid-murid
Yesusbertanyakepada-Nya, “Guru, dimanakita akanmakan
makanan Paskah?— supaya kami pergi ke sana untuk mem-
persiapkannya.”

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

§ 14:8 mempersiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanya
menaruh minyak wangi dan rempah-rempah pada mayat orang mati sebelum
dikuburkan (seperti pada Mrk. 16:1). Tetapi perempuan itu mungkin tidak tahu
bahwa Yesus akan segera mati. Banyak penafsir berkata bahwa perempuan ini
adalahMaria, saudaranyaLazarus. Kalaubegitu, diamenuangkanminyakwangi
ke atas kepala Yesus karena dia mengasihi-Nya dan karena dia ingin berter-
ima kasih kepada-Nya, karena Yesus sudah menghidupkan kembali saudaranya
Lazarus dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 14:9 Mat. 26:14-16; Luk. 22:3-6
* 14:10 Yudas dari desa Kariot Secara harfiah, “Yudas Iskariot.” Dalam bahasa
Ibrani, ‘Iskariot’ berarti ‘orang Kariot’. ✡ 14:11 Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14,
21-23; Yoh. 13:21-30 † 14:12 PaskahSecaraharfiah, “PerayaanRoti TanpaRagi.”
Lihat catatan di Mrk. 14:1.
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yang Yesus katakan kepada mereka. Lalu mereka memper-
siapkanmakanan Paskah di situ.

17 Malam itu, Yesus datang bersama murid-murid-Nya.
18 Waktu mereka sedang makan, Dia berkata kepada
mereka, “Apa yang Ku-katakan ini benar: Salah seorang
dari kalian akan menyerahkan Aku kepada orang-orang
yangmemusuhi-Ku. Orang itu sedangmakan bersama kita.”

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

20 Lalu Yesus berkata lagi, “Salah satu dari antara kalian
yang dua belas orang ini akan menyerahkan Aku untuk
ditangkap. Sebentar lagi dia itu akan mencelupkan rotinya
kedalampiringyang samadenganAku, sepertinyadiamasih
sahabat-Ku.‡ 21 Karena sama seperti yang sudah ditulis
dalam Kitab Suci, Anak Manusia—§ yaitu Aku, memang su-
dahditetapkanmati dibunuh. Tetapi kasihan sekali, dia yang
menyerahkan Aku kepada orang-orang yang memusuhi-Ku!
Dia akanmendapat hukuman yang sangat berat sekali, sam-
pai dia akan berpikir bahwa lebih baik kalau dia tidak per-
nah dilahirkan.”

Yesus memberikan makanan untuk mengenang tubuh dan
darah-Nya✡

22 Waktu mereka sedang makan, Yesus mengambil roti
dan mengucap syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Dia
menyobek-nyobek roti itu, dan saat Diamemberikan supaya
setiapmerekamakandari roti ituDia berkata, “Ambillah roti
ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

23-24 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air
anggur, lalu Dia mengucap syukur kepada Allah. Saat Dia
memberikan supaya setiap mereka minum dari cawan itu
Dia berkata, “Inilah darah-Ku— yang akan ditumpahkan un-
tuk banyak orang. Darah kematian-Kumenjadi tanda bahwa
perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah sah.”
Lalu mereka semua minum. 25Dan Yesus berkata lagi, “Apa
yang Ku-katakan ini benar: Aku tidak akan minum anggur
seperti ini lagi sampai tiba waktunya kerajaan yang Allah
janjikan sudah nyata. Pada saat itulah Aku akan minum air
anggur baru.”
‡ 14:20 seperti diamasih sahabat-KuMakandari piring ataumangkukmakanan
bersama-samamenandakan persahabatan yang akrab. Di sini Yesus danmurid--
murid-Nya mencelupkan roti dan sayur pahit mereka ke dalam mangkuk besar
yang sama. Mazmur 41:9 kelihatannya bernubuat tentang perbuatan Yudas.
§ 14:21 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6. ✡ 14:21 Mat. 26:26-30; Luk.
22:15-20; 1Kor. 11:23-25
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26 Lalu mereka menyanyikan lagu pujian kepada Allah,
dan sesudah itu mereka pergi ke Bukit Zaitun.

Petrus akanmenyangkal Yesus sebagai gurunya✡
27 Pada waktu mereka sedang berjalan, Yesus berkata

kepada murid-murid-Nya, “Kalian semua akan lari mening-
galkan Aku, karena Allah sudah menetapkan bahwa akan
terjadi kepada-Ku sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab
Suci,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.
Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana ke-

mari.’✡
28 Tetapi sesudah Allah menghidupkan Aku kembali dari
kematian, Aku akan duluan pergi ke daerah Galilea.”

29Lalu Petrus berkata, “Biarpun semua teman larimening-
galkan Engkau, tetapi saya tidak!”

30 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Ku-katakan ini
benar: Malam ini sebelum ayam berkokok dua kali, kamu
sudah tiga kali menyangkal Aku sebagai gurumu.”

31 Tetapi Petrus menjawab lagi dengan tegas, “Kalau me-
mang saya harus mati bersama Engkau, saya siap! Karena
saya tidak akan pernah berkata bahwa saya tidak mengenal
Engkau.” Dan semuamurid yang lainnya berkata seperti itu
juga.

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

taman yang bernama Getsemani, Dia berkata kepada
mereka, “Kalian duduk di sini, karena Aku mau 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.”

35Lalu Yesus berjalan sedikit jauh dari mereka, kemudian
DiaberlututdanberdoasupayaDiabisa lepasdarikesusahan
yang sudah dekat— kalau Allah menghendaki. 36Dia berdoa
seperti ini, “Abba,* Bapa, Engkau mampumelakukan segala
sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini dari-Ku! Tetapi
Aku minta jangan kehendak-Ku yang jadi, tetapi biarlah
kehendak Bapa saja yang jadi.”
✡ 14:26 Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38 ✡ 14:27 Zak. 13:7 ✡ 14:31
Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46 * 14:36 Abba Abba bukan bahasa Yunani, tetapi
bahasa Ibrani sehari-hari pada waktu itu, dan kata itu dipakai oleh anak-anak
kecil, seperti anak kecil yang belum bisa menyebut ‘bapak’, tetapi ‘papa’. Jadi
waktu Yesus memanggil Bapaknya ‘Abba’, itu menunjukkan rasa sayang dan
hubungan yang paling dekat.
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37 Sesudah selesai berdoa, Dia kembali kepada ketiga
murid-Nya itu, dan Dia menemukan mereka sedang ter-
tidur. 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 rohmumau berbuat yang baik, tetapi secara
badani kamu lemah.”

39 Lalu Yesus kembali lagi ke tempat yang sama untuk
berdoa, dan doa-Nya untuk hal yang sama. 40Waktu selesai
berdoa, Dia kembali dan menemukan mereka sedang ter-
tidur 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.

41 Sesudah itu Yesus pergi lagi berdoa untuk yang ketiga
kalinya, dan waktu Dia kembali lagi kepada mereka, Dia
berkata, “Kalian masih tidur dan istirahat juga— ya?!
Sekarang cukup! Waktunya sudah tiba. Lihatlah! Aku—
Anak Manusia, akan diserahkan ke dalam tangan orang-
orang berdosa. 42 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihatlah!
Orang yang menyerahkan Aku kepada orang-orang yang
memusuhi-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
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.” 45 Waktu Yudas tiba,
dia langsung mendekati Yesus dan berkata, “Guru.” Lalu dia
memeluk Yesus.†

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

48 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalian pikir Aku
ini orang jahat— kah?!— sehingga kalian harus membawa
parang dan tongkat kayu ke sini! 49 Padahal setiap hari Aku
✡ 14:42 Mat. 26:47-53; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 † 14:45 peluk/memeluk
Secara harfiah, “mencium.” Ini cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk
bersalaman.
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bersama kalian di teras Rumah Allah untuk menyampaikan
ajaran-Ku! Lalu kenapa kalian tidak menangkap Aku di
sana? Tetapi hal ini sudah ditetapkan untuk terjadi kepada-
Ku sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci.”

50Padawaktu itu semuamurid-Nya larimeninggalkanDia.
51 Seorang pemuda‡ berusaha mengikuti Yesus dari be-

lakang. Dia hanya memakai kain halus saja. Dan mereka
hampir menangkap dia juga dengan memegang kain itu.
52 Jadi dia melepaskan kain itu di tangan mereka dan lari
dengan telanjang.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgamaorang
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 meng-
hangatkan badannya dekat api.

55-56 Waktu itu imam-imam kepala dan semua anggota
sidangMahkamahAgamamencari carauntukmembuktikan
bahwa Yesus bersalah, supaya mereka bisa menjatuhkan
hukuman mati kepada-Nya. Secara diam-diam, beberapa
orang sudah disogok supayamerekamemberikan kesaksian
palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun banyak orang yang
memberikan kesaksian palsu, kesaksian dua orang saja pun
tidak ada yang sama. Karena itu mereka tidak berhasil
membuktikan kesalahan apa pun tentang Yesus.

57Lalu beberapa orang berdiri danmemberikan kesaksian
palsu tentang Dia, 58 “Kami mendengar Dia berkata, ‘Aku
akan bongkar Rumah Allah yang dibangun dengan tangan
manusia ini, dan dalam waktu tiga hari aku akan bangun
kembali yang baru, yang tidak dibangun dengan tangan
manusia.’ ” 59 Tetapi bahkan tentang hal itu kesaksian dua
orang saja pun tidak ada yang sama.

60 Lalu imam agung berdiri di hadapan mereka dan
berkata kepada Yesus, “Kenapa kamu tidak menjawab apa-
apa?! Padahal sudah banyak orang yang bersaksi tentang
ajaran-ajaranmu yang salah.” 61Tetapi Yesus tetap diam saja
dan tidakmenjawab apa-apa.
‡ 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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Lalu imamagung bertanya lagi kepadaDia, “Apakah kamu
Anak Allah dan Kristus?”§

62Dan Yesus menjawab, “Ya, benar. Dan kalian akan meli-
hat AnakManusia*— yaitu Aku, duduk di tempat yang paling
terhormat di samping Yang Mahakuasa. Juga waktu Aku
datang dari surga, kalian akan melihat Aku datang dalam
awan.”

63Waktumendengar itu, untukmenunjukkan kemarahan-
nya, imam agung merobek-robek baju tipis† yang sedang
dia pakai, dan berkata, “Buat apa kita mencari saksi-saksi
lain lagi?! 64Kalian sendiri sudah mendengar dia menghina
Allah! Jadi bagaimanamenurut kalian?”
Lalu mereka semua memutuskan untuk menjatuhkan

hukumanmati kepada-Nya.
65 Sesudah itu ada di antara mereka yang mulai meludahi

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

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡
66Waktu 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?!”

68 Tetapi Petrus berkata, “Saya tidak tahu, dan tidak
mengerti apa yang kamu katakan.” Lalu dia pergi ke pintu
pagar masuk. Pada saat itu juga ayam berkokok.

69Waktu pembantu perempuan itumelihat Petrus lagi, dia
mulai berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Orang
ini juga salah satu dari mereka yang ikut Yesus.” 70 Tetapi
Petrus menyangkal lagi, “Bukan!”
§ 14:61 Anak Allah dan Kristus Sesuai kebiasaan orang Yahudi, imam agung
menghindar dari menyebut ‘Allah’. Secara harfiah, dia berkata, “Anak dari yang
Terpuji.” Dalamayat yang berikut ini, Yesus jugamengikuti kebiasaan itu dengan
tidak langsungmengucapkan ‘Allah’, tetapi “YangMahakuasa.” Dankebiasaan 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-NyaadalahkutipandariMzm. 110:1danDan. 7:13. † 14:63 merobek-robek
baju tipis Dalam kebudayaan orang Yahudi, merobek baju adalah tanda sangat
sedih atau sangat tidak setuju. Markusmenggunakan kata dalam Bahasa Yunani
yang menunjukkan bahwa baju yang dirobek adalah baju dalam yang halus—
bukan jubah, yaitu baju luar yang tebal. Lihat Kej. 37:34; Yos. 7:6; 2Sam. 1:11;
2Raj. 18:37; 19:1. ✡ 14:65 Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; Yoh. 18:25-27
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Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ
berkata kepada Petrus, “Betul! Kamu juga salah satu dari
mereka, karena kamu juga orang Galilea.”

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

72Saat ituayamberkokokuntukkeduakalinya. LaluPetrus
pun mengingat apa yang Yesus katakan kepadanya malam
itu, “Sebelum ayam berkokok dua kali, kamu sudah tiga kali
menyangkal Aku sebagai gurumu.” Petrus pun langsung
menangis dengan sangat sedih.

15
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1 Pagi-pagi sekali semua sidang Mahkamah Agama— yaitu
imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan ahli-
ahli Taurat, mengatur rencana untuk membunuh Yesus
dengan caramemperalat pejabat-pejabat pemerintah Roma.
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?”
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 tahun di Yerusalem padaHari Raya Paskah, guber-

nur selalumembebaskan satu orang dari penjara sesuai den-
gan 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.”
✡ 15: Mat. 27:1-2; Luk. 23:1-5; Yoh. 18:28-38 ✡ 15:5 Mat. 27:15-26; Luk.
23:13-25; Yoh. 18:39–19:16
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9 Lalu Pilatus menjawab mereka, “Apakah kalian mau
supayasayamelepaskanrajaorangYahudi iniuntukkalian?”
10 Pilatus sengaja berkata seperti itu karena dia tahu para
imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan
itu yang membuat mereka menyerahkan Yesus kepadanya.
11 Tetapi para imam kepala membujuk orang banyak itu
supaya mereka 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, su-
payamerekamencambuki Dia danmenyalibkan-Nya.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡
16 Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus masuk ke

dalam markas mereka yang berada di bagian istana gu-
bernur, dan mereka memanggil semua tentara yang lain
untuk berkumpul di sana. 17 Sesudah mencambuki, mereka
mulai mengejek Yesus. Mereka mengganti jubah yang Yesus
pakaidengan jubahkomandanmerekayangberwarnaungu,
karena warna yang seperti itu biasa juga dipakai oleh raja.
Dan mereka membuat mahkota berduri dari cabang po-
hon berduri dan memasangnya pada kepala Yesus. 18 Lalu
mereka pura-pura memberi hormat kepada Yesus dengan

* 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 sam-
pai setengah mati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib itu. Kedua
tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua
kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan
cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib
pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau
berhari-hari lamanya, dan sangat menderita. Orang yang dihukummati dengan
cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan
juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam
keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu akan menghina
dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk
warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari
negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 15:15 Mat. 27:27-31; Yoh. 19:2-3
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berteriak, “Salam, hai raja orang Yahudi!” 19 Sesudah itu
merekamemukul kepala Yesus dengan tongkat dan ada juga
yang meludahi Dia. Ada juga dari antara mereka pura-
pura memberi hormat dengan cara berlutut di depan Yesus,
seperti memberi hormat kepada raja. 20 Sesudah mereka
mengejek Dia seperti itu, mereka melepaskan jubah ungu
itu dan menggantikannya dengan jubah-Nya sendiri. Lalu
merekamembawa Yesus keluar untuk disalibkan.

Yesus disalibkan✡
21 Pada waktu mereka dalam perjalanan ke tempat di

mana Yesus akan disalibkan, mereka bertemu dengan seo-
rang Kirene yang baru kembali dari luar kota. Orang itu
bernama Simon— bapak dari Aleksander dan Rufus. Lalu
tentara-tentara itu memaksa† Simon untuk memikul salib
Yesus. 22MerekamenggiringYesus keGolgota. Dalambahasa
Ibrani nama tempat itu artinya “tempat tengkorak.”‡ 23 Di
sanamerekamemberikanair anggur yangdicampurdengan
getah pohonmur kepada-Nya. Tetapi Yesus menolaknya.

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

29 Orang-orang yang melewati tempat itu menghina Dia.
Mereka menggelengkan kepala sambil berkata, “Hei, kamu
yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan Rumah
✡ 15:20 Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:17-27 † 15:21 memaksamener-
jemahkan istilahkhususdalambahasaYunani, bisa jugaditerjemahkan “memer-
intahkan.” Dalam setiap provinsi di mana pemerintah Roma menjajah rakyat,
semua tentara Roma diperbolehkan memerintah masyarakat untuk memikul
barang mereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah terlalu lemah
untukmemikul salib-Nya sendiri. ‡ 15:22 Golgota Nama yang disebutMarkus
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. Namabukit itu bukan karena ada tengkorak-tengkorak
manusiadi sana. Tetapi di bukit itu kebetulanadabatubesar yangmenonjol yang
bentuknya seperti tengkorak manusia. § 15:24 bagi-bagikan … undi Markus
sengaja menulis ayat ini supaya mirip dengan Mzm. 22:18. Yesus menggenapi
yang tertulis di ayat itu. * 15:27-28 Perbedaan salinan Beberapa salinan
kuno menambahkan 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.”
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Allah dan membangunnya kembali hanya dalam tiga hari.
30 Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salibmu itu!”

31Demikian juga dengan para imam kepala dan para ahli
Taurat yang ada di situ. Mereka tertawa dan mengejek Dia
dengan suara keras, “Kasihan sekali! Orang-orang lain dia
selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan!
32 Kalau dia benar-benar Kristus, Raja Penyelamat bangsa
Israel, biarlah dia turun dari salibnya itu! 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. 34Kira-kira jam
tiga, Yesus berteriak dengan suara yang keras, “Eloi, Eloi,
lama sabaktani?” Yang artinya, “Allah-Ku, Allah-Ku, kenapa
Engkaumeninggalkan Aku?”✡

35 Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar
dan mereka berkata, “Dengar! Dia memanggil Nabi Elia.”
36 Sesudah itu seseorang lari untuk mengambil sepotong
spons† dan menaruhnya di ujung sebatang buluh. Lalu 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 Yesus mati, gor-
den yang selalu tergantung di pintu Ruang Kudus§ di dalam
Rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah menjadi dua
bagian.

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

40 Di situ juga ada perempuan-perempuan berdiri dan
melihat dari jauh. Mereka adalah Salome, Maria yang be-
rasal dari kampungMagdala, danMaria— ibu dari Yoses dan
✡ 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 angguryangasamWaktumerekamemberikanair anggurasam, pada
waktu itu tepatlahapayang tertulisdalamMzm. 69:22. § 15:38 gorden…Ruang
Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu terpasang di pintu Ruang Kudus.
Tidak jelas di sini apakah gorden itu ada di pintu masuk Ruang Kudus, atau
gorden yang memisahkan Ruang Kudus dengan Ruang Mahakudus. Arti rohani
dari keajaiban ini dijelaskan dalam Ibrani 9, bahwa tidak ada lagi penghalang
yangmemisahkanmanusia dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) * 15:39
komandankompi Secara harfiahdalambahasa Yunani, kata yang diterjemahkan
‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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Yakobus muda, yaitu adik-adiknya Yesus.† 41Mereka adalah
perempuan-perempuan yang biasa ikut dan melayani Yesus
waktu Dia masih berada di daerah Galilea. Di situ juga
ada banyak perempuan yang lain, yang sudah ikut dengan
rombongan Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem.

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

orang Yahudi harus segera menyelesaikan segala
persiapan mereka untuk Hari Sabat. 43 Karena itu
Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus supaya dia
mengizinkan mayat Yesus bisa segera diturunkan dan
dikuburkan. (Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea.
Dia juga salah satu anggota terhormat Mahkamah Agama
Yahudi. Dia juga rindu sekali saatnya Allah mulai
memerintah dunia ini sebagai Raja.) 44 Pilatus heran
waktu mendengar bahwa Yesus mati sebelum malam.
Lalu dia menyuruh komandan kompi yang melaksanakan
penyaliban hari itu datang untuk menanyakan kalau Yesus
benar-benar sudah mati. 45 Sesudah Pilatus mendengar
laporankomandan itubahwaYesus sudahmati, diamemberi
izin kepada Yusuf untuk membawa mayat Yesus. 46 Lalu
Yusuf membeli kain putih untuk membungkus mayat-Nya.
SesudahYusuf danbeberapa orang lainmenurunkanmayat-
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 dan melihat tempat di mana mereka
menaruhmayat-Nya.

16
Berita tentang Yesus hidup kembali dari kematian✡

1-2Waktuhari Sabat sudah lewat, pagi-pagi sekali padahari
Minggu saatmatahari baru terbit, Maria dari kampungMag-
dala, Salome, dan Maria ibunya Yakobus pergi ke kuburan
Yesus. Sebelum pergi, mereka membeli minyak yang harum
untuk meminyaki mayat Yesus. 3 Waktu di jalan mereka
saling bertanya, “Siapakah yang akan menolong kita untuk
† 15:40 Urutannamadiubah supaya Salome tidakdianggap saudara perempuan
dari Yakobus dan Yoses. Ada kemungkinan bahwa Salome ini adalah istri
Zebedeus dan ibu dari Yakobus dan Yohanes— yaitu kedua murid Yesus. Matius
memakai nama lain untuk Yoses— yaitu Yusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41 Mat.
27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42 ✡ 16: Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh.
20:1-10
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menggulingkan batu besar itu, supaya kita bisa masuk ke
dalam kuburan?” 4Tetapi waktumereka sampai di kuburan,
merekamelihat batu besar itu sudah terguling.

5 Segera mereka masuk ke dalam kuburan itu, dan meli-
hat satu malaikat yang kelihatannya laki-laki muda. Dia
berpakaian putih dan sedang duduk di sebelah kanan kubu-
ran itu. Mereka pun kaget sekali. 6 Tetapi malaikat itu
berkata kepada mereka, “Jangan kaget! Saya tahu kalian
mencari Yesus, Orang Nazaret yang sudah disalibkan itu.
Dia tidak ada di sini, karena Allah sudahmenghidupkan Dia
kembali. Lihat saja tempat dimanamerekamenaruhmayat-
Nya. 7 Jadi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada
murid-murid-Nya, khususnya kepada Petrus. Katakanlah,
‘Yesus sudah duluan pergi ke Galilea dan kalian akan men-
emui Dia di sana— sesuai dengan apa yang sudah pernahDia
beritahukan kepada kalian.’ ”

8Dengan gemetar perempuan-perempuan itu larimening-
galkan kuburan itu, karena sangat takut dan bingung.
Mereka tidak bicara apa-apa dengan orang yang mereka
temui di jalan, karenamerekamasihmerasa takut.*

Tambahan yang kuno kepada Injil Markus: Yesusmemper-
lihatkan diri-Nya kepadamurid-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.) 10Lalu Maria pergi mem-
beritahukan hal itu kepada orang-orang yang dulumengikut
Yesus. Waktu itu mereka masih berduka dan menangis
karena kematian Yesus. 11Waktumerekamendengar bahwa
Yesus sudah hidup kembali danMaria baru sajamelihat Dia,
mereka tidak percaya.

12Tidak lama sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya
denganmuka seperti orang lain kepada dua orang yang dulu
seringbergabungdenganmurid-murid-Nya. Saat itumereka
sedang berjalan dari Yerusalem ke tempat lain. 13Waktu dua
orang itu sadar bahwa Orang yang bersama mereka adalah

* 16:8 Perbedaan salinan Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani men-
gakhiri 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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Yesus, tiba-tiba Yesusmenghilang. Lalumereka berdua kem-
bali dan menceritakan kejadian itu kepada murid-murid-
Nya. Tetapi mereka tetap tidak percaya.

14 Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada kesebelas
murid-Nya itu waktu mereka sedang makan. Dia menegur
mereka karena kekerasan hati mereka sehingga—walaupun
sudah beberapa orang saksi mata yang memberitahukan,
mereka masih tidak mempercayai bahwa Dia sudah hidup
kembali. 15 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Pergilah
ke seluruh dunia, beritakanlah Kabar Baik kepada semua
orang. 16 Orang yang tidak mau percaya kepada-Ku akan
dihukum. Tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan. 17 Dan kepada setiap kalian yang percaya
kepada-Ku, Allah akan memberikan kuasa kepadamu untuk
melakukan keajaiban-keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan

kamu akanmengusir setan-setan,
akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum
pernah kamu pelajari,

18danbiarpunkamumemegangulardengan tangan saja
atauminum racun, kamu tidak akan sakit ataumati.

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

Yesus terangkat ke surga✡
19SesudahDia selesai berbicara kepadamurid-murid-Nya,

Tuhan Yesus terangkat ke surga, di mana Dia duduk di se-
belah kanan Allah— yaitu di tempat yang paling terhormat.
20 Lalu murid-murid-Nya pergi ke mana saja mengabarkan
berita keselamatan. Dan Roh Tuhan Yesus menyertai setiap
mereka dengan membuat banyak keajaiban sebagai bukti
bahwaberita 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 peri-
stiwa yang terjadi di antara kita. 2Mereka menuliskan lapo-
ran mereka sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh
orang-orang yang menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa
itu dari sejak awal. Para saksi mata itu sudah melayani
Tuhan dengan memberitakan kabar itu ke mana-mana.
3 Jadi, karena sejak awal saya sudah selidiki semua peristiwa
itu dengan teliti dari para saksi mata, maka saya berpikir,
“Sebaiknya saya menuliskan laporannya secara teratur un-
tuk Bapak Teofilus.” 4 Dengan begitu, Bapak mengetahui
bahwa apa yang diajarkan kepada Bapak adalah benar
sekali.

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran
Yohanes Pembaptis

5PadawaktuHerodesmemerintah sebagai raja di provinsi
Yudea di bawah pemerintahan 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 Za-
karia dan istrinyamenyenangkan hati Allah, karenamereka
selalu hidup benar menurut kemauan Allah— yaitu selalu
menaati semua perintah dan peraturan TUHAN tanpa ke-
salahan. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena
Elisabet mandul, danmereka juga sudah sangat tua.

8 Pada suatu hari ketika kelompok Abia mendapat giliran
untukmelayani di RumahAllah, Zakariamenjalankan tugas-
nya sebagai imam di hadapan Allah. 9Dan seperti kebiasaan
para imam, mereka membuang undi untuk mengetahui
siapa yang akan membakar kemenyan di bagian Rumah
Allah yang bernama Ruang Kudus. Dan ternyata Zakaria
yang terpilih untuk tugas itu. 10Ketika tiba waktunya untuk

* 1:1 Teofilus Nama Teofilus berarti ‘orang yang mengasihi Allah’ atau ‘sahabat
Allah’. Ada kemungkinan bahwa Lukas menulis Injil ini sebagai laporan kepada
seorang terkemuka yang bernama Teofilus. Tetapi karena arti nama itu, maka
ada banyak penafsir yang berpikir bahwa laporan Lukas ini ditujukan kepada
semua orang yang mengasihi Allah. † 1:5 kelompok Abia Para imam terbagi
dalam dua puluh empat kelompok, untuk mengatur waktunya mereka bertugas
di Rumah Allah setiap tahun. Lihat 1Taw. 24.



Lukas 1:11 177 Lukas 1:22

pembakaran kemenyan dan Zakaria sudah masuk ke dalam
Ruang Kudus, sesuai kebiasaan jam berdoa, di luar di teras
Rumah Allah banyak sekali orang sedang berdoa.

11 Lalu tiba-tiba dia melihat malaikat berdiri di sebelah
kanan mezbah yang adalah tempat untuk membakar ke-
menyan. 12Ketika Zakaria melihat malaikat itu, dia terkejut
dan takut sekali. 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
“Jangan takut, Zakaria. Allah sudah mendengar doamu:
IstrimuElisabet akanmelahirkan seorang anak laki-laki bag-
imu. Hendaklah kamu menamakan dia Yohanes. 14 Kamu
akan bergembira dan bahagia karena anakmu itu, dan
banyak orang juga akan turut bergembira karena kelahi-
rannya. 15 Karena dia akan menjadi orang yang agung di
hadapan Allah. Sebagai tanda dia dikhususkan bagi Allah,
dia tidakbolehminumanggur atauminumankeras lainnya.‡
Dia akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus— bahkan sejak
dalam kandungan ibunya. 16Dia akan membimbing banyak
orang Israel supaya mereka kembali kepada TUHAN— Allah
mereka. 17 Dia akan menyiapkan umat Allah sebelum ke-
datangan Tuhan ke dunia ini. Roh Allah akan memberikan
kuasakepadanyauntukbisabekerja sepertiNabiElia. Akibat
pelayanannya, orang tua akanmengasihi anak-anakmereka
kembali. Dan dia akanmembimbing orang-orang yang tidak
taat kepada TUHANmenjadi 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!”

19 Dan malaikat itu menjawab, “Nama saya Gabriel. Saya
selalu berdiri di hadapan Allah dan selalu siap membawa
berita-Nya. Dialah yang menyuruh saya untuk menyam-
paikan kabar baik ini kepadamu. 20 Dengarlah! Apa yang
sudah saya sampaikan kepadamu pasti akan terjadi pada
waktunya. Tetapi karena kamu tidak percaya kata-kata saya,
maka kamu akan menjadi bisu dan tidak bisa bicara sampai
pada saat semua ini menjadi kenyataan.”

21 Sementara itu, orang banyak itu masih menanti-
nantikan Zakaria di luar. Mereka heran karena dia begitu
lama di dalam Ruang Kudus. 22Ketika dia keluar, dia sudah
menjadi bisu dan tidak bisa lagi berbicara kepada mereka.
Dia hanya bisa memberi tanda dengan tangannya kepada
‡ 1:15 Sebagai tanda … tidak boleh minum anggur … Perintah seperti ini juga
diberikan kepada orang tua Simson (Hak. 13:5, 7), jadi orang tua Yohanes pasti
berpikir bahwa anakmereka akanmenjadi nabi.
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mereka. Akhirnyamereka sadar bahwadia sudahmendapat
penglihatandi dalamRuangKudus. 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 tidak menam-
pakkan dirinya kepada orang-orang, 25 karena dia berpikir
“Sudah begitu lama orang-orang menghina saya karena
mandul, tetapi akhirnya TUHAN mengasihani saya. Jadi
biarlah orang-orang tahu bahwa saya sudah hamil ketika
merekamelihat saya!”

Malaikat Gabriel memberitahukan Maria tentang kelahi-
ran Yesus

26-27 Ketika Elisabet hamil enam bulan, Allah mengutus
malaikat Gabriel kepada seorang perawan muda bernama
Maria yang tinggal di kota Nazaret di provinsi Galilea. Maria
bertunangan dengan Yusuf— seorang keturunan Daud.
28 Begitu malaikat itu sampai, dia berkata, “Salam! TUHAN
sungguh baik hati kepadamu. Dia menyertaimu!”

29Maria sangat terkejutmendengarperkataanmalaikat itu
dan bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam itu.

30Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya, “Jangan takut
Maria. Allah sangat baik hati kepadamu. 31 Dengarkanlah!
Kamu akan hamil dan melahirkan seorang Anak laki-laki.
HendaklahkamumenamakanDiaYesus. 32Diaakanmenjadi
Orang Agung dan akan disebut Anak Allah YangMahatinggi.
DanTUHANAllahakanmengangkatDiamenjadiRaja seperti
Daud— nenek moyang-Nya. 33 Dan 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
disebutAnakAllah. 36 Juga, saudarimuElisabet sedanghamil
enam bulan dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
padahal dia sudah tua sekali danorang-orangberkatabahwa
diamandul. 37KarenabagiAllah tidakadasesuatuyang tidak
mungkin.”

38 Kata Maria, “Saya ini hamba TUHAN yang hina. Apa
yang engkau katakan itu hendaklah terjadi kepada saya.”
Lalumalaikat itu pergi meninggalkan dia.

Mariamengunjungi Elisabet
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39Tidak lamakemudian, denganburu-buruMaria bersiap-
siap dan pergi ke sebuah desa di daerah pegunungan di
provinsi Yudea 40 untuk mengunjungi Elisabet dan Zakaria.
Ketika Maria memasuki rumah mereka, dia mengucapkan
salam kepada Elisabet. 41 Ketika Elisabet mendengar salam
dari Maria itu, anak dalam kandungan Elisabet menendang-
nendang kesenangan. Kemudian Elisabet dipenuhi Roh
Kudus. 42 Dengan suara keras dia berbicara, “Maria, ka-
mulah perempuan yang paling diberkati Allah di antara
semua perempuan! Dan Anak yang ada dalam kandun-
ganmu sekarang juga sangat diberkati! 43 Sekarang saya
sungguhmendapat kehormatan besar, karena ibu yang akan
melahirkan Tuhan saya datangmengunjungi saya. 44Karena
begitu saya dengar salam darimu, anak dalam kandungan
saya menendang-nendang dengan senang. 45 Betapa baha-
gianya kamu, karena kamupercaya bahwa apa yang TUHAN
katakan kepadamu akan ditepati!”

Mariamemuji Allah
46KemudianMaria berkata,

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

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

Jadi mulai sekarang dan sampai seterusnya
semua orang akan mengingat betapa TUHAN mem-
berkati saya.

49 Karena Yang Mahakuasa sudah melakukan hal-hal yang
luar biasa untuk saya.

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

mua orang
yang takut dan hormat kepada-Nya.

51Zaman sekarang seperti zaman dulu,
Allah sekali lagi sudah mulai mengulurkan tangan-Nya dan

menunjukkan kuasa-Nya.
Di zamanduluDiamencerai-beraikan orang-orang yang
tinggi hati

danmengacaukan semua rencanamereka.
52Di zamandulu jugaAllah sudahmenurunkan raja-raja
dari jabatanmereka,

dan Diameninggikan orang-orang yang rendah hati.
53 Dan di zaman dulu Allah pernah memberi makanan
yang enak kepada orang-orang lapar sampai kenyang,
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tetapi Dia menyuruh orang-orang kaya pergi dengan
tangan kosong.

54 Jadi, sekali lagi seperti zamandulu, Allah sedangmenolong
Israel—

yaitu umat pilihan-Nya, supaya kita sungguh-sungguh
melayani Dia.

Dia tidak lupa akan janji-Nya untukmengasihani kita—
55 seperti janji-Nya kepada para nenekmoyang kita,
mulai dari Abraham sampai kepada kita keturunannya
sampai selama-lamanya.”

56 Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira tiga bulan
lamanya, lalu dia pulang ke Nazaret.

Yohanes Pembaptis lahir
57Ketika sudah cukup bulannya, Elisabet melahirkan. Dia

melahirkan seorang anak laki-laki. 58Lalu para tetangga dan
keluarganyamendengar bahwa TUHAN begitumengasihani
Elisabet, danmereka turut bersukacita bersama dia.

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

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

63Dan Zakaria minta sebuah batu tulis, lalu menulis, “Na-
manya Yohanes.” 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. 66Semua orang
yangmendengar tentang kejadian itu bertanya-tanya dalam
hati, “Apakahanak ini akanmenjadiorangpenting?” Mereka
bertanya seperti itu karena ternyata TUHANmenyertai dia.

Zakariamemuji Allah dan bernubuat
67 Kemudian Zakaria— bapak Yohanes, dipenuhi Roh

Kudus dan bernubuat seperti ini,
68 “Terpujilah TUHAN, Allah Israel.
§ 1:59 seminggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki lahir pada
hari Senin,makadiadisunatpadahari Seninberikutnya. Caraperhitunganorang
Yahudi adalah dengan menghitung hari pertama dan hari terakhir. Jadi dalam
contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung, jadi jumlahnya
adalah delapan hari.
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Karena Dia sudah kembali lagi untuk menolong umat-
Nya

danmembebaskan kita dari musuh-musuh kita.
69Allah sudahmemberikan kepada kita seorang Penyelamat

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

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

71Karenamerekamenyampaikan bahwa Allah akanmenye-
lamatkan 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 untuk menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada
kita.

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

74supaya kita dibebaskandari kuasamusuh-musuhkita,
supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa takut,
75 dan dengan begitu kita bisa hidup suci dan benar di
hadapan-Nya selama kita hidup.

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

akanmendahului Tuhan
mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan-Nya.

77 Maksudnya, kamu akan memberitahukan kepada umat-
Nya bagaimana caranya supaya mereka dapat disela-
matkan

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

suatu hari yang baru— yaitu Hari Keselamatan dari
surga, akanmenyinari kita.

79 Dengan demikian Allah akan menolong kita yang hidup
dalam kegelapan

dan dalam ketakutanmaut.
CahayaTUHANituakanmenuntunkitakepada jalanTUHAN,

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.
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2
Kelahiran Kristus Yesus✡

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

4-5 Oleh karena itu Yusuf juga pergi untuk mendaftarkan
dirinya. Dia bersama Maria— tunangannya, pergi dari kota
Nazaret di provinsi Galilea. Karena Yusuf adalah ketu-
runan 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
waktunya bagi Maria untuk melahirkan. 7 Dia melahirkan
seorang Putera— Anak sulungnya. Maria membungkus-Nya
dengan kain lampin yang panjang dan membaringkan-Nya
di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Untuk semen-
tara mereka menginap di situ karena kebetulan pada waktu
itu semua rumah penginapan sudah penuh.

Para gembalamendengar tentang Yesus
8 Pada malam itu beberapa gembala sedang menjaga

kawanan domba mereka di padang di luar kota Betlehem.
9 Tiba-tiba malaikat muncul di depan mereka. Cahaya
kemuliaan TUHAN bersinar di sekitar mereka, dan mereka
menjadi sangat takut. 10 Kata malaikat itu kepada mereka,
“Jangan takut! Saya menyampaikan kabar baik kepada
kalian— yaitu kabar yang memberi kesukaan besar bagi se-
mua orang. 11Hari 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
✡ 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 denganminyak zaitun
sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada
zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Diamempun-
yai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena
beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada
zamanYesusorangYahudimengetahuiarti dari ‘Kristus’ sebagaiRajaPenyelamat
yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan
membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan
suatupemerintahandengankuasaAllah, danmemerintahdenganadil. LihatYes.
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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lampindan terbaringdidalamkotakkayu— tempatmakanan
ternak.” 13Tiba-tiba bersamamalaikat itu tampaklah sangat
banyak malaikat lain— yaitu batalion-batalion tentara sur-
gawi. 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 inimerasa tenang dalamperlindungan-Nya!”

15Ketikamalaikat-malaikat itu meninggalkanmereka dan
kembali ke surga, para gembala itu berkata satu sama lain,
“Sekarang mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa
yang sudah terjadi— yaitu yang sudah diberitahukan oleh
TUHAN kepada kita.”

16 Lalu mereka segera pergi ke sana dan bertemu dengan
Maria dan Yusuf. Mereka juga melihat Anak itu terbaring di
dalam kotak kayu itu. 17 Ketika para gembala mengunjungi
Bayi itu, mereka menceritakan kepada semua yang hadir
tentang apa yang sudah diberitahukan malaikat itu kepada
mereka tentang Anak itu. 18 Setiap orang yang menden-
garkan cerita para gembala itu menjadi heran. 19 Tetapi
Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan terus
memikirkan arti semua itu. 20 Kemudian para gembala itu
kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan
dan memuji-muji Allah karena apa yang mereka lihat dan
dengar. Semuanya tepat seperti yang diberitahukan oleh
malaikat itu kepadamereka.

21 Ketika Anak itu berumur seminggu,† Dia disunat dan
diberi nama Yesus— yaitu nama yang diberikan malaikat
kepada-Nya sebelumMaria mengandung Yesus.

Upacara penyucianMaria dan penyerahan Yesus di Rumah
Allah di Yerusalem

22Empat puluh hari sesudah Yesus lahir, tibalah waktunya
untuk Maria dan Yusuf memberikan kurban penyucian
di Rumah Allah— seperti yang diperintahkan oleh Hukum
Musa.✡ Pada kesempatan itu mereka juga membawa Yesus
ke Yerusalem danmenyerahkan Dia kepada Allah— 23 sesuai
dengan aturan yang tertulis dalam Hukum TUHAN, “Setiap
anak sulung laki-laki harus diserahkanbagi TUHAN.”✡ 24 Jadi
ketika mereka berada di sana, mereka juga mempersem-
bahkan kurban “sepasang burung tekukur atau dua ekor
merpati muda” sebagai syarat penyucian diri Maria sesu-
dah dia melahirkan— sesuai dengan yang ditentukan dalam
Hukum TUHAN.✡

Simeon bernubuat tentang Yesus
† 2:21 seminggu Lihat catatan di Luk. 1:59. ✡ 2:22 Im. 12:2-8 ✡ 2:23 Kel.
13:2, 12 ✡ 2:24 Im. 12:8
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25-26 Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang laki-laki
bernama Simeon. Dia orang yang hidupnya benar dan taat
kepada TUHAN dengan sepenuh hati. Roh Kudus menyertai
dia. Dia sudah lamamenungguwaktunyaAllahmemulihkan
umat Israel melalui pekerjaan Kristus— seperti yang din-
ubuatkan oleh para nabi. Roh Kudus sudah menyatakan
kepadanya bahwa dia tidak akanmati sebelummelihat Kris-
tus. 27 JadipadasaatMariadanYusufmembawaYesusmasuk
ke teras Rumah Allah untuk menyerahkan Anak mereka
kepadaTUHANsesuai denganperaturanHukumTaurat, Roh
Kudus sudahmenggerakkanhati Simeonuntuk lebih duluan
masuk ke teras itu. 28 Lalu Simeon memangku-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
31danbagaimana caranyaEngkauakanmenyelamatkan
orang-orang dari setiap suku dan bangsa.

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

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

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

Hanamelihat Yesus
36-37Di situ jugaadanabiperempuanyangbernamaHana—

anak Fanuel dari suku Asyer. Hana adalah janda yang sudah
tua sekali— berumur delapan puluh empat tahun. Waktu
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usia pernikahannya hanya tujuh tahun, suaminya mati.‡
Sesudah ituHanahampir selaluberadadi terasRumahAllah.
Siang dan malam dia beribadah di sana sambil berdoa dan
berpuasa. 38 Pada waktu itu juga, Hana datang ke teras itu
dan memuji Allah. Dia berbicara tentang Anak itu kepada
orang banyak yang ada di situ— yang merindukan saatnya
Allah mengutus seorang Penyelamat yang dijanjikan untuk
membebaskan Yerusalem.§

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39 Sesudah Yusuf dan Maria menyelesaikan semua syarat

Hukum TUHAN,mereka kembali ke kota Nazaret di provinsi
Galilea. 40 Anak itu semakin besar dan kuat. Dia penuh
dengan hikmat, dan kebaikan hati Allah selalu menyertai
Dia.

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

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

46 Sesudah tiga hari, mereka menemukan Dia di teras
Rumah Allah. Dia sedang duduk di antara ahli-ahli Taurat,*

‡ 2:36-37 berumur delapan puluh empat tahun … Banyak penafsir berkata
bahwa yang Lukas tulis di sini juga bisa diterjemahkan, “Hana sudah tua
sekali. Waktu usia pernikahannya hanya tujuh tahun, suaminya mati. Dan
pada kejadian ini dia sudah janda selama delapan puluh empat tahun.” Jadi
menurut tafsiran ini umur Hana pada kejadian ini kira-kira 105 tahun. § 2:38
membebaskan Yerusalem Ibukota Yerusalem mewakili semua kerajaan Israel—
yang padawaktu itu dijajah oleh kerajaanRoma. Di bawah kerajaanRoma, 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 jugabertugasuntukmenuliskembalibuku-bukuMusadan
semua Firman TUHAN. Pada zaman Alkitab, memang semua buku harus ditulis
dengan tangan karena belum ada alat cetak. Karena pendidikan dan keahlian
mereka dalam buku-buku Firman Allah, mereka menjadi guru-guru agama, ahli
hukum, dan hakim untuk orang Yahudi. Mereka juga menjadi kelompok agama
yang sangat dihormati, dan yang ikut campur tangan juga dalam hal-hal politik.
Seperti kelompok Farisi, mereka juga tidak senang dengan Yesus. Yesusmenegur
kelompok Farisi bersama ahli-ahli Taurat di Luk. 11:37-54 karena mereka hanya
berpura-pura sebagai orang baik.
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sambilmendengarkanmerekadanmengajukanpertanyaan-
pertanyaan kepada mereka. 47 Semua orang yang menden-
garkan Dia sangat heran karena pengetahuan dan jawaban-
jawaban-Nya yang bijaksana— waktu Dia menjawab per-
tanyaan dari para ahli Taurat. 48 Ketika orang tua-Nya
melihat Dia, mereka juga heran. Kata Maria kepada-Nya,
“KenapaKamu lakukanhal ini kepada kami, Nak?! Beberapa
hari ini, saya dan bapak-Mu sangat kuatir dengan mencari-
Mu kemana-mana!”

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

51 Lalu Dia pulang bersama mereka ke Nazaret dan Dia
selalu taat kepada orang tua-Nya. Tetapi ibu-Nya menyim-
pan 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 ke-

datangan Yesus✡
1-2 Ketika tahun kelima belas pemerintahan Tiberius—

yaitu raja agung kerajaan Roma, Allahmemimpin Yohanes—
anak Zakaria, untuk memulai pelayanannya. Pada waktu
yang sama juga,
Pontius Pilatus sedang menjabat 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 Yerusalem Hanas dan Kayafas menjabat sebagai

imam agung.
Pada waktu itulah Allah mulai menyampaikan pesan-Nya
melalui Yohanes— yang tinggal di padang gurun. 3 Yohanes
punpergi berkelilingke seluruhdaerahdi sekitar SungaiYor-
dan dan memberitakan seperti ini, “Kalian masing-masing
harus bertobat dari dosa-dosamu supayaAllahmengampuni
kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu mau terus
mengikuti Tuhan, datanglah kepada saya supaya saya mem-
baptis kamu.” 4 JadiYohanes inilahyangdimaksudolehAllah
dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya ketika dia menulis,
✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28
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“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun
seperti ini,

‘Siapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan! Luruskan-
lah jalan bagi-Nya!’ ”*

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

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

6Dengan demikian setiap orang akanmendapat kesempatan
untukmengerti

bagaimana caranyadia dapat diselamatkanolehAllah.”†
7Banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk dibap-

tis. Dia berkata kepada mereka, “Hai kamu, keturunan
ular berbisa! Janganlah kamu pikir bahwa kamu bisa
melepaskan diri dari hukuman Allah yang akan datang!
8Karena itu, tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa kamu
sungguh-sungguh sudah bertobat. Dan janganlah berkata
dalam hatimu, ‘Saya tidak akan kena hukuman dari Allah
karena saya adalah keturunan Abraham.’ Saya berkata
kepadamu bahwa Allah sanggup mengubah batu-batu ini
menjadi keturunan Abraham! 9 Seperti petani menebang
danmembakarpohonyang tidakpernahberbuah, 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 perbuat?— supaya Allah tidak
menghukum kami.”

11 Jawabnya kepada mereka, “Siapa di antara kamu yang
mempunyai dua baju, berikanlah satu kepada orang yang
tidak punya. Kalau kamumempunyai makanan, bagikanlah
juga kepada orang yang lapar.”

* 3:4 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk
kepada Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3. † 3:6 Kutipan Nabi
Yesaya Yohanes mengutip Yes. 40:3-5. Meratakan tanah dan meluruskan jalan
menggambarkan bahwa semua yang menghalangi pekerjaan TUHAN dalam
hidup masing-masing hendaklah dihilangkan. ‡ 3:9 Ayat 9 Secara harfiah
(dengan informasi tersirat), “Kapak (yang menggambarkan hukuman Allah)
sudah disiapkan untuk menebang pohon anggur (yang menggambarkan bangsa
Israel) sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah
yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.” Gambaran ini sudah wajar
untuk pendengar Yohanes karena perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21, Israel
digambarkan seperti pohon anggur yang tidak hasilkan buah yang baik. Dan di
Yeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna karena
tidak setia kepada TUHAN.
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12 Beberapa penagih pajak pun§ datang untuk dibaptis.
Mereka bertanya kepada Yohanes, “Guru, apa yang harus
kami lakukan?”

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

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

ancaman, atau tuduhan-tuduhanpalsu kepada seseorang su-
paya kamu mendapatkan uang dari dia. Puaskanlah dirimu
dengan gajimu.”

15KarenapelayananYohanes, orang-orangmenungguden-
gan penuhharapan dan bertanya-tanya dalamhati, “Apakah
Yohanes adalah Kristus* yang kita nanti-nantikan itu?”

16 Yohanes menjawab mereka semua, “Saya hanya mem-
baptis orang dari antara kalian dengan air. Tetapi sesudah
saya akan datang Seorang yang lebih berkuasa dari saya.
Sebenarnya saya tidak layak untukmelayani Dia— sekalipun
hanya untukmembawa sandal-Nya. Dialah yang akanmem-
baptis masing-masing kalian. Ada yang dibaptis dengan Roh
Kudus, dan ada dengan api. 17Oleh 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 akan menghakimi dunia ini
danmemisahkansetiapkalianyang jahatdari tengah-tengah
orang benar. Yang benar itu akan hidup bersama-Nya.
Tetapi semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api
nerakayang tidakpernahakanpadam.”† 18Denganmemberi
banyak nasihat seperti itu Yohanes menyampaikan Kabar
Baik kepada orang banyak itu.
§ 3:12 penagih uangpajak Pada zamanYesus, Israel dijajah oleh kerajaanRoma.
Jadi kalau orang Yahudimenjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang
sudah menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu, para penagih pajak dianggap
sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang lainnya. Mereka juga
dibenci karena mereka suka menagih pajak melebihi yang sebenarnya. Karena
itu para penagih pajak menjadi kaya. * 3:15 Kristus Lihat catatan di Luk.
2:11. † 3:17 Ayat 17 Secara harfiah (dengan informasi tersirat) dapat diter-
jemahkan seperti ini, “Alat lesung dan nyiru sudah di tangan-Nya (menggam-
barkan hukuman dari Allah). Setelah panen (semua orang di dunia ini), Dia akan
menggunakan alat-alat-Nya itu untuk memisahkan gandum (menggambarkan
orang-orang baik) dari kulit gandumdan kotoran lain (menggambarkan orang-o-
rang jahat). Lalu gandum akan disimpan-Nya di dalam gudang, sedangkan
yang lainnya akan dibakar-Nya di dalam api yang tidak pernah padam.” Yang
diterjemahkan di atas sebagai ‘lesung dan nyiru’, secara harfiah, “penampi”—
yang adalah alat seperti sekop atau garpu besar yang dipakai untukmemisahkan
gandum dari kulit arinya. Ayat ini dapat dibandingkan dengan Why. 14:14-20
danMat. 25:31-46.
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Pekerjaan Yohanes berakhir
19 Yohanes menegur Raja Herodes karena sudah mer-

ampas Herodiana— istri saudaranya,‡ dan juga karena
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. 20 Lalu Herodes
menambahkejahatannya lagi denganmemasukkanYohanes
ke dalam penjara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21 Ketika Yohanes sedang membaptis orang banyak, dia

juga membaptis Yesus. Dan ketika Yesus sedang berdoa,
langit pun terbuka, 22danRohKudus turunke atasDia 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 nenekmoyang 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, Maha-
laleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem,
Arpaksad, Kenan,

(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abra-
ham, 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.

‡ 3:19 Herodiana…Nama ini sering ditulis dalampenerjemahanbahasa Indone-
sia 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 daftarparanenekmoyangYesusDaftar ini disusun sesuai cara
yang biasa bagi orang Indonesia— yaitu dimulai dari nenek moyang yang tertua
lalu keturunan-keturunannya. Dalam teks asli, Lukasmenulis sebaliknya— yaitu
dimulai dari Yusuf dan diakhiri dengan Adam. Daftar ini juga diberikan tanpa
pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari atas ke bawah, maka nama
berikutnya adalah nama anaknya.
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4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1 Waktu Yesus meninggalkan Sungai Yordan, Roh Allah
sudah memenuhi Dia. Dan Roh Allah memimpin Dia untuk
pergi dan tinggal di padang gurun. 2Di situlah Yesus dicobai
oleh iblis selama empat puluh hari. Sepanjang waktu itu Dia
tidak makan sama sekali, dan sesudah itu Dia sangat lapar.
3 Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Kamu ini Anak Allah*—
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 menun-
jukkan kepada-Nya setiap kerajaan yang ada di dunia ini.
6 Iblis berkata kepada-Nya, “Saya akan memberikan semua
kekuasaan dan kemuliaannya kepadamu. Karena semuanya
sudah diberikan kepada saya, dan saya bisa berikan kepada
siapa saja yang saya mau. 7 Jadi, kalau kamu† sujud dan
menyembah saya sekarang, semua itu akan menjadi mi-
likmu.” 8Yesus menjawabnya, “Di dalam Kitab Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan hanya Dia sajalah yang harus kamu layani.’ ”✡
9 Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis mengangkat

Yesus ke Yerusalem dan menempatkan-Nya di puncak
Rumah Allah. Katanya, “Kalau kamu benar-benar Anak
Allah, lompatlah ke bawah! 10 Karena dalam Kitab Suci
tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu.’✡
11Dan juga dikatakan,
‘Mereka akanmenangkap engkau dengan tanganmereka

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

✡ 4: Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan
ke dunia ini, Allah sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah
Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis
Surat Ibrani di Perjanjian Barumengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itumengenai
Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada
Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa YangMahat-
inggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu
akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri yangmemberitahukan bahwa Yesus
adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan kita menyebut-Nya ‘Anak
Allah’ sesuai dengan FirmanAllah. Dandari Lukas 1:35, sudah jelas bahwaMaria
mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks denganAllah atau laki-laki,
tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 4:4 Ul. 8:3 † 4:7 kamu
Walaupun iblis tahubahwaYesus adalahAnakAllah, ‘kamu’menggunakanhuruf
kecil karena iblis tidak menghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:8 Ul.
6:13 ✡ 4:10 Mzm. 91:11 ✡ 4:11 Mzm. 91:12
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12 Tetapi jawab Yesus kepadanya, “Dalam Kitab Suci juga
tertulis,
‘Janganlah kamu sengaja mencobai TUHAN Allahmu den-

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

13 Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara seperti itu,
iblis pergi meninggalkan Dia. Tetapi iblis sedang mencari
kesempatan lain untukmencobai Dia.

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

gankuasaRohKudus, danberita tentangDia tersebarke selu-
ruh daerah itu. 15Diamengajar 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,

dan Allah sudah melantik§ Aku untuk memberitakan
kabar baik kepada orang-orangmiskin.

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

bahwa lewat pelayanan-Ku mereka akan segera
dibebaskan,

dan kepada orang-orang buta—
bahwamatamereka akan disembuhkan,

dan kepada orang-orang yang tertindas—
bahwamereka akan dibebaskan.
19 Dan TUHAN mengutus Aku untuk mengumumkan
seperti ini:

✡ 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 danmendengar Firman Allah. Rumah
pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga
disebut Bait Allah. Persembahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Al-
lah, sedangkan rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung
di mana orang Yahudi tinggal. ✡ 4:15 Mat. 13:53-58; Mrk. 6:1-6 § 4:18
melantik Secara harfiah, “mengurapi (dengan minyak).” Kata dasar untuk kata
mengurapi juga samadengannama jabatan Yesus— yaitu “Kristus.” Lihat catatan
di Luk. 2:11.
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‘Sekaranglahwaktu yangdijanjikanAllahuntukmenun-
jukkan kebaikan hati-Nya kepada kita!’ ”✡

20 Kemudian Yesus menggulung kitab itu dan mengemba-
likannya kepada petugas, lalu Dia duduk. Setiap orang yang
hadir dalamrumahpertemuan itumemperhatikan-Nyaden-
gan serius. 21Lalu Diamulai berbicara kepadamereka, kata-
Nya, “Hari ini, nubuatan dalam nas itu ditepati ketika kalian
mendengar 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 bisamenga-
jar 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: Tidak ada nabi yang di-
hargai di kampung halamannya sendiri. 25Dan hal ini juga
sungguhbenar: Ada banyak janda di Israel pada zamanNabi
Elia— yaitu pada waktu hujan tidak turun selama tiga tahun
enambulan dan terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri
ini. 26 Tetapi Elia tidak diutus kepada salah satu dari janda-
janda di negeri dan bangsanya sendiri, tetapi hanya untuk
menolong seorang janda di desa Sarfat— di dekat kota Sidon.
27Dan 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.
Jadi mereka menggiring Dia sampai di pinggir jurang dan
mau menjatuhkan-Nya ke jurang itu. 30 Tetapi Yesus lewat
saja dari antaramereka lalu pergi.

✡ 4:19 Yes. 61:1-2 * 4:22 Wah, bagaimana anak Yusuf … Secara harfiah,
“Bukankah dia anak Yusuf?!” Orang-orang yang berkata demikian adalah orang
dari desa Yesus yang pasti mengenal Dia dan mengingat Yusuf— yang dianggap
bapa-Nya. (Kemungkinan besar pada waktu kejadian ini Yusuf sudah mening-
gal.) Tetapi mereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya ketikamengajar.
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Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum✡
31 Yesus pergi ke Kapernaum— sebuah kota di provinsi

Galilea. PadaHari Sabat Diamengajar orang-orang di rumah
pertemuanyangadadi situ. 32Ketikamendengarajaran-Nya,
merekamenjadi heran, karenaDiaberbicara seperti seorang
raja yangmempunyai kuasa untukmemerintah. 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!” 35 Yesus langsung menyuruh
setan itu, “Diam! Keluar dari orang itu!” Kemudian roh
jahat itu membanting orang itu ke lantai di hadapan orang-
orang yang hadir itu. Lalu dia keluar dari orang itu tanpa
menyakitinya.

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

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
38Yesus meninggalkan rumah pertemuan itu dan pergi ke

rumah Petrus.‡ Ibu mertua Petrus sakit demam tinggi, dan
merekamemohon supaya Yesusmenyembuhkannya. 39Lalu
Dia berdiri di samping ibu itu dan membentak demam itu,
“Sembuhlah.” Saat itu juga ibu itu sembuh, kemudian dia
bangun danmelayani mereka.

40Ketika matahari mulai terbenam,§ setiap orang sakit di
kota itu dibawa kepada Yesus oleh anggota keluarganya. Dia
menyembuhkan orang-orang sakit itu dari penyakit apa saja
yang mereka derita dengan meletakkan tangan-Nya pada
setiap mereka. 41 Dan setan-setan juga keluar dari banyak
orang. Setan-setan ituberteriak-teriak, “EngkauadalahAnak
Allah!” Tetapi dengan tegas Yesus menegur mereka. Dia
✡ 4:30 Mrk. 1:21-28 † 4:34 kamu Di ayat ini, kata ganti nama Yesus memakai
huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia
tidak menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 4:37
Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34 ‡ 4:38 Petrus Secara harfiah, “Simon.” § 4:40
Ketika matahari mulai terbenam Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari
terbenamnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari pada
hari Sabtu.Jadi penduduk di kota itumenunggu sampaiHari Sabat selesai supaya
bisa membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Dan sebelum matahari turun,
ibumertua Petrusmelayanimereka denganmakan siang yang sudah disediakan
sebelumHari Sabat, karenamenurut HukumTaurat tidak bolehmenyalakan api
danmemasak pada Hari Sabat.
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tidak mengizinkan* mereka berbicara karena mereka 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 mening-
galkan mereka. 43 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Aku
juga harus membawa Kabar Baik tentang kerajaan Allah‡ ke
kota-kota lain, karena untuk itulah Aku diutus ke dunia ini.”
44 Jadi Dia pun pergi dan memberitakan Kabar Baik itu di
rumah-rumah pertemuan di provinsi Yudea.

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1Pada suatu hari Yesus berdiri di tepi Danau Galilea,* dan
banyakorangberkumpuldan salingberdesakandi sekeliling
Dia, karenamerekamaumendengarkan ajaran-Nya tentang
Firman Allah. 2 Dia melihat dua perahu di pinggir pantai
itu. Nelayan-nelayannya sudah turun dari perahu itu dan
sedang membersihkan jala mereka. 3 Yesus naik ke salah
satu perahu itu— yaitu perahu Petrus.† Dia mengajak Petrus
bertolak sedikit jauh dari pantai supaya ada jarak. Lalu Dia
duduk di atas perahu itu 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-jala kami.” 6 Ketika mereka melakukannya,
mereka mendapat banyak sekali ikan, sehingga jala mereka
hampir robek. 7 Lalu mereka memanggil teman-teman
* 4:41 tidak mengizinkanWalaupun teriakan setan-setan itu benar, Yesus tidak
menghendaki kesaksian dari para setan. † 4:41 Kristus Lihat catatan di Luk.
2:11. ✡ 4:41 Mrk. 1:35-39 ‡ 4:43 kerajaan Allah adalah ‘pemerinta-
han 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. Lihat Dan. 7:13-14 dan Mat.
6:10. ✡ 5: Mat. 4:18-22; Mrk. 1:16-20 * 5:1 Danau Galilea Lukas menulis
nama kedua untuk danau yang sama— yaitu “Genesaret.” † 5:3 Petrus Secara
harfiah, “Simon.”
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mereka yang punya perahu yang satu lagi untuk datang
membantu. 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.”
9 Dia berkata begitu karena dia dan semua orang yang
bersamanya heran melihat banyaknya ikan yang mereka
dapat. 10 Teman kerja Petrus— Yakobus dan Yohanes, anak-
anak Zebedeus, juga heran.

Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Jangan takut! Mu-
lai 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 meninggalkan segala sesuatunya dan
mengikut Dia.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit
kulit yangmenular✡

12Pada suatu hari Yesus berada di satu kota. Di situ tinggal
seorang yang tubuhnya penuh dengan penyakit kulit yang
menular.‡ Ketika dia melihat Yesus, dia sujud menyembah-
Nya dan memohon, “Tuan! Kalau Tuan mau, Tuan sanggup
menyembuhkan saya.”

13Yesusmengulurkan tangan-Nya danmenjamahdia sam-
bil berkata, “Aku mau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakit-
nya hilang. 14Lalu Yesus berkata, “Jangan ceritakan kejadian
ini kepada siapa pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu
kepada imam. Danpersembahkanlah kurbankarena kesem-

✡ 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 bisamenyembuhkan penyakit kulit yangmenular. Menurut Hukum Taurat
para penderita penyakit kulit semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh
mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk rumah pertemuan Yahudi dan
harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13.
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buhanmu— 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, se-
hingga orang banyak datang berbondong-bondong untuk
mendengarkan Dia dan minta disembuhkan dari penyakit
mereka. 16 Tetapi Dia sering pergi menyendiri ke tempat
yang sepi untuk berdoa.

Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡
17 Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar orang banyak,

dan di situ juga ada orang-orang dari kelompok agama
Yahudi yang disebut Farisi* dan 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. 18 Lalu datanglah beberapa orang membawa
seorang yang lumpuh total yang terbaring di atas kasurnya.
Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya
di hadapan Yesus. 19Tetapi 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. 20 Ketika
Yesusmemperhatikan bahwamereka percaya penuh bahwa
Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, Dia
berkata, “Saudara, Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

21 Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai berkata
dalam hati mereka, “Terlalu berani sekali orang ini berkata
§ 5:14 seperti diperintahkan oleh Musa Perintah tersebut terdapat dalam Im.
14:1-32. Kalau imamsudah setujubahwaorang itu sembuh,makaorang ituharus
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 kemungk-
inan dibakar di atas mezbah TUHAN.) Lalu burung yang kedua dicelupkan ke
dalam air yang sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini Yesus
bermaksud bahwa orang yang disembuhkan itu harus pergi ke Rumah Allah
di Yerusalem, karena persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukan di
rumah-rumah pertemuan di kampung-kampung mereka. ✡ 5:16 Mat. 9:1-8;
Mrk. 2:1-12 * 5:17 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang
selalu mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan semua peraturan
yang ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi harus diikuti secara teliti.
Oleh karena itu banyak dari mereka berbangga begini, “Kami ini yang sangat
berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakan mereka juga
tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan
merekamenjadi iri hati karenabanyakorangmengikuti Dia. † 5:17 ahli Taurat
Lihat catatan di Luk. 2:46.
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begitu! Dia sudah menghina Allah! Tidak seorang pun yang
bolehmengampuni dosamanusia— selain Allah sendiri.”‡

22 Saat itu juga Yesus tahu apa yangmereka pikirkan. Lalu
Dia menegur mereka, “Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu
dalamhati tentang apa yangAku katakan itu! 23Tentu kalian
sulit menerima ketika Aku berkata kepada orang lumpuh
ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah lebih
mudah kalian terima kalau Aku berkata kepadanya, ‘Ban-
gunlah, 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 sambilmemuji-muji Allah.
26 Semua orang itu sangat heran dan memuji Allah. Dengan
penuh hormat dan rasa takut kepada Allah mereka berkata,
“Hari ini kita sudahmenyaksikan hal-hal yang luar biasa!”

Matiusmengikut Yesus✡
27 Sesudah itu Yesus keluar dan melihat seorang petugas

pemerintah yang sedang duduk di tempat kerjanya. Peker-
jaan orang itu adalah penagih pajak* dari masyarakat un-
tuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama orang itu
Matius.† Yesus berkata kepadanya, “Mari, ikutlah Aku.”
28Matius punberdiri,meninggalkan segala sesuatu yang ada
di tempat kerjanya, dan ikut Yesus dalam perjalanan.

29Matiusmengadakan perjamuanmakan besar bagi Yesus
di rumahnya. Banyak penagih pajak dan orang-orang lain
makan bersama mereka. 30 Melihat hal itu, orang-orang
‡ 5:21 Berani sekali … Secara harfiah, “Siapakah orang ini? Dia menghina
Allah! Siapa yang berhak mengampuni dosa selain Allah?” Kedua pertanyaan
retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan. § 5:24
AnakManusiaWaktu Yesus tinggal di dunia, Dia seringmenyebut diri-Nya “Anak
Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam
bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya
seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi
Daniel saksikan dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)
Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’—
maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai
Raja atas semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah
supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ✡ 5:26
Mat. 9:9-13; Mrk. 2:13-17 * 5:27 penagih pajak Lihat catatan di Luk. 3:12.
† 5:27 Matius Lukas menulis nama lain untuk Matius— yaitu “Lewi.” Sekarang
kita lebihmengenal dia sebagai Matius, seperti tertulis dalamMat. 9:9-13; 10:3.
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Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut kepadamurid-
murid-Nya, “Kenapakalianmakandanminumbersamapara
penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain?”

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

Hal berpuasa✡
33 Lalu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, “Para

murid Yohanes sering berdoa dan berpuasa. Para anggota
kelompok Farisi juga begitu. Tetapi murid-muridmu terus
makan danminum.”

34 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang me-
nunjukkan 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. 35 Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi
kalau pengantin laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-
Nya. Hal itulahyangakan terjadi kepada-Ku, danpadawaktu
itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

36 Yesus juga memberi dua contoh ini kepada mereka:
“Kalau seseorang mempunyai baju lama yang sudah robek,
tidak mungkin dia menambalnya dengan kain yang diam-
bil dari baju yang baru. Karena dia tidak mau merusak
baju barunya itu, dan kain baru itu tidak akan cocok untuk
menambal baju lama itu. 37 Begitu juga dengan air anggur
yang baru.‡ Anggur baru tidak mungkin diisi ke dalam kan-
tong kulit yang lama. Karena waktu air anggur itu menguap
dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi
rusak. Akhirnya air anggur akan tumpah dan kantong kulit
itu pun jadi terbuang. 38 Oleh karena itu, air anggur yang
baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang baru juga.
39Tetapi, orangyang sudahpernahminumangguryang lama

✡ 5:32 Mat. 9:14-17; Mrk. 2:18-22 ‡ 5:37 air anggur yang baru Air dari
buah anggur yang baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis.
Air anggur baru yang disimpan dalam waktu tertentu 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.
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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.”

3Yesusmenjawab, “Kalian tentu sudah tahu cerita tentang
Daud,waktudia danorang-orang yangmengikutinya sedang
lapar danmembutuhkanmakanan. 4Daudmasuk ke Kemah
Allah dan menerima roti yang setiap minggu ditaruh di
Ruang Suci. Kemudian Daud membawanya kepada orang-
orang yang mengikuti dia, lalu mereka memakan roti itu.
Sedangkan menurut peraturan Hukum Taurat, sebenarnya
hanya para imam saja yang boleh memakannya.✡ Tetapi,
karena mereka membutuhkan makanan, maka apa yang
dilakukan Daud pada saat itu tidak dianggap berdosa.”

5 Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi itu, “Aku
sebagai Anak Manusia* adalah Tuhan yang berhak untuk
menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 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 sedangmengawasi Yesus
dengan baik, karena mereka mencari alasan untuk bisa
melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Jadi
mereka ingin tahu apakah Dia akan menyembuhkan orang
pada Hari Sabat. 8 Yesus mengetahui apa yang ada dalam
pikiran mereka lalu Dia berkata kepada laki-laki yang tan-
gannya lumpuh itu, “Bangkitlah dan berdiri di depan sini.”
Orang itu pun bangkit dan berdiri. 9 Yesus berkata kepada
mereka, “Coba kalian pikir: Menurut Hukum Taurat, apa
§ 5:39 Ayat 36-39 Dalam kedua contoh ini, Yesus membandingkan sesuatu yang
lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia ditanya
tentang kebiasaan dari nenek moyang orang Yahudi tentang berpuasa. Seperti
kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran
yang lamadari nenekmoyang. ✡ 6: Mat. 12:1-8;Mrk. 2:23-28 ✡ 6:4 Im. 24:9;
1Sam. 21:1-6 * 6:5 Anak Manusia Lihat catatan di Luk. 5:24. ✡ 6:5 Mat.
12:9-14; Mrk. 3:1-6
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yang boleh kita buat padaHari Sabat? Apakah kita diizinkan
berbuat baik, atauberbuat jahat? Atauapakahkitadiizinkan
menyelamatkan 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?”

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 duabelas dari antaramerekauntukmenjadimurid-
murid-Nya. Dia jugamengangkatmerekasebagai 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 seluruh provinsi
Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai di sekitar Tirus dan
Sidon. 18 Mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan
minta disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka. Dan
ada banyak orang yang disembuhkan dari gangguan roh-
roh jahat. 19 Semua orang itu berusaha menjamah Yesus,
karena dari diri-Nya keluar kuasa sehingga mereka semua
disembuhkan.

20 Dia memandang khusus kepada para murid-Nya dan
berkata,
“Sungguh diberkati Allah setiap kalian yangmiskin,
✡ 6:11 Mat. 10:1-4; Mrk. 3:13-19 † 6:13 rasul Lihat catatan tentang ‘rasul’
dalamMat. 10:2. ✡ 6:16 Mat. 4:23-25; 5:1-12
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karena kamulah yang akan menjadi warga kerajaan
Allah.

21 Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini lapar,
karena kamu akan dikenyangkan.

Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini menangis,
karena kamu akan tertawa.

22 Sungguh diberkati Allah kamu yang dibenci, dihina, dito-
lak, dandifitnahkarenakamumenjadi pengikutAku—
Anak Manusia. 23 Waktu kamu dibuat susah seperti
itu, bersukacitalah dan menarilah dengan gembira,
karena upahmu besar di surga!

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

24Tetapi celakalah setiap kalian yang sekarang ini kaya,
karena kesenangan yang kamu nikmati di dunia tidak
akan terulang lagi di dalam kerajaan Allah.

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

Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berdukacita danmenangis.

26Celakalah kamu kalau semua orangmemujimu.
Karena ingatlah: Nabi-nabi palsu yang hidup pada
waktu dulu juga dipuji seperti itu oleh nenek moyang
orang-orang yang sekarang ini memujimu.”

Kasihilahmusuh-musuhmu✡
27 “Tetapi inilah perintah-Kukepadakalianmasing-masing

yang mendengarkan ajaran-Ku ini: Kasihilah orang-orang
yang memusuhimu dan berbuat baiklah kepada mereka
yang membencimu. 28 Mintalah Allah memberkati orang-
orang yang mengutukmu, dan berdoalah bagi mereka yang
berbuat jahat terhadap kamu. 29Misalnya kalau ada orang
yangmenampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu.
Dan kalau ada orang merampas jubahmu, biarkanlah dia
juga mengambil bajumu. 30Kalau ada orang yang meminta
sesuatukepadamu, berikanlah itukepadanya. Dankalauada
orang yang merampas milikmu, jangan memintanya kem-
bali. 31 Dan sebagaimana kalian masing-masing inginkan
supaya orang-orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah
seperti itu juga kepadamereka.

✡ 6:26 Mat. 5:38-48; 7:12
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32 “Kalau kamu hanya berbuat kasih kepada teman yang
mengasihimu saja, janganberharapbahwaAllah akanmem-
berkatimu karena perbuatan kasihmu itu. Karena orang-
orang berdosa juga berbuat kasih kepada orang yang men-
gasihi mereka. 33 Atau kalau kamu berbuat baik hanya
kepada teman yang berbuat baik kepadamu saja, jangan
berharap bahwa Allah akan memberkatimu karena per-
buatan 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 punmemberi pinjamankepada sesamaorang
berdosa— yaitu orang yang akan sanggup mengembalikan
pinjaman itu dalam jumlah yang sama.

35 “Sebaliknya hendaklah kamu mengasihi orang-orang
yang memusuhimu, berbuat baik kepada mereka, dan pin-
jamkan uang tanpa berharap akan dikembalikan. Dengan
demikian Allah akan memberi upah yang besar kepadamu,
dan semua perbuatanmu itu akan membuktikan bahwa
kamu layak menyebut Allah Yang Mahatinggi sebagai Ba-
pamu. Karena Dia juga baik hati kepada orang-orang
yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat.
36Hendaklahkalianberbelas kasihan, samaseperti Bapakita
di surga berbelas kasihan.”

Periksalah dirimu sendiri✡
37 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan

orang lain, supaya kamu juga tidak akan dihakimi den-
gan cara yang sama.‡ Maafkanlah orang lain, maka Allah
akan mengampunimu. 38Berilah pertolongan kepada orang
lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Bahkan Allah
akan menambah lebih dari apa yang kamu butuhkan saat
Dia membalas kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu,
Dia akan memakai ukuran yang lebih besar, dan mem-
buat 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.”
✡ 6:36 Mat. 7:1-15 ‡ 6:37 Ayat 37a Secara harfiah, “Janganlah kamu
menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi.” Ayat ini danMat. 7:1 terkenal
sebagai ayat yang secara umum salah dipergunakan. Larangan ini tidak berten-
tangan 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.
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39 Yesus menceritakan kepada mereka contoh ini, “Kalau
orang butamenuntun sesama orang buta, pastilah keduanya
akan jatuh ke dalam lubang.✡ 40 Seorang murid tidak bisa
melebihi gurunya, tetapi murid yang menyelesaikan semua
didikan akanmenjadi seperti gurunya.

41-42“Janganlahmenyalahkanorang lainkarenakesalahan
kecil. Siapa yang melakukan hal itu, dia sama seperti orang
yang memperhatikan pasir di mata saudaranya, sedangkan
balok kayu di matanya sendiri tidak diperhatikannya. Lalu
dengan sombong dia berkata kepada saudaranya, ‘Mari saya
keluarkan pasir itu dari matamu!’ Hai kamu yang hanya
berpura-pura sebagai orang baik! Keluarkanlah dulu balok
yang ada di matamu sendiri. Dan sesudah itu barulah kamu
bisamelihat dengan jelas dan bisamengeluarkan 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 dike-
nal sebagai pohon yang menghasilkan buah yang tidak
bisa dimakan tidak akan menghasilkan buah yang enak.
44Karena setiap pohondikenal dari buahnya. Semakberduri
tidak mungkin menghasilkan buah ara, dan tumbuhan
berduri lainnya tidak mungkin menghasilkan buah anggur.
45 Manusia juga seperti pohon: Orang baik selalu meng-
hasilkan 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 dalamhatinya.
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,’ pada-

hal apayangKu-perintahkan tidakkalian lakukan! 47Biarlah
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 untukbatu-
batu lain. Ketika banjir dan air sungaimeluap lalumenghan-
tam rumah itu, maka rumah itu tidak akan goyang karena
dibangundi atas fondasi batu yangutuh. 49Sedangkanorang
yang mendengarkan ajaran-Ku tetapi tidak melakukannya,
✡ 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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dia sama seperti orang yang membangun rumah tanpa fon-
dasi dan di atas tanah saja. Ketika banjir dan air sungai
meluap lalu menghantam rumah itu, rumah itu pun rubuh
dan rusak berat.”

7
Yesusmenyembuhkan seorang budak✡

1Sesudah Yesus selesaimengajarkan semua hal itu kepada
orang banyak, Dia bersama murid-murid-Nya pergi ke kota
Kapernaum. 2 Di sana ada seorang komandan kompi Ro-
mawi* yang budaknya sakit keras dan hampir mati. Budak
itu sangat dikasihi oleh komandan itu. 3Ketika komandan itu
mendengar tentang Yesus, dia mengutus beberapa penatua
Yahudi menemui Yesus dan meminta-Nya datang untuk
menyembuhkan budaknya itu. 4 Sesudah mereka bertemu
dengan Yesus, mereka meminta dengan sangat supaya Dia
menolong komandan itu. Mereka berkata, “Bapak, orang
itu pantas mendapatkan pertolongan darimu, 5 karena dia
mengasihi dan berbaik hati kepada bangsa kita. Dan dialah
yang sudah membiayai pembangunan rumah pertemuan
kita.”

6 Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Ketika mereka
hampir tiba di rumah itu, komandan itumengutus beberapa
orang sahabatnyamenemui Yesus dengan pesan ini, “Bapak,
tidak usah repot-repot datang ke rumah saya. Saya tidak
pantas menerima Bapak di rumah saya. 7 Bahkan saya
sendiri merasa tidak layak datang menemui Bapak. Tetapi
saya mohon supaya Bapak mengucapkan saja, ‘Sembuhlah,’
dan budakku itu pasti akan sembuh. 8 Karena saya sendiri
juga adalah seorang bawahan yang tunduk pada perintah
atasan, dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya.
Kalau saya berkata kepada salah satu dari mereka, ‘Pergi ke
sana,’ maka dia pun pergi. Dan kalau saya berkata kepada
yang lain, ‘Datang,’ maka dia pun datang. Dan kalau saya
katakan kepada budak saya, ‘Lakukan ini,’ maka dia 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 se-
orang pun yang mempunyai keyakinan sebesar keyakinan
orang ini.”
✡ 7: Mat. 8:5-13; Yoh. 4:43-54 * 7:2 komandan kompi Romawi Secara
harfiah dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ be-
rarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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10Ketikamereka yangdiutus itu kembali ke rumahkoman-
dan itu, merekamenemukan budak itu sudah sembuh.

Yesusmenghidupkan kembali anak seorang janda
11Tidak lamakemudian, Yesuspergi kedesa yangbernama

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 itu adalah
satu-satunya anak seorang janda. Banyak orang dari desa
itu menyertai janda itu. 13 Ketika Tuhan melihat janda
itu, Dia merasa kasihan lalu berkata kepada ibu itu, “Jan-
gan menangis.” 14 Lalu Dia mendekati usungan itu dan
menjamahnya. Mereka yang membawa usungan itu pun
berhenti kemudian Dia berkata, “Hai pemuda, Aku berkata
kepadamu, hiduplah kembali!” 15 Dan orang mati itu pun
hidup kembali lalu duduk serta mulai berbicara. Kemudian
Yesus menyerahkan dia kepada ibunya.

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

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

Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesus
mengajar tentang pelayanan Yohanes✡

18Paramurid Yohanes Pembaptismemberitahukan semua
kejadian itu kepada Yohanes. Lalu Yohanes memanggil dua
orang muridnya, 19 dan menyuruh mereka menemui Tuhan
Yesus untuk bertanya, “Apakah Bapak ini Utusan yang dijan-
jikankedatangan-Nya? Ataukahkitamasihharusmenunggu
orang lain?”

20SesudahmerekabertemudenganYesusmerekaberkata,
“Bapak, Yohanes Pembaptis menyuruh kami menemui Ba-
pak untuk menanyakan, ‘Apakah Bapak ini Utusan yang
dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih harus me-
nunggu orang lain?’ ”

21Padawaktu ituYesusmenyembuhkanbanyakorangdari
bermacam-macampenyakit danpenderitaan,mengusir roh-
roh jahat dari orang-orang yang kerasukan, dan membuat
banyak orang buta bisa melihat. 22 Jadi Yesus menjawab
† 7:12 pemuda Secara harfiah, “orang (laki-laki yang) mati.” Kata yang digu-
nakan 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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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 menu-
lar disembuhkan, orang-orang yang tuli bisa mendengar,
orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar Baik dari Al-
lah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 23 Dan
beritahukanlah kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang
yang tidak kecewa dan tidakmeragukan Aku.’ ”

24 Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesus mu-
lai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia
berkata, “Sebelumpelayanan-Ku dimulai, kenapa kalian ser-
ing 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
mewahdanmemakai pakaian seperti itu tidak adadi 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 se-
orang nabi. 27 Karena dialah yang dimaksudkan oleh ayat
Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmengutus utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Aku mengutus
Engkau.’✡

28 Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes lebih besar dari se-
mua 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!” Karena mereka sudah taat kepada kehendak
Allah waktu mereka dibaptis oleh Yohanes. 30 Tetapi orang-
orang Farisi dan para ahli Tauratmengabaikan kehendakAl-
lahuntukdirimerekaketikamerekamenolakuntukdibaptis
oleh Yohanes.

31 Yesus berkata, “Aku akan memakai contoh untuk
menggambarkan sebagian besar orang yang hidup pada za-
man sekarang: 32 Mereka seperti dua kelompok anak yang
✡ 7:27 Mal. 3:1
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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 Pem-
baptis sedang melayani TUHAN di antara kalian, dia sering
berpuasa dan tidakminumair anggur. Tetapi kalian berkata,
‘Dia dikuasai setan.’ 34 Lalu Anak Manusia— yaitu Aku, juga
datang, dan Akumakan danminumair 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.’ 35 Meskipun be-
gitu, kebijaksanaanAllah selalu terbukti benarmelalui 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
itumendengar bahwa Yesus sedangmakan di rumah Simon,
datanglah dia ke rumah itu dengan membawa sebuah botol
yang sangat bagus‡ yang berisi minyak wangi. 38 Ketika Si-
mon dan para tamu sedangmakan, sambil menangis karena
menyesali dosa-dosanya wanita itu datang berlutut di be-
lakang Yesus— dekat kaki-Nya. Air mata wanita itu jatuh
membasahi kaki-Nya, lalu diamengeringkan kaki Yesus den-
gan rambutnya. Kemudian wanita itu berulang-ulang men-
cium 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!”

40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Simon, Aku mau men-
gatakan sesuatu kepadamu.”
Jawab Simon, “Katakanlah Guru!”

‡ 7:37 botol sangat bagus Secara harfiah, “buatan (batu) pualam.” Botol yang
dibuat dari batu putih itu dibeli dengan harga mahal, dan minyak yang diisi
dalam botol itu jugamahal.
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41 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Ada dua
orang yang mempunyai utang kepada seseorang yang bi-
asa memberi pinjaman uang dengan bunga. Yang seorang
utangnya lima ratus keping uang perak, sedangkan yang seo-
rang lagi utangnya limapuluhkepinguangperak.§ 42Karena
kedua orang itu tidak sanggup membayar utangnya itu,
maka dengan murah hati si pemberi pinjaman itu mengha-
puskan utang mereka. Siapakah di antara kedua orang itu
yang akan lebihmengasihi dia?”

43 Simon menjawab, “Menurut pendapat saya, orang yang
utangnya lebih banyak dihapuskan.”
Yesus berkata kepada Simon, “Pendapatmu itu betul.”

44 Sambil melihat perempuan itu Yesus berkata kepada Si-
mon, “Kamu tentu sudahmelihat apa yangdilakukanperem-
puan ini! Ketika Akumasuk ke rumahmu, kamu tidak mem-
berikan air untukmembasuh kaki-Ku. Tetapi perempuan ini
membasuh kaki-Ku dengan air matanya danmengeringkan-
nya dengan rambutnya. 45 Waktu Aku masuk rumahmu,
kamu tidak memberi salam yang hangat kepada-Ku.* Tetapi
sejak Akumasuk ke sini, perempuan ini tidak henti-hentinya
menciumi kaki-Ku. 46 Kamu tidak meminyaki kepala-Ku
denganminyak zaitun, tetapi diameminyaki kaki-Kudengan
minyak wangi. 47 Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu
bahwadosa-dosanya— yang begitu banyak, sudah diampuni.
Dan itulah sebabnya dengan cara yang begitu luar biasa dia
menunjukkan kasihnya terhadap Aku. Tetapi orang yang
diampuni dari dosanya yang sedikit, sedikit jugamengasihi.”

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

49 Lalu para tamu yang lain yang sedang makan bersama
di situmulai berkata dalamhatimerekamasing-masing, “Be-
rani 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.”

§ 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.
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8
Perempuan-perempuan juga terlibat dalam pelayanan

Yesus
1 Tidak lama kemudian, Yesus pergi berkeliling ke banyak

kota dan desa untuk berkhotbah dan mengumumkan berita
keselamatan dari Allah— yaitu Kabar Baik tentang kera-
jaan Allah. Dan kedua belas murid-Nya ikut bersama Dia.
2Bersamamerekaada jugabeberapaperempuanyangsudah
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,*
3 Yohana istri Kuza (Kuza sebagai kepala urusan istana

Herodes),
Susana, danmasih banyak lagi perempuan-perempuan lain.
Semua perempuan itu sering membantu keperluan Yesus
danmurid-murid-Nya dengan danamereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡
4 Ketika orang-orang dari setiap kota terus saja berdatan-

gan kepada Yesus dan jumlah mereka sudah banyak, Yesus
punmenyampaikan kepadamereka perumpamaan ini:

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

“Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”
Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang

ditabur✡
9 Sesudah itu, murid-murid-Nya bertanya kepada Yesus,

“Apa arti perumpamaan itu?”

* 8:2 setan Bahasa Yunani mempunyai tiga istilah yang memiliki arti sama,
dan ketiga-tiganya dipakai dalam pasal ini. Dalam TSI ‘setan’ dipakai untuk
menerjemahkan “daimonion” (bahasa Inggris, ‘demon’), sedangkan ‘roh jahat’
menerjemahkan “pneumati poneras/pneumati akathartos” (bahasa Inggris, ‘evil
spirit/unclean spirit’). ✡ 8:3 Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-10 ✡ 8:8 Mat. 13:10-23;
Mrk. 4:10-20, 24-25
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10 Lalu Dia berkata, “Dulu manusia tidak diizinkan un-
tuk mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah.† Tetapi
sekarang kalian sudah diberikan izin untuk mengerti hal-
hal rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang lain, Aku menga-
jarkan hal-hal itumelalui perumpamaan. Karena Allahmau
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 perumpa-

maan itu:
Bibit adalah ajaran dari Allah.
12Dan bibit yang jatuh di jalan menggambarkan orang-

orangyangmendengarkanajaranAllah, tetapi iblis datang
dan mencuri ajaran itu dari hati mereka, supaya mereka
tidakmempercayainya lagi serta tidak diselamatkan.

13Bibit yang jatuhdi tanahyangberbatu-batumenggam-
barkan orang-orang yang ketika mendengarkan ajaran
dariAllahmenerimanyadengansenanghati. Tetapi ajaran
itu tidak bisa tumbuh di dalam hati mereka. Mereka
percaya hanya sebentar saja. Ketikamerekamendapat ke-
sulitandalamhidupmereka,merekameninggalkanajaran
itu.

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

15 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggam-
barkan orang-orang yang pada saatmendengarkan ajaran
Allah menyimpannya dengan baik di dalam hati mereka
yang tulus, lalumereka taat dengan tetap bertekunkepada
ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur yang meng-
hasilkan banyak buah.”‡

† 8:10 kerajaanAllahLihat catatandi Luk. 4:43. ✡ 8:10 Yes. 6:9 ‡ 8:15 meng-
hasilkan banyak buah Dalam Firman Allah yang lain, kita bisa lihat bagaimana
caranyamanusiabisa ‘menghasilkanbuah’. Pertama,KabarBaikdariAllahmem-
buat manusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan
buah’ kalau diamelakukan 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
yangmerupakan buah-buah yang baik di mata Allah.
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Hendaklah kitamengerti ajaran-ajaran Yesus✡
16 Lalu Yesus menambah perumpamaan ini: “Orang tidak

mungkin menyalakan pelita lalu menutupnya dengan em-
ber! Juga tidak mungkin dia menaruh itu di bawah tempat
tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi, su-
payaorang-orangyangmasukkedalamrumahditeranginya.
17 Begitu juga semua ajaran yang Aku ajarkan dengan pe-
rumpamaan kepada orang banyak: Sekarang artinya dira-
hasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang tidak
jelas sekarang nanti akan menjadi jelas. 18Oleh karena itu,
perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-
ajaran-Ku. Karena bagi setiap orang yang menerima ajaran-
Ku, Allah akan menambahkan kemampuan kepadanya su-
paya lebih mengerti. Tetapi bagi setiap orang yang tidak
menerima ajaran-Ku—biarpundia pikir bahwadiamengerti
sedikit, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti
itu darinya.”

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

19 Kemudian ibu dan saudara-saudara-Nya datang men-
emui Yesus, tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan-Nya
karena orang banyak yang mengelilingi-Nya. 20 Lalu seseo-
rang memberitahukan kepada-Nya, “Pak, ibu dan saudara-
saudarimu sedangmenunggudi luar. Merekamauberbicara
dengan kamu.”

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

Yesusmenghentikan badai✡
22Pada suatuhari, Yesus berkata kepadamurid-murid-Nya

“Mari kita pergi ke seberang danau.” Jadi mereka pun naik
perahu dan berangkat. 23 Ketika mereka sedang berlayar,
Yesus tertidur. Tiba-tiba angin badai bertiup di danau itu.
Banyak air masuk ke dalam perahu itu, sehingga mereka
berada dalam bahaya dan hampir tenggelam. 24 Lalu para
murid-Nya mendekati Dia dan membangunkan-Nya serta
berkata, “Guru, Guru! Mampuslah kita!”
Yesus pun bangun dan dengan suara keras berkata kepada

angin badai dan ombak itu, “Diam!” Lalu angin badai dan
ombak itu pun diam dan danau menjadi tenang kembali.
25 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “Kenapa kalian
meragukan Aku?!”
✡ 8:15 Mat. 13:12; Mrk. 4:21-25 ✡ 8:18 Mat. 12:46-50; Mrk. 3:31-35 ✡ 8:21
Mat. 8:18, 23-27; Mrk. 4:35-41
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Mereka merasa heran dan takut terhadap Yesus, lalu
berkata satu sama lain, “Wah, Orang macam apa Dia ini?!
Angin dan danau pun taat pada perintah-Nya.”

Yesusmengusir setan-setan dari seorang Gerasa✡
26Mereka terus berlayar dan sampailah mereka di daerah

kota Gerasa— yang terletak di sebelah tenggara Danau
Galilea. 27 Sesudah Yesus berada di darat, seorang laki-
laki dari kota itu yang dirasuki bermacam-macam setan
menemui-Nya. Orang itu sudah lama telanjang dan tidak
mau tinggal di rumah. Dia hanya tinggal di dalam gua-gua
lokasi pekuburan.§

28-29 Roh-roh jahat itu sering menyeret orang itu. Waktu
orang-orang kota itu masih berusaha menjaganya, kedua
tangannya dirantai dan kedua kakinya dipasung. Tetapi dia
selalu bisa memutuskan segala pengikat itu, lalu di bawah
pengaruh setan-setan itu dia pergi ke tempat-tempat terpen-
cil. Ketika orang itu bertemudenganYesus, dia berteriak dan
sujud di hadapan-Nya. Lalu Yesus memerintahkan roh-roh
jahat itu keluar dari orang itu. Dandengan suara keras orang
itu berkata, “Hei, Yesus—AnakAllah YangMahatinggi! Kamu
mau apa dengan saya? Sayamohon, jangan siksa saya!”

30Lalu Yesus bertanya kepadanya, “Siapa namamu?”
Jawabnya, “Batalion.”* Dia menjawab begitu karena

banyak sekali setan yang masuk ke dalam dirinya. 31 Lalu
setan-setan itu berkali-kali memohon supaya Yesus tidak
mengusir merekamasuk ke dalam jurangmaut.

32 Tidak jauh dari situ— di sisi bukit yang curam, ada
sekelompok besar babi piaraan sedang makan. Lalu setan-
setan itu memohon kepada Yesus supaya mereka diizinkan
masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus pun setuju. 33 Dan
setan-setan itu langsung keluar dari orang itu dan masuk
ke dalam babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari dengan
cepat lalu terjundaripinggir jurangkedalamdanaudanmati
tenggelam.

34 Sesudah para penjaga babi melihat apa yang terjadi,
mereka lari dan pergi menceritakan kejadian itu ke kota
Gerasa dan ke daerah sekitarnya. 35 Lalu orang-orang yang
mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi.
✡ 8:25 Mat. 8:28-34;Mrk. 5:1-20 § 8:27 lokasipekuburanPadawaktu ituorang
Yahudi seringmenguburkanmayat orangmati di dalamguaataudi ruangankecil
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
batalionmiliter yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826.
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Waktu mereka tiba di tempat Yesus berada, mereka meli-
hat orang yang ditinggalkan setan-setan itu sudah berpaka-
ian dan sedang duduk dengan tenang dekat Yesus sambil
mendengarkan-Nya.† Pikirannya juga sudah sehat. Melihat
kejadian itu takutlah mereka kepada Yesus. 36 Dan para
penjaga babi yang sudah melihat hal itu sendiri menceri-
takan kembali kepada orang-orang yang baru datang itu—
bagaimana orang yang kerasukan setan-setan itu disem-
buhkan. 37 Lalu penduduk daerah Gerasa meminta Yesus
meninggalkan daerah mereka, karena mereka sangat ke-
takutan.
Karena itu Yesus dan murid-murid-Nya kembali naik

perahu meninggalkan daerah itu. 38 Orang yang sudah
dilepaskan dari setan-setan itu berkali-kali meminta kepada
Yesus supayadiabisa ikutbersama-Nya. TetapiYesusmenyu-
ruh orang itu pulang dengan berkata, 39 “Pulanglah dan
ceritakanlah bagaimana Allah sudah menolongmu.” Dia
pun pergi ke seluruh kota Gerasa danmenceritakan caranya
Yesus dengan begitu luar biasa menolong dia.

Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan
danmenghidupkan anak perempuan Yairus✡

40KetikaYesuskembali dari seberangdanau, orangbanyak
menyambut Dia, karena mereka semua menanti-nantikan
Dia. 41 Lalu datanglah seorang kepala rumah pertemuan
orang Yahudi yang bernama Yairus. Dia langsung sujud
di hadapan Yesus dan meminta-Nya dengan sangat untuk
datangke rumahnya. 42Karenaanaknyayang satu-satunya—
yaitu anak perempuan, sedang sakit keras dan hampir mati.
Umurnya dua belas tahun.
Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang banyak

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

45Yesus berkata, “Siapa yangmenyentuh Aku?”
† 8:35 duduk … mendengarkan-Nya Secara harfiah, “(duduk) di kaki Yesus.”
Kata-kata ini sering dipakai dengan arti ‘duduk mendengarkan ajaran seorang
guru’. ✡ 8:39 Mat. 9:1, 18-26; Mrk. 5:21-43 ‡ 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 un-
tukmengikuti seluruh perintah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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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.” 47Ketika 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, diamenceritakankenapadiamenyentuh jubah-Nyadan
bagaimana dia menjadi sembuh saat itu juga. 48 Kata Yesus
kepadanya, “Anak-Ku, karena kamu sudah percaya kepada-
Ku, kamumenjadi sembuh. Sekarang pulanglah dengan hati
yang tenang.”

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

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

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

53Orang-orang itumenertawakanDia karenamereka tahu
anak itu sudah mati. 54Tetapi Yesus memegang tangan anak
itu dan berkata, “Hai anak-Ku, bangunlah.” 55 Maka anak
itu hidup kembali dan saat itu juga dia berdiri. Lalu Yesus
menyuruhorang tuaanak itumemberimakanankepadanya.
56 Mereka sungguh sangat heran melihat apa yang terjadi
dengan anak mereka, tetapi Yesus melarang mereka mem-
beritahukan 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 memberitakan kabar
tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang
sakit dengan kuasa TUHAN. 3 Dia berkata kepada mereka,
✡ 9: Mat. 9:35–11:1; Mrk. 6:7-13
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“Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan— termasuk
tongkat, tas, roti, uang, maupun pakaian ganti. 4 Saat kamu
masuk ke satu kota atau desa dan satu keluarga menerima
kamu tinggal di rumahnya, tinggallah di rumah itu saja
sampai kamu melanjutkan perjalanan lagi. 5 Tetapi kalau
kamu datang ke kota atau desa lain dan orang-orang di situ
tidak mau menerima kamu, tinggalkanlah tempat itu dan
lepaskanlah kotoran tempat itu dari kaki dan sandalmu
sebagai tanda peringatan kepadamereka.”*

6 Lalu mereka berangkat dan pergi berkeliling ke desa-
desa. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, mereka mem-
beritakan Kabar Baik dari Allah danmenyembuhkan orang-
orang sakit dengan kuasa TUHAN.

Herodes bingung tentang Yesus✡
7 Ketika Raja Herodes mendengar kabar tentang semua

keajaiban yang dilakukan Yesus, dia menjadi bingung dan
gelisah. Karena ada beberapa orang berkata, “Yohanes
Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orang mati,
tetapi sekarang dia menyebut dirinya Yesus.”† 8 Tetapi ada
orang lain yang berkata, “Dia adalah Nabi Elia— yang dulu
terangkat ke surga dalam keadaan hidup, dan sekarang dia
kembali dan menyebut dirinya Yesus.” Dan yang lain lagi
berkata bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi-nabi za-
man 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
melakukanhal-hal yang luarbiasa!” Olehkarena ituHerodes
berulang-ulang berusaha untuk bisa melihat Yesus.

* 9:5 lepaskanlahkotoran…peringatan…Secaraharfiah, “kebaskandebu.” Pada
waktu itu, sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi— kalau terpaksa melakukan
perjalanan di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan
daerah itu, mereka harus membersihkan telapak kaki dan pakaian mereka.
Itu dilakukan karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang bukan
Yahudi dan tanah mereka adalah najis. Yesus menyuruh murid-murid-Nya
untukmelakukan hal yang sama juga kepada orang Yahudi yangmenolak ajaran
dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya sudah menunjukkan bahwa Allah
menganggap orang-orang yang keras kepala seperti itu najis. Itu juga menjadi
tanda bahwa mereka akan dihukum oleh Allah kalau mereka tidak bertobat.
Lihat contoh lain tentang hal ini di Kis. 18:6. ✡ 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 yang membuat banyak keajaiban.
Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus berpikir
bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan menyebut
dirinya dengan nama baru. Pada zaman Yesus ada banyak orang lain yang juga
bernama Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Yunani adalah sama dengan nama
Yosua dalam bahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti “Yahweh Penyelamatku.”
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Yesusmemberikanmakanan kepada lima ribu orang✡
10 Sesudah murid-murid itu kembali, mereka menceri-

takan kepada Yesus semua yang mereka lakukan. Kemu-
dian Yesus mengajak mereka pergi untuk menyendiri ke
sebuah kota yang bernama Betsaida. 11Tetapi 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, su-
payamendapatkanmakanan dan tempatmenginap. Karena
di sini tempat yang terpencil dan sunyi.”

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

beri makanan kepada mereka, berarti kami harus pergi
membelimakananuntukmereka! Karena kami hanyamem-
punyai 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 Penye-
lamat!”✡

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 En-
gkau sebagai pengganti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang
✡ 9:9 Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14 ✡ 9:17 Mat. 16:13-20; Mrk.
8:27-30 ‡ 9:18 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?”
Maksud pertanyaan ini bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena
tentu jawabanmereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu Yesus.” Bandingkan
Luk. 9:7-9.
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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.”

20 Dan Dia bertanya, “Tetapi bagaimana pendapat kalian
tentang Aku?”

Jawab Petrus, “Engkau adalah Kristus§ yang diutus Allah.”
21Dan dengan keras Yesus melarang mereka supaya tidak

memberitahukan hal itu kepada siapa pun.

Yesus mulai mengajar bahwa Dia akan menderita dan di-
bunuh✡

22 Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak Manusia,* su-
dah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak
oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-
ahli Taurat. Kemudian Aku akan mati dibunuh, tetapi pada
hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali.”

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

§ 9:20 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11. ✡ 9:21 Mat. 16:21-28; Mrk. 8:30–9:1
* 9:22 Anak Manusia Lihat catatan di Luk. 5:24. † 9:23 meninggalkan ke-
pentingannya sendiri Secara harfiah, “menyangkal dirinya.” Maksud perkataan
Yesus ini dijelaskan di Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33. ‡ 9:23 sampai mati
disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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sebelummelihat 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-Nya
menjadi putih bersinar. 30 Dan tiba-tiba nampaklah dua
orang sedang berbicara dengan Dia— yaitu Musa dan Elia.
31 Mereka nampak bersinar dengan kemuliaan surgawi
dan sedang berbicara dengan Yesus tentang bagaimana Dia
akan menggenapi rencana Allah dengan kematian-Nya di
Yerusalem. 32 Pada waktu itu Petrus dan kedua murid
yang lain sedang tertidur dengan nyenyak.* Ketika mereka
terbangun, mereka melihat Yesus bersinar dengan kemu-
liaan surgawi dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya.
33 Pada saat Musa dan Elia sedang meninggalkan Yesus,
Petrus berkata kepada-Nya, “Wah Guru, hebat sekali kita
beradadi sini! Kami akanmembuat tiga pondokdi sini— satu
untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia.”
(Petrus berkata seperti itu tanpamemikirkan apa yang tepat
untuk dikatakannya.)

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

36 Sesudah suara itu diam, mereka hanya melihat Yesus
sendirian di situ. Setelah kejadian tersebut danuntuk jangka
waktu yang panjang, ketiga murid itu tidak menceritakan

§ 9:27 tidak akan mati sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan
orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah men-
galahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga diny-
atakanpadawaktumurid-murid-NyamelihatYesusdi gunungdengankemuliaan
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 kera-
jaan 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 ketiga murid Yesus tertidur karena Allah
tidak maumereka mendengar semua yang dibicarakan antara Yesus, Musa, dan
Elia. Dengan keadaan masih ada terang matahari, maka awan terlihat waktu
‘menaungi/menutupi’mereka di ayat 34. Tetapi ada yang juga masih berpikir ini
terjadi padamalam hari, karena di Matius 17:5 awan itu ‘sangat terang’.



Lukas 9:37 219 Lukas 9:47

kepada siapa pun tentang apa yang sudah mereka saksikan
di situ.

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
37Besok 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. 39 Dia berulang kali diserang oleh
roh jahat, sehingga dia berteriak-teriak, badannya menjadi
kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang
sekalimeninggalkannya dan terus sajamenyiksa dia. 40Saya
sudah minta kepada murid-murid-Mu untuk mengusir roh
itu, tetapi mereka tidak bisa mengusirnya.”

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

42 Pada waktu anak itu sedang mendekati Yesus, roh ja-
hat itu membantingnya ke tanah dan membuatnya kejang-
kejang. Tetapi Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar
dari anak itudanmenyembuhkannya, lalumenyerahkannya
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 se-

mua yang Dia lakukan, berbicaralah Yesus kepada murid-
murid-Nya, 44 “Pasanglah telinga baik-baik: Anak Manusia—
yaitu Aku, akan segera diserahkan kepada para penguasa
dunia.” 45 Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti apa mak-
sud perkataan Yesus itu. Memang Allah yang merahasi-
akannya kepadamereka, dan karena itumereka tidak dapat
mengertinya. Tetapimereka juga takutmenanyakan kepada
Yesus tentang arti perkataan-Nya itu.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalamkera-
jaan Allah✡

46Suatuhari terjadilahperselisihandiantaramurid-murid
Yesus tentang siapa yang menjadi nomor satu di antara
mereka. 47Tetapi Yesusmengetahui isi hatimereka. Lalu Dia

✡ 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
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mengajak seorang anak berdiri di samping-Nya. 48Lalu kata-
Nya kepada mereka, “Kalau kamumenerima dan melayani†
anak kecil seperti ini dengan tujuan untukmemuliakan Aku,
berarti kamu sudahmenerimadanmelayani Aku. Dan kalau
kamu sudah melayani Aku, berarti kamu sudah melayani
Allah yang mengirim Aku ke dunia ini. Karena siapa yang
menjadi nomor terakhir di antara kalian, dialah yang akan
menjadi nomor satu.”

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

50 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Jangan larang dia.
Karena siapa yang tidak melawan kita, berarti dia ada di
pihak kita.”

Yesus memutuskan untuk ke Yerusalem melalui provinsi
Samaria

51Ketika sudah dekat waktunya Yesus terangkat ke surga,
keputusan-Nya sudah bulat untuk tetap pergi ke Yerusalem.
52 Jadi Yesus mengutus beberapa orangmendahului-Nya un-
tuk mempersiapkan beberapa hal bagi Dia. Maka pergi-
lah mereka, tetapi ketika mereka masuk ke sebuah desa di
daerahSamaria, 53orang-orangdesa itu tidakmaumenerima
Yesus, karena ternyata Dia dalam perjalanan menuju ke
Yerusalem.‡ 54 Ketika dua murid-Nya— yaitu Yakobus dan
Yohanes, melihat hal itu mereka berkata, “Tuhan, maukah
Engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit mem-
binasakanmereka?”§

55LaluYesusmenolehdanmenegurmereka.* 56Kemudian
Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan
mereka ke desa yang lain.
† 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 Yahudi menganggap para penduduk Samaria
najis, karena mereka bukan orang Yahudi asli, tetapi keturunan perkawinan
campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Ajaran Musa, Allah
memberikan perintah kepada orang Yahudi supaya tidak kawin campur dengan
suku-suku lain. Tetapi suku-suku itu kebanyakan pindah ke daerah Palestina
waktu orang Yahudi dibawa ke negeri Babel. Orang Yahudi juga tidak senang
kepada penduduk Samaria karena agama mereka bukan agama Yahudi asli.
Ajaran agama mereka sudah tercampur dengan adat-adat suku-suku lain yang
masuk ke daerah itu padawaktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel. § 9:54
Ayat 54b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani menambahkan, “seperti
yang dilakukan oleh Elia.” * 9:55 Ayat 55b-56 Beberapa salinan Yunani
menambahkan: Dan Dia berkata, ‘Kalian tidak tahu roh apa yang mengarahkan
hati kalian. (56) Anak Manusia— yaitu Aku, datang bukan untuk membinasakan
orang-orang, tetapi untukmenyelamatkanmereka.’
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Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57 Pada suatu hari ketika mereka dalam perjalanan, sese-

orang berkata kepada Yesus, “Bapak, saya akan mengikut
Bapak kemana saja engkau pergi.”

58 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai
liang dan burungmempunyai 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 akan
mengikut engkau.”

60 Lalu Yesus berkata kepada orang itu, “Biarkanlah
orang-orangmati secara rohanimenunggukematian sesama
mereka! Tetapi kamu pergilah dan teruslah beritakan ke
mana-mana tentang kerajaan Allah.”

61 Seseorang yang lain lagi berkata, “Bapak, saya mau
mengikut Bapak, tetapi biarkanlah saya pamit dulu kepada
keluarga saya.”

62Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudahmu-
lai membajak di ladang— tetapi masih melihat ke belakang,
tidak berguna dalam kerajaan Allah.”

10
Yesusmengutus tujuh puluh dua orang pengikut-Nya

1 Sesudah itu Yesus memilih tujuh puluh orang pengikut
yang lain, lalu diutus-Nya pergi berdua-dua ke setiap kota
dan tempat yang akan dikunjungi-Nya. 2 Yesus berkata
kepadamereka, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipa-
nen, tetapi orang yang memanennya hanya sedikit. Karena
itu, berdoalah supaya TUHAN yang punya ladang-ladang ini
mengirimparapekerjauntukmemanen semuagandum itu.*

3 “Sekarang, pergilah! Dan perhatikanlah! Aku mengutus
kalian masing-masing ke dalam keadaan yang berbahaya—
seperti keadaan domba-domba yang diserang kelompok
serigala. 4 Janganlah membawa dompet, tas, atau san-
dal cadangan. Dan janganlah berhenti untuk berbicara
dengan orang-orang yang kamu temui dalam perjalanan.
5 Sebelum kamu masuk ke dalam rumah seseorang, ucap-
kanlah terlebihdahulu, ‘Salamsemuanya! Hendaklahkalian
✡ 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 dari-
pada mengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwa orang itu mau menerima
warisannya sebelum mengikut Yesus. * 10:2 Ayat 2 Untuk mengerti kiasan
dalam ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38.
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sekeluarga merasa tenang dalam perlindungan TUHAN!’
6 Kalau di dalam rumah itu ada seseorang yang ingin ke-
tenangan TUHAN, maka dia akan menerima kamu dan
Tuhan akanmemberkati dia dan keluarganya sesuai dengan
perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ tidak ada orang yang
mau ketenangan Tuhan, maka ucapan berkatmu itu tidak
akan terjadi di antara mereka. 7Tinggallah dengan keluarga
itu saja sampai kamu pergi meninggalkan desa itu. Jan-
ganlah berpindah-pindah. Makan dan minumlah apa saja
yangmereka hidangkan untuk kalian. Karena setiap pekerja
berhakmendapat upahnya.

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

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

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

kalian, orang-orang Betsaida! Betapa ngerinya nanti huku-
man 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 lamamerekabertobat danmenunjukkankesungguhan
mereka dengan duduk memakai kain kabung dan menaruh
abu di kepala mereka. 14 Pada Hari Pengadilan, penduduk
Tirus dan Sidon akanmendapat hukuman yang lebih ringan
daripada kalian. 15 Dan kalian juga, para penduduk Kaper-
naum: Kalian pikir bahwa kalian akan ditinggikan sampai
mendapat kehormatan besar di surga. Tidak! Kalian akan
dibuang ke dalam neraka!†

✡ 10:12 Mat. 11:20-24 † 10:15 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu tempat
para orang jahat sesudahmeninggal. Lihat Luk. 16:23; Why. 20:13-14.
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16 “Dalam pandangan Allah, setiap orang yang menden-
garkan kamu sebagai utusan-Ku dianggap sama seperti
mendengarkan Aku. Setiap orang yang menolak kamu
waktu memberikan pesan-Ku dianggap sama seperti meno-
lak Aku. Dan setiap orang yang menolak Aku, berarti meno-
lak Allah yang sudahmengutus Aku.”

Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡
17 Tidak lama kemudian ketujuh puluh pengikut itu kem-

bali kepadaYesus. 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 Aku melihat iblis
jatuh dari langit seperti kilat.‡ 19 Perhatikanlah! Aku su-
dah memberikan kuasa kepada kalian, maka ketika kalian
menginjak ular atau kalajengking— ataupun berhadapan
dengan kekuatan penguasa-penguasa gelap, tidak akan ada
yang mencelakakan kalian. 20 Sekalipun begitu jangan-
lah bersukacita karena roh-roh jahat taat kepada perintah
kalian. Melainkanbersukacitalahkarenanamakalian sudah
terdaftar di surga.”

21Padawaktuyangsama,RohKudusmemberikansukacita
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 Engkaumenyatakan hal-hal itu kepada
siapa saja yangbersediamenerimaajaranbenardenganhati
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 tidakseorangpunyangmengenalBapa-Kukecuali
Aku dan orang-orang yang hendak Ku-perkenalkan kepada-
Nya.”

23 Lalu Yesus berbalik dari orang banyak dan berkata
kepadamurid-murid-Nya saja, “Kalianmasing-masing sung-
guh 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
✡ 10:16 Mat. 11:25-27; 13:16-17 ‡ 10:18 Ayat 18 Ayat ini diterjemahkan sesuai
tafsiranbahwaYesusmenjelaskansuatukenyataanrohani—bukanyangDia lihat
denganmata-Nya. Dalam tafsiran lain, Yesusmenceritakan apa yang Dia pernah
lihat— entah pada waktu para utusan sedang bekerja atau sebelum itu. Tafsiran
itu bisa diterjemahkan, “Sudah Ku-lihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat.”
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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 sege-
nap pikiranmu, dan dengan seluruh kekuatanmu.’ Dan,
‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu
sendiri.’ ”✡

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

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

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

31“Kebetulanada seorang imam—yaitu salah seorangyang
bertugasdiRumahAllah, yang turunmelalui jalan itu. Ketika
diamelihat orang itu, diamenghindar danmelewatinya dari
seberang jalan. 32 Begitu juga dengan seorang dari suku
Lewi— yaitu pelayan Rumah Allah. Dia lewat di situ dan
melihat orang itu, laludiapunmenghindardanmelewatinya
dari seberang jalan.

33 “Kemudian seorang Samaria yang sedang dalam per-
jalanan melewati jalan itu. Ketika dia melihat orang itu,
dia merasa kasihan kepadanya. 34 Dia mendekati orang
itu, lalu luka-lukanya dia bersihkan dengan menyiramnya
dengan air anggur, lalu dituangkan minyak zaitun sebagai
obat lukanya, kemudian dia membalutnya. Sesudah itu dia
§ 10:27 segenap hidupmu menerjemahkan kata yang biasanya diterjemahkan
‘jiwa’ atau ‘soul’ dalam bahasa Inggris. Arti kata ini dalam bahasa Yunani
cukup luas— sampai bisameliputi ‘napas’, ‘kehidupan’, dan semua kepribadian—
termasuk kehidupan jasmani dan rohani. Dalam TSI tidak memakai ‘jiwa’ di
ayat ini karena sulit untuk dimengerti bagaimana dalam hidup ini seorang bisa
sengaja melakukan sesuatu dengan jiwa. Untuk kebanyakan orang jiwa hanya
adalah bagian orang yang masih hidup setelah meninggal dunia ini. ✡ 10:27
Ul. 6:5; Im. 19:18
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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?”

37 Kata 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 per-

jalanan, tibalahmereka di sebuah desa. Seorang perempuan
desa itu yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya.
39SaudariMarta— yang bernamaMaria, 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 kepadaYesus danberkata, “Tuhan,
tidak pedulikah Engkau kalau perempuan ini membiarkan
saya bekerja sendirian?! Tolong suruh dia membantu saya.”

41 Jawab Tuhan kepadanya, “Marta, Marta, kamu ku-
atir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal!
42 Padahal hanya satu yang penting. Maria sudah memilih
hal yang penting dan yang terbaik. Itu merupakan berkat
yang tidak bisa diambil oleh siapa pun daripadanya.”

11

Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡
1 Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Sesudah

Dia selesai berdoa, salah satu murid-Nya berkata, “Tuhan,
ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes juga mengajar murid-
muridnya.”

2Yesus berkata kepadamereka, “Hendaklah kalian berdoa
seperti ini:

* 10:35 keping uang perak Lihat catatan di Luk. 7:41. ✡ 11: Mat. 6:9-15
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‘Bapa kami* yang di surga, biarlah semua orang menghor-
mati Engkau† sebagai Allah yang kudus.

Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja.
Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia

ini,
sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.

3Berikanlah kami setiap harimakananyang kami butuhkan.
4Dan ampunilah kamimasing-masing dari dosa-dosa kami,

karena kami juga memaafkan setiap orang yang
bersalah kepada kami.

Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,
tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’ ”
Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡

5LaluYesusmemberi contoh ini kepadamereka, “Misalkan
kamumempunyai seorang sahabat, dan pada tengahmalam
kamumendatangi rumahnyadanberkatakepadanya, ‘Sobat,
berikanlah saya tiga roti. Nanti saya ganti. 6Karena seorang
sahabat saya yang sedang mengadakan perjalanan sudah
mampir di rumah saya. Tetapi saya tidak mempunyai apa-
apa untuk dihidangkan kepadanya.’ 7Dan seandainya saha-
batmu itu menjawab dari dalam rumahnya, ‘Tolong jangan
ganggu saya! Pintu sudah terkunci. Saya dan anak-anak
saya sudah di tempat tidur. Saya tidak bisa bangun untuk
memberikan sesuatu kepadamu!’ 8 Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu: Sekalipun dia tidak mau bangun un-
tuk memberikan roti kepadamu karena hubungan persaha-
batan kalian, tetapi karena kamumemohon terus tanpa rasa
malu,maka dia akan bangun danmemberikan apa saja yang
kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah terus
kepadaAllah,maka kamuakanmenerimanya. 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 men-
dapat apa yang dia cari. Dan setiap orang yang mengetuk
pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya.
* 11:2 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini,
bisa saja pembacamenganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama
dalam kebaktian. Anggapan itu salah. Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima
dengan senang hati kalau kita berdoa dengan mengikuti contoh dalam doa ini
dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang
di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya ...” dan seterusnya.
† 11:2 Engkau Secara harfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi
pada zaman Yesus, ‘nama-Mu’ artinya seluruh kepribadian Allah. ✡ 11:4 Mat.
7:7-11
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11 “Atau kalau kamu seorang bapak dan anakmu minta
ikan, kamu tidak akan memberikan ular yang berbisa
kepadanya— bukan?! 12 Atau kalau dia minta telur, kamu
tidak akan memberi kalajengking kepadanya— bukan?!
13 Jadi, kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang
baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga!
Bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap
orang yangmeminta kepada-Nya.”

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
14 Pada suatu hari Yesus mengusir setan yang membuat

seseorang menjadi bisu. Ketika setan itu keluar, orang itu
bisa berbicara. Lalu orang banyak yangmelihat 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-Nya melakukan
keajaiban untuk membuktikan bahwa Allah sudah
mengutus Dia.§ 17-18 Tetapi Yesus mengetahui apa yang
mereka pikirkan. Jadi Dia berkata kepada mereka,
“Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh yang berpihak
kepadanya. Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah dan
saling bermusuhan, berarti kerajaan iblis akan hancur.
Sama halnya seperti dalam suatu negara. Kalau penduduk
negara itu saling bermusuhan dan berperang, berarti
negara itu akan hancur. Begitu juga, kalau perpecahan
terjadi di antara anggota keluarga. Jadi tidak masuk akal
kalau kalian berkata Aku mengusir setan-setan dengan
kuasa Beelzebul. 19 Tetapi seandainya benar Aku mengusir
setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita harus bertanya,
‘Dengan kuasa siapa anggota-anggota kelompok kalian yang
lainmengusir 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
✡ 11:13 Mat. 12:22-30;Mrk. 3:20-30 ‡ 11:15 Beelzebul adalahnama lainuntuk
Lusifer atau iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat termasuk setan-setan.
§ 11:16 sebagai bukti … mengutus Dia Secara harfiah, keajaiban “dari surga.”
Dalam kebudayaan Yahudi, ‘surga’ dipakai untuk menghindari ucapan ‘Allah’
secara langsung.
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mengamankan semua hartanya dan untuk mengalahkan
Orang yangmemusuhinya— yaituAku. Tetapi Aku lebih kuat
dari dia! KetikaAkumenyerangnya, Akupastimengalahkan-
nya, mengambil semua senjatanya itu, merampas hartanya
danmembagikanmenurut kehendak-Ku.

23 “Siapa saja yang tidak berpihak kepada-Ku, berarti dia
memusuhi-Ku. Dan siapa yang tidak membantu menggem-
balakan 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 ke-
mari— bahkan sampai ke padang gurun supaya bisa dima-
sukinya. Karena roh jahat itu ingin memasuki seseorang
supaya roh jahat itu bisa tenang. Ketika dia tidak berhasil
menemukan orang lain yang bisa dimasukinya, lalu dia
berpikir, ‘Saya kembali saja ke orang yang hari itu saya
tinggalkan.’ 25 Ketika dia kembali, ditemukannya orang itu
sudahmenjadi seperti rumah yang sudah disapu bersih dan
teratur rapi. 26Kemudian dia pergi dan mengajak tujuh roh
lain yang lebih jahat dari dia untuk bergabung dengannya.
Ketika roh-roh itu masuk danmenguasai 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, se-

orang 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 dan melakukan-
nya!”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yang
memusuhi Yesus✡

29Ketika semakinbanyakorangberkumpul, Yesusberkata,
“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

✡ 11:23 Mat. 12:43-45 * 11:26 Ayat 24-26 Mat. 12:45 menambah kalimat
yangmenunjukkan arti pelajaran ini kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus:
“Hal yang seperti itu juga akan terjadi kepada kalian yang hidup pada zaman
yang jahat ini.” Tafsiran ayat-ayat ini juga berarti bahwa ketika setan diusir
dari seseorang, orang itu tidak bolehmembiarkan dirinya kosong seperti rumah
kosong yang tak berpenghuni. Maksudnya, kalau dia tidak mengundang Roh
Allah tinggal di dalamdirinya,maka roh-roh jahat tentu akanmemasukinya lagi.
† 11:27 ibumu Secara harfiah, “Kandungan yang mengandung kamu dan buah
dada yangmenyusuimu.” ✡ 11:28 Mat. 12:38-42; Mrk. 8:12
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kalian percaya kepada-Ku. Tetapi keajaiban apa pun tidak
akan ditambahkan bagi kalian kecuali yang ini— yaitu suatu
keajaiban seperti yang terjadi pada Nabi Yunus:‡ 30 Karena
sama seperti apa yang terjadi kepada Yunus menjadi kea-
jaiban bagi penduduk Niniwe, begitu jugalah apa yang ter-
jadi padaAnakManusia— yaituAku, akanmenjadi 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 kebijak-
sanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku— yang lebih besar
daripada Salomo, ada di sini di hadapan kalian! Tetapi
kebanyakan kalian tidakmaumendengarkan Aku.

32 “Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan
berdiri untuk bersaksi melawan sebagian besar dari kalian
yanghiduppadazamansekarang. KarenapadawaktuYunus
memberitakan pesan Allah kepada mereka, mereka berto-
bat. Padahal Aku— yang lebih besar dari Yunus, ada di sini,
tetapi kalian tetap tidakmau bertobat!”

Jagalah supaya mata rohanimu tetap terbuka kepada
terang✡

33 “Tidak ada orang yangmenyalakan lampu lalumenyem-
bunyikannya, atau menutupnya dengan tempayan. Tetapi
lampu selalu ditaruhdi tempat yang tinggi, untukmenerangi
semua orang yang masuk ke dalam rumah itu. 34 Matamu
adalah seperti jendela yang melaluinya terang masuk ke
dalam rumah— yaitu tubuhmu. Kalau matamu berfungsi
dengan baik, maka setiap bagian hidupmu pun akan dit-
eranginya. Tetapi kalau matamu rusak,†maka setiap bagian
dalam hidupmu tidak akan diteranginya dan akan menjadi
sangat gelap. 35Oleh karena itu, waspadalah! Jangan sampai
terangyangadadi dalamdirimumenjadi gelap. 36 Jadi, kalau
‡ 11:29 Nabi Yunus Cerita tentang Nabi Yunus terdapat dalam kitab Yunus, Per-
janjian Lama. Yunus diutus Allah ke kota Niniwe. § 11:30 Ayat 30 Arti ayat ini
dijelaskandiMat. 12:40. * 11:31 ratudari selatanYaitu ratunegaraSyeba, yang
menempuh jarak kira-kira 1.500 kilometer untukmengetahui hikmat yang sudah
AllahberikankepadaSalomo. Kisahnyadalam1Raj. 10:1-13. ✡ 11:32 Mat. 5:15;
6:22-23 † 11:34 matamu rusak Secara harfiah, “matamu jahat/berpenyakit.”
Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin Yahudi— termasuk para anggota
Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam konteks pasal ini, kita melihat bahwa mereka
sudah melihat banyak keajaiban yang membuktikan bahwa Yesus diutus Allah,
tetapi mereka seperti menjadi buta terhadap semua keajaiban itu (11:29-30)—
bahkan mereka berkata bahwa Dia bekerja dengan kekuatan dari iblis. Mata
yang rusak juga sering ditafsirkan sebagai mata duitan— sesuai Mat. 6:19-24.
Lihat juga Luk. 16:14.
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mata hatimu tidak buta, seluruh hidupmupun akanmenjadi
sangat terang dan tidak ada lagi kegelapan. Berarti hidupmu
terang seperti cahaya lampu yang sangat terang.”

Yesus mengajarkan agar jangan meniru perbuatan ahli-
ahli Taurat✡

37 Sesudah Dia menyampaikan ajaran-Nya, seorang Farisi
mengundang Yesus makan di rumahnya. Lalu Yesus ma-
suk ke rumah orang itu dan makan bersama dia dan juga
bersama orang-orang Farisi yang lain dan beberapa orang
ahli Taurat.‡ 38 Orang Farisi itu heran ketika melihat Yesus
tidak membasuh tangan dulu sesuai dengan adat orang-
orang Farisi.§ 39 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Cara
kalian orang Farisi mengikuti perintah Allah bisa digam-
barkan 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 ser-
akah dan keinginan yang jahat. 40 Hai kalian, orang-orang
bodoh! Yang menciptakan bagian luar manusia juga tahu
apa yang ada di dalam hatimu! 41 Jadi hartamu itu— yang
sudah menguasai dirimu, bagi-bagikanlah kepada orang-
orang miskin, barulah kamu akanmenjadi seperti mangkuk
yang bersih di mata Allah— baik bagian luarmaupun bagian
dalam.

42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi! Kalian hanya
mengikuti semuaperaturanHukumTaurat yang ringan saja,
tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling pent-
ing. Misalnya kalian masing-masing memberikan persepu-
luhankeRumahAllahdari rempah-rempahhasil kebunmu—
seperti selasih, inggu, dan jenis-jenis hasil tanaman bumbu
yang lain.* Tetapi kalian lupamengikuti perintah Allah yang
✡ 11:36 Mat. 15:1-3; 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 20:45-47 ‡ 11:37 dia
dan orang-orang Farisi … Secara harfiah, ayat ini tidak menyebut “orang-orang
Farisi yang lain dan beberapa ahli Taurat.” Sesuai yang wajar dalam bahasa
Indonesia, orang-orang lain yang hadir ditulis pada permulaan kisah ini— sesuai
dengan informasi yang terdapat di ayat 45 dan 53. § 11:38 membasuh tangan
… adat orang-orang Farisi Secara harfiah, “membaptis (tangan).” Adat ini tidak
tertulis dalamPerjanjianLama, dan ternyatahanyadilakukanorang-orangFarisi
saja. Mereka mencelupkan tangan ke dalam air, atau seorang hamba menyiram
air ke atas tangan mereka. Jadi tidak seperti yang biasa dilakukan orang pada
zaman sekarang— yaitu mencuci tangan pakai sabun. Hal ini dilakukan sebagai
syarat agama. Lihat Mrk. 7:3-4. * 11:42 persepuluhan … Hukum Taurat
mengatakan agar orang Israel memberikan persepuluhan dari bahan makanan
hasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak termasuk hasil
tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam ayat ini. Berarti orang-orang Farisi
sudah memberikan lebih daripada tuntutan Taurat untuk menunjukkan betapa
hebatnyamerekamelaksanakan Taurat.
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paling penting— yaitu melakukan yang adil kepada sesama
dan mengasihi Allah. Seharusnya kalian melakukan hal-hal
yang paling penting itu, dan juga jangan melupakan hal-hal
yang enteng.

43 “Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi! Kalian suka
duduk di deretan kursi paling depan di rumah-rumah perte-
muan, dan suka menerima hormat dari orang-orang saat
berjalan di pasar. 44Celakalah kalian! Karena kalianmasing-
masing seperti kuburan yang tidak bertanda. Orang-orang
yang berjalan di atas kuburan itu tidak menyadari bahwa
mereka sudah menjadi najis karena bersentuhan dengan
kuburan itu. Demikian jugadengankalian: Waktuorang lain
mengikuti kalian, tanpa sadar mereka ketularan sifat kalian
yang seperti kenajisan di hadapan Allah!”†

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

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

49 “Karena itu, dari dulu Allah dengan hikmat-Nya sudah
memutuskan, ‘Berulang kali Aku akan mengutus nabi dan
rasul kepada bangsa Yahudi. Dan bangsa yang keras kepala
itu akan membunuh sebagian dari mereka dan menyiksa
sebagian yang lain.’ 50-51 Sebagai akibatnya, sekarang Allah
juga sudah memutuskan untuk menanggungkan hukuman
yang paling berat kepada kalian bangsa Yahudi atas darah
semua utusan-Nya yang sudah kalian bunuh itu. Kalian
yang masih hidup pada sekarang dan sudah menyaksikan
pelayanan-Ku akanmenanggung hukuman atas semua pem-
bunuhan nabi sepanjang sejarah— mulai dari pembunuhan
† 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 dita-
mbah untuk membantu pembaca zaman sekarang. Bandingkan Mat. 23:27-28.
Lihat Bil. 19:11-20.
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Habel sampai pembunuhan Zakaria!‡ (Zakaria adalah orang
yang dibunuh di antara Ruang Kudus danmezbah di Rumah
Allah.)

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

53 Sejak Yesus meninggalkan tempat itu, orang-orang
Farisi dan para ahli Taurat sangat dendam kepada-Nya, lalu
mereka sering mendesak Dia dengan berbagai pertanyaan.
54 Mereka berpura-pura mendengarkan ajaran-Nya, tetapi
sebenarnya mereka ingin menjebak-Nya. Kalau Yesus men-
gajarkan sesuatu yang salah, mereka berencana memper-
salahkan Dia di hadapan para pemimpin Yahudi.

12
Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepada manu-

sia✡
1 Lalu beribu-ribu orang berkumpul dan berdesak-

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

4“Sahabat-sahabat-Ku, Akuberkata kepadakalian, jangan-
lah takut kepadamanusia. Karenamereka hanya bisa mem-
bunuh tubuhmusaja. Sesudah itu tidakadahal jahat apapun
yang bisa lagi mereka perbuat kepadamu. 5 Tetapi sekarang
Ku-beritahukan kepada kalian siapa yang seharusnya kalian
takuti: Takut dan hormatlah kepada Allah. Dia yang mem-
punyai kuasa bukan hanya untukmembunuh tubuhmu saja
tetapi berkuasa juga untuk melemparkan kamu ke dalam
neraka. Ya, Dialah yang seharusnya kamu takuti dan hor-
mati!
‡ 11:50-51 Habel … Zakaria Habel adalah orang yang pertama sekali dibunuh
dalamPerjanjianLama, danZakaria orangyang terakhirdibunuh (Kej. 4:8; 2Taw.
24:21). ✡ 12: Mat. 10:19-20, 26-31; 12:31-32; 16:6; Mrk. 3:28-29; 8:15, 38; 13:11
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6 “Ingatlah contoh ini: Lima ekor burung pipit dijual se-
harga dua uang logam yang nilainya paling kecil. Biarpun
begitu, seekor pun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah.
7Karena itu janganlah takut! Kalian jauh lebih berharga dari
banyakburungpipit—bahkan jumlahhelai rambut di kepala
kalian, TUHAN tahu.”

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

11 “Waktu kamu ditangkap dan dibawa menghadap para
pemimpin rumah-rumah pertemuan atau para pejabat pe-
merintah, janganlah kamu kuatir tentang bagaimana se-
harusnya kamu membela dirimu di hadapan mereka, atau
bagaimana kamu menjawab semua pertanyaan mereka.
12 Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memberi-
tahukan kepadamu apa yang seharusnya kamu katakan.”

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

kepada Yesus, “Guru, tolong suruh saudara saya untukmem-
bagi harta warisan yang ditinggalkan bapak kami dengan
saya.”

14 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak pernah di-
angkat menjadi hakim atas bangsa kita atau sebagai penen-
gah untuk menyelesaikan perkara kalian berdua.” 15 Lalu

* 12:10 menghina Roh Kudus Yesusmenasihati mereka tentang dosamenghina
RohKudus karena orang-orang Farisi yang sudahberkata, “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. Berartimereka seolah-olahmenghina RohAllah karena kekerasan
hati mereka. Keadaan mereka bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana
Yohanes menulis tentang “dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga tidak
bisa diampuni. Tetapi bagi kita orang Kristen sekarang, kita tidak perlu takut
dengan berpikir, “Apakah saya pernahmenghina Roh Allah dan Allah tidak akan
mengampuni saya lagi?” Kalau hati kitamasih ada perasan sedih danmauminta
ampun kepada Tuhan ketika kita jatuh ke dalamdosa, dan kalau kitamasih ingin
hidup dengan baik di mata Allah, sudah jelas bahwa Roh Allah masih bekerja di
dalamhati kita. Itu berarti kita belummelakukandosa yangmenghinaRohAllah.
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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 ter-
gantung kepada uang atau harta kekayaan.”

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

18 “Lalu dia berpikir lagi, ‘Aku tahu apa yang akan ku-
lakukan! Aku akan membongkar lumbung-lumbung gan-
dumku yang lama danmembangun lumbung-lumbung yang
lebih besar lagi, supaya aku bisamenyimpan semua gandum
dan barang-barangku yang lain. 19 Sesudah itu aku akan
merasa puas dan berkata, “Hartaku sangat banyak dan tidak
akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja
lagi, hanyamakan, minum, dan bersenang-senang saja!” ’

20 “Tetapi Allah berkata kepadanya, ‘Hei, kamu orang
bodoh! Sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu
sendiri, karena malam ini juga Aku akan mencabut
nyawamu!’

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

Utamakanlah kerajaan Allah✡
22 Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid-Nya,

“Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir
tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari— seperti makanan
atau pakaian. 23 Karena tujuan hidupmu yang sebenarnya†
jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian.
24 Perhatikanlah cara hidup burung-burung gagak. Mereka
tidak perlu menabur atau menuai dan tidak perlu mem-
bangun gudang atau lumbung. Tetapi Allah menyediakan
makanan untuk burung-burung itu. Maka ketahuilah: Di
mata Allah kamu jauh lebih berharga daripada burung-
burung itu! 25Untuk apa kamu selalu kuatir?! Karena orang
yangkuatir samasekali tidak sanggupmenambahsesaat saja
pada umurnya. 26 Jadi, hal kecil seperti itu saja tidak bisa
kamu perbuat, maka tentang hal apa pun kamu tidak usah
kuatir!
✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34 † 12:23 tujuan hidupmu… Yang Yesusmaksudkan
dinyatakan di ayat 31.
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27 “Perhatikanlah bunga-bunga tumbuhan liar. Bunga-
bunga itu tumbuh tanpa bekerja dan tanpa membuat
pakaiannya sendiri. Tetapi Aku sungguh-sungguh berkata
kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia yang terkaya dari
segala raja yang pernah hidup, tidakmemakai pakaian sein-
dah salah satu dari bunga-bunga itu. 28Kalau Allahmemberi
keindahan yang seperti itu kepada tumbuhan liar— padahal
tumbuhan itu hidup hanya sebentar saja kemudian layu dan
dibuang ke dalam api, jadi pastilah Allah lebih memper-
hatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan
memberikan pakaian kepadamu— hai kamu yang kurang
percaya!

29 “Jadi, janganlah kuatir tentang apa yang akan kamu
makan atau minum. 30 Karena semua hal itu selalu diku-
atirkan 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 ker-
ajaan 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 ben-
damu 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 sedia melayani Al-
lah! Hendaklah kalian seperti para hamba yang menanti-
nantikan tuannya pulang dari pesta pernikahan. Siang dan
malam, mereka selalu siap sedia menyambut dia dengan
lampu-lampu yang tetap menyala. Dengan begitu, ketika
tuan itu pulang danmengetuk pintu,mereka siap dan 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
akanmempersilakanmereka dudukmakan. Lalu dia sendiri
akan memakai pakaian sederhana seperti seorang hamba
✡ 12:31 Mat. 6:20-21; 24:45-51
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dan akan melayani mereka. 38 Para hamba itu akan lebih
diberkati lagi kalau tuan itu kembali pada tengah malam
atau pagi-pagi buta dan masih menemukan mereka tetap
berjaga-jaga!

39 “Dan ingatlah contoh ini: Kalau tuan rumahmengetahui
jamberapapencuridatang, diaakanselalu siap siaga, supaya
pencuri itu tidak sampai membongkar rumahnya. 40 Begitu
jugalahdengankalian! Hendaklahkalian tetapbersiapsiaga,
karena Aku— Anak Manusia, akan datang pada saat yang
tidak kalian sangka-sangka.”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang
tidak setia✡

41 Lalu Petrus bertanya, “Tuhan, dalam perumpamaan
tadi, apakah Bapak bermaksud bahwa hamba-hamba yang
harus tetap berjaga-jaga itu kamimurid-murid-Mu saja atau
semua pengikut-Mu?”

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

45 “Sedangkan kalau hamba itu berkata dalam hatinya,
‘Tuan saya masih lama baru pulang,’ kemudian dia mulai
memukuli hamba-hamba yang lain— baik laki-laki maupun
perempuan. Dan dia juga tidak bekerja lagi, hanya makan
dan minum sampai mabuk. 46 Tetapi tanpa memberi-
tahukan sebelumnyapadahari dan jamyang tidakdisangka-
sangkanya Tuannya tiba-tiba pulang. Lalu Tuanhamba yang
jahat itu akan membinasakan dia dan membuat 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 kehen-
dak Tuannya, dia akan dipukuli banyak kali. 48Tetapi setiap
hamba yang tidak tahu kehendak Tuannya dan melakukan
sesuatu yang salah, dia akan dipukuli beberapa kali saja.
✡ 12:40 Mat. 24:45-51; 25:29 ‡ 12:42 Tuannya … Sesudah penjelasan Yesus di
ayat 40 dan pertanyaan Petrus di 41, Yesus masih menggunakan bahasa kiasan
seperti ayat 35-39, tetapi mulai ayat ini sudah jelas bahwa Dialah ‘Tuan’ yang
dimaksudkan.
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Setiap hamba yang dipercayakan oleh Tuannya untuk men-
gusahakan banyak hal akan diperiksa tentang seluruh tang-
gung jawabnya itu. Dan setiap hamba yang diberi tanggung
jawab yang besar akan dituntut juga tanggung jawab yang
besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡
49 “Kedatangan-Ku ke dunia ini bisa digambarkan seperti

api— yaitu api yang akan membakar dunia ini.§ Betapa
baiknya kalau api itu sudah mulai menjalar! 50 Tetapi se-
belum hal itu terjadi, Aku sudah ditetapkan untuk memikul
kesusahan yang besar.* Dan betapa susahnya hati-Ku sam-
pai tiba saatnya nanti Aku mengalaminya! 51 Janganlah
kalian pikir bahwa Aku datang ke dunia ini untuk mem-
bawa 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 akan menentang yang dua orang, atau yang dua
orang akanmenentang yang tiga orang— sesuai dengan yang
dinubuatkan di dalam ayat Kitab Suci ini:
53 ‘Anak laki-laki dan bapaknya akan salingmenentang,

anak perempuan dan ibunya akan salingmenentang,
dan menantu perempuan dan ibu mertuanya akan saling

menentang.’ ”✡
Kita bertanggung jawab untuk memperhatikan tanda-

tanda zaman✡
54Padahari lainYesus jugamenggunakancontoh iniwaktu

mengajar orang banyak, “Ketika kalian melihat awan gelap
muncul di sebelah barat, kalian berkata, ‘Oh, hujan segera
akan turun,’ dan hal itu memang terjadi. 55Dan ketika angin
bertiup dari selatan, kalian berkata, ‘Hari akan panas,’ dan
hal itu memang terjadi. 56 Hei kalian yang hanya berpura-
pura baik! Kalian bisa meramalkan cuaca hanya dengan
melihat keadaan langit dan bumi, lalu kenapa kalian buta
terhadap tanda-tanda zaman yang sedang terjadi sekarang
ini?!”
✡ 12:48 Mat. 10:34-36 § 12:49 api…Gambaranapidi ayat ini seringditafsirkan
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 melalui Yesus. 3) Api juga menggambarkan hukuman Allah atas
orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus. * 12:50 memikul
kesusahan yang besar Secara harfiah, “Aku harus dibaptis dengan baptisan.”
✡ 12:53 Mik. 7:6 ✡ 12:53 Mat. 16:2-3
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Berdamailah dengan Allah, karena Dia siapmengadili✡
57 “Dan kenapa kalian masing-masing tidak membuka

matamu sendiri dan memilih jalan yang benar?! 58 Kalau
orangyangmemusuhimumengadukankamukepengadilan,
maka selagi kamuberduamasihdalamperjalananke tempat
pengadilan, berusaha keraslah menyelesaikan masalahmu
dengan dia. Kalau tidak, dia akan menyeretmu ke pengadi-
lan, lalu hakim akan menyerahkan kamu kepada petugas
penjara supaya kamu dipenjarakan. 59 Sungguh-sungguh
Akuberkata kepadamu: Kamu tidak bisa keluar dari penjara
itu sampai kamu melunasi semua utangmu dan membayar
denda yang sudah ditetapkan oleh hakim!”

13
Bertobatlah

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

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat berbuah
6 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Adalah se-

orang 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
sayadatangmencari buahpohonara ini tetapi belumpernah
ada. Karena itu tebanglah pohon ini. Tidak ada gunanya
pohon ini tumbuh di tanah ini.’
✡ 12:56 Mat. 5:25-26
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8 “Tetapi tukang kebun itu menjawab, ‘Tuan, biarkanlah
pohon ini tumbuh satu tahun lagi. Saya akanmenggali tanah
di sekelilingnya danmenaburkan pupuk kandang. 9Mudah-
mudahan tahun depan pohon ini berbuah. Kalau tidak, kita
tebang saja.’ ”

PadaHari SabatYesusmenyembuhkanseorangperempuan
yang punggungnya bungkuk

10 Suatu kali pada Hari Sabat, Yesus sedang mengajar
di dalam suatu rumah pertemuan. 11 Di situ ada seorang
perempuan yang sudah delapan belas tahun punggungnya
bungkukdan tidak bisa berdiri tegak lagi. Yangmembuat dia
menderita sakit seperti ituadalah roh jahat. 12Ketikamelihat
perempuan itu, Yesus mengajak dia datang kepada-Nya dan
berkata, “Ibu, kamu sudah disembuhkan dari penyakitmu.”
13Lalu Diameletakkan tangan-Nya pada perempuan itu. Dia
segera berdiri tegak, lalu memuji Allah.

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

15Tetapi Tuhanberkata kepadanya, “Hei orang-orang yang
hanya berpura-pura baik! Setiap hari kalian masing-masing
melepaskan tali sapi atau tali keledaimu dari kandang, lalu
membawanya pergi untuk memberinya minum— bahkan
pada Hari Sabat. 16 Ibu ini adalah keturunan Abraham yang
sudah delapan belas tahun menderita karena perbuatan
setan— seperti terikat rantai besi. Pasti tidak salah mem-
bebaskan dia dari penderitaannya— biarpun hari ini Hari
Sabat!” 17Ketika Yesus berkata seperti itu, semua orang yang
sedangmelawanDiamenjadimalu. Sedangkan semuaorang
lain bersukacita karena hal-hal ajaib yang dilakukan-Nya.

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

perumpamaan ini yang menggambarkan tentang kerajaan
Allah. 19 Kerajaan Allah adalah seperti biji sawi.* Adalah
biji sawi yang diambil oleh seseorang dan ditanam di ke-
bunnya. Kemudian biji itu tumbuh sampai menjadi pohon.
✡ 13:17 Mat. 13:31-33; Mrk. 4:30-32 * 13:19 biji sawi Tanaman sawi
(atau sesawi) yang tumbuh di tanah Israel bukanlah seperti sawi yang dikenal
di Indonesia. Sawi di Indonesia tidak bisa “menjadi besar seperti pohon” dan
burung-burung juga tidak bisa “bersarang di cabang-cabangnya.” Yang terpent-
ing dalam perumpamaan ini adalah bahwa sesuatu yang dimulai dari yang
sangat kecil akan tumbuhmenjadi sangat besar. Kejadian itulah yang disamakan
dengan kerajaan Allah.
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Lalu burung-burung di udaramembuat sarang pada cabang-
cabangnya.”

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

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

melewati kota-kota dan desa-desa. Di setiap tempat yang
dilewati-Nya ituDiamenyampaikanajaran-Nya. 23Lalu sese-
orang bertanya kepada-Nya, “Tuhan, apakah sedikit orang
yang akan diselamatkan?”
Kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ,

24 “Berjuanglah terus supaya kamu masing-masing masuk
ke dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sempit.
Sesungguhnya Aku berkata seperti itu kepadamu: Karena
banyak orang yang akan berusaha masuk ke situ, tetapi
tidak mampu melakukannya. 25 Pada suatu hari nanti
Pemilik rumah— yaitu Aku, 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 sudahmendengar ajaran Bapa di jalan-jalan
kota kami!’ 27 Dan Aku akan berkata kepadamu, ‘Aku tidak
pernah berkata bahwa kamu adalah sahabat-Ku. Hei kamu
dan semua pelaku kejahatan, pergilah dari hadapan-Ku!’

28 “Di luar sana, kamu akan menangis dan sangat
menderita‡ ketika kamu melihat Abraham, Isak, dan Yakub,
serta semua nabi sedang menikmati hidup yang selama-
lamanya di dalam kerajaan Allah, sedangkan kamu sendiri
dilarang masuk. 29 Dan banyak juga orang yang bukan
Yahudi akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan.
Lalu mereka semua akan ikut merayakan pesta makan
pembukaan kerajaan Allah. 30Dan ketahuilah: Orang-orang
yang sekarang ini mempunyai kedudukan yang rendah,

† 13:21 sangat banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata sama dengan tiga
belas liter. ✡ 13:21 Mat. 7:13-14, 21-23 ‡ 13:28 sangat menderita Secara
harfiah, “kertak gigi.”
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nanti akan mendapat kedudukan yang tinggi. Dan orang-
orang yang sekarang inimempunyai 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
Akuakanmenjalankan tugas-Kuuntukmengusir setan-setan
danmenyembuhkanorang-orang sakit. Danpadahari ketiga
tugas-Ku akan selesai.’ 33 Tetapi hari ini, besok, dan lusa
Aku akan terusmenjalankan tugas-Ku ini sampai Aku tiba di
Yerusalem. Sebab tidak mungkin Aku dibunuh di kota lain,
karena nabi-nabi selalu dibunuh di Yerusalem.

34 “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu mem-
bunuh para nabi dan utusan-utusan Allah yang datang dan
bernubuat atas nama Bapa-Ku! Ada yang kalian bunuh
dengan pedang, dan ada yang kalian lempari dengan batu
sampai mati. Aku sudah sering mengulurkan kedua tangan-
Ku untukmemeluk danmelindungimu— seperti induk ayam
mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah
sayapnya. Tetapi kalian tidak mau Aku peluk. 35 Ingatlah:
Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi berdiam di dalam
Rumah-Nya yang ada di situ. Percayalah bahwa mulai
sekarang, kalian tidak akan melihat Aku lagi sampai tiba
saatnya Aku datang kembali dan kalian berkata, ‘Diberkati-
lah Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

14
Yesusmenyembuhkan orang sakit lagi padaHari Sabat

1 Pada suatu Hari Sabat, Yesus pergi ke rumah seorang
Farisi yang terkemuka dan makan di sana. Para anggota
kelompok Farisi terus mengamati-amati Dia karena mereka
mau mencari-cari kesalahan yang bisa mereka pakai untuk
menuduh-Nya melanggar peraturan Hari Sabat. 2 Dan hal
yang aneh terjadi: Seorang laki-laki yang sakit busung—
tangan dan kakinya bengkak, sedang duduk tepat di de-
pan Yesus! 3 Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Tau-
rat dan orang-orang Farisi yang hadir, “Menurut Hukum
Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan orang sakit pada

✡ 13:30 Mat. 23:37-39 § 13:32 anjing hutan Herodes digambarkan seperti
rubah, karena menurut pemikiran orang Yahudi, orang yang licik disamakan
seperti rubah. ✡ 13:35 Mzm. 118:26
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Hari Sabat?” 4 Tetapi mereka diam saja. Lalu Yesus men-
jamah dan menyembuhkan orang sakit itu, dan menyuruh-
nya pergi. 5 Kemudian Dia berkata kepada setiap mereka,
“Kalau anakmu atau sapimu jatuh ke dalam sumur pada
Hari Sabat, pasti kamu jugaakanmengangkatnyadari sumur
itu— bukan?!” 6 Siapa pun di antara mereka tidak ada yang
sanggupmelawan pernyataan Yesus itu.

Janganlah tinggi hati
7 Yesus melihat bagaimana para undangan berusaha

dudukdi tempat-tempat yang terhormat. Olehkarena ituDia
menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka masing-
masing. 8 “Ketika seseorang mengundang kamu ke pesta
pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat yang terhor-
mat. Karena ada kemungkinan tuan rumah sudah mengun-
dang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. 9 Kalau
hal itu terjadi, tuan rumah itu akan datang dan berkata, ‘To-
long berikan tempat ini kepada sobat saya ini.’ Dan dengan
rasamalukamuakanpindahke tempat yangpaling jauhdari
tempat terhormat.

10 “Tetapi ketika kamu diundang ke pesta pernikahan,
duduklah di tempat yang jauh dari tempat terhormat. Se-
hingga 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.
11Karenasiapayangmeninggikandirinyaakandirendahkan
oleh Allah. Dan siapa yang merendahkan hatinya akan
ditinggikan-Nya.”

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

Perumpamaan tentang pestamakan yang besar✡
15 Ketika salah satu tamu yang duduk makan di situ

mendengar hal itu, dia berkata kepada Yesus, “Sungguh
✡ 14:14 Mat. 22:1-10
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diberkati Allah setiap orang yang nanti diundang ke pesta
makan yang diadakan di dalam kerajaan Allah.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatu waktu
adalah seorang kaya yang mengundang banyak orang
kepada suatu pesta makan yang sangat besar. 17 Ketika
pesta itu sudah siap dimulai, dia menyuruh budaknya pergi
kepada para undangan dengan berkata, ‘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!’
20 Dan yang lain lagi berkata, ‘Saya baru saja menikah.
Karena itu saya tidak bisa datang. Maaf!’

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

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

Tekad orang-orang yangmaumenjadi pengikut Yesus✡
25 Sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan bersama

Yesus. Dia berbalik melihat kepada mereka dan berkata,
26 “Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mau men-
jadi pengikut-Ku, dia harus mengasihi-Ku lebih daripada†
ibu-bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan
saudarinya—bahkandirinya sendiri. 27Kamu tidakmungkin
menjadi pengikut-Kukalau tidakmengikutAku terusdengan
pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati
disalibkan,‡ saya tidak akanmundur.’
* 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam bahasa Yunani menunjukkan sapi
jantan yang sudah dikebiri. Sapi yang sudah dikebiri menjadi lebih gampang
dikendalikan untuk menarik bajak. Biasanya satu bajak ditarik oleh dua sapi
jantan. Kemungkinan besar orang ini adalah orang kaya, karena dia sanggup
membeli sepuluhekor. ✡ 14:24 Mat. 5:13; 10:37-39;Mrk. 8:34-38; 9:50; Luk. 9:23
† 14:26 mengasihi-Ku lebih daripada Secara harfiah, “benci kepada.” ‡ 14:27
sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya
sendiri.”
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28 “Keputusanmuuntukmengikut Akudapat 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 untukmenyelesaikan pekerjaan itu. 29 Jangan sampai
dia hanya bisa membangun fondasinya dan tidak mampu
menyelesaikannya. Karena setiap orang yang melihatnya
nanti akan mengejek dia, 30 ‘Orang ini mulai membangun,
tetapi tidak sanggupmenyelesaikannya!’

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

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

34 “Setiap kalian yangmengikut 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— 35baik untuk ladangmaupun
untuk pupuk. Akhirnya garam itu dibuang saja.

“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

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

3 Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini
kepada mereka: 4 “Kalau di antara kalian ada orang yang
mempunyai seratus ekor domba lalu dari antara domba-
domba itu hilang seekor, tentu orang itu akan mening-
galkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang
rumput lalu pergi mencari domba yang hilang itu sampai

§ 14:33 Ayat 33 Secara lebih harfiah, Yesus mengatakan, “Untuk menjadi
pengikut-Ku, kamuharusmeninggalkan semuamilikmu.” ✡ 15: Mat. 18:12-14
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ketemu. 5 Sesudah dia menemukan domba yang hilang
itu, dengan senang hati dia mengangkat domba itu, mele-
takkannya di atas kedua bahunya danmembawanya pulang.
6 Sesudah tiba di rumah, dia memanggil teman-teman dan
para tetangganya. Katanya kepada mereka, ‘Bersukacitalah
bersamasaya, karenadomba sayayanghilang itu sudah saya
temukan!’ 7 Aku berkata kepadamu, begitu juga Allah dan
seluruh penduduk surga akan lebih bersukacita ketika meli-
hat seorang berdosa yang bertobat, daripada atas sembilan
puluh sembilan orang benar yang tidak perlu bertobat.”

Perumpamaan tentang sekeping uang perak yang hilang
8 “Atau kalau seorang perempuan yang mempunyai sepu-

luh keping uang perak dan satu keping hilang, tentu dia akan
menyalakan pelita danmenyapu rumahnya, supaya dia bisa
mencarinyadengan teliti sampaimenemukannya. 9Sesudah
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 paramalaikat di hada-
panAllahBapa selalu bersukacita saatmenyaksikan seorang
berdosa yang bertobat!”

Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan seo-
rang bapak yang sangat berbelas kasihan

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

13 “Beberapa hari kemudian, si bungsu itu menjual se-
mua hartanya itu lalu berangkat 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 pun mulai miskin dan
kelaparan. 15 Lalu si bungsu itu pergi kepada salah seo-
rang penduduk negeri itu untuk meminta pekerjaan. Orang
itu pun memberi pekerjaan kepadanya— yaitu menyuruh
dia untuk memberikan makanan kepada babi-babinya di
ladang. 16 Dan si bungsu itu begitu lapar sampai dia mau
makan makanan babi itu— yaitu tumbuh-tumbuhan keras
yang diberikan kepada babi, karena tidak ada orang yang
memberikanmakanan kepadanya.
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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
kepadaBapakdanberdosakepadaAllah. 19Saya tidakpantas
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 bungsu masih jauh dari rumah ba-
paknya, bapaknya sudah melihat dia datang dan merasa
kasihankepadanya. Saat itu juga bapaknyaberlarimenemui
anaknya itu, lalumemeluk danmenciumnya. 21Kemudian si
bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak,maafkanlah saya!
Saya sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Al-
lah. Saya tidak pantas lagi disebut anak Bapak.’

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

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

28 “Lalu anak sulung itu sangat marah dan tidak mau
masuk ke dalam rumah. Kemudian bapaknya keluar dan
membujuk dia supaya masuk. 29 Tetapi anak itu menjawab
bapaknya, ‘Tidak mau! Bertahun-tahun lamanya saya bek-
erja untukmu dan selalumenaati perintahmu. Tetapi seekor
anak kambing punbelumpernah kamuberikan 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!’
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31 “Lalu bapak itu berkata, ‘Benar, Nak, kamu selalu
bersama saya, dan semuamilik saya, milikmu juga. 32Tetapi
sudah seharusnya kita bersukacita dan merayakan kepu-
langan adikmu! Karena dulu saya pikir adikmu ini seperti
sudah hilang dan mati, tetapi ternyata dia masih hidup dan
bertemu kembali dengan kita di sini.’ ”

16
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur

1 Yesus berkata lagi kepada murid-murid-Nya, “Adalah se-
orang kaya yang mempunyai seorang bendahara yang men-
gurus hartanya. Orang kaya itu mendengar berita bahwa
bendaharanya itu menghambur-hamburkan kekayaannya.
2Lalu orang kaya tersebutmemanggil bendaharanya itu dan
berkata, ‘Saya sudah mendapat laporan yang jelek tentang
pekerjaanmu. Karena itu saya akan memecat kamu sebagai
bendaharasaya. Tetapi sebelumnyaberikanlahdulu laporan
tentang semua harta saya yang sudah kamu urus itu.’

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

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

“Lalu bendahara itu berkata, ‘Sobat, inilah surat utangmu.
Duduklah dan segeralah tulis di situ menjadi lima puluh
tempayan saja!’

7 “Kepada orang berikut bendahara itu berkata, ‘Berapa
utangmu?’

“Kata orang itu, ‘Seribu keranjang† gandum.’
“Katanya kepada orang itu, ‘Sobat, inilah surat utangmu.

Tulislah di situ menjadi delapan ratus saja!’
8 “Lalu, ketika orang kaya itumengetahui tindakan benda-

haranya yang tidak jujur itu, dia berkata, ‘Wah, cerdik juga
dia— ya?!’ ”

* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter. † 16:7 seribu
keranjang Secara harfiah, ukuran “seratus kor.” Setiap kor berisi sepuluh atau
sebanyak dua belas keranjang besar.



Lukas 16:9 248 Lukas 16:17

Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya,
“Memang biasanya orang-orang yang hidupnya hanya
memikirkan dunia ini lebih cerdik mengurus masalah
duniawi daripada orang-orang yang sudah menjadi warga
negara Kerajaan Terang— yaitu kerajaan Allah. 9 Karena
itu Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian:
Gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mencari sahabat—
yaitu sahabat duniawi dan surgawi, supaya pada waktu
kekayaanmu itu habis, kamu akan diterima di dalam
berbagai rumah yang selama-lamanya.

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

13 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseo-
rang mempunyai dua majikan. Karena tidak mungkin dia
melayani kedua-duanya dengan baik. Tentu dia akan men-
gasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi benci dan
masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga,
kamu tidak bisamenjadi hambaAllah dan sekaligusmenjadi
hamba uang.”

Yesus menunjukkan berbagai kesalahan orang-orang
Farisi✡

14 Ketika orang-orang Farisi mendengar ajaran-Nya itu,
merekamengejek Yesus, karenamerekamata duitan. 15Lalu
Yesus berkata kepada mereka, “Kalian selalu berusaha su-
paya 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
untukmengajarkankehendakAllah tentangbagaimana cara
hidupmanusia yang seharusnya— sampai pada saat Yohanes
Pembaptis mulai mengajar. Sejak saat itu, Kabar Baik ten-
tang 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.
✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13
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18“Setiap suamiyangmenceraikan istrinya lalukawinatau
nikah lagi dengan perempuan lain, maka laki-laki itu berz-
ina. Dan laki-laki yang mengawini atau menikahi perem-
puan yang diceraikan suaminya, dia juga berzina.”

Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus
19 Yesus juga mengajar mereka dengan menggunakan pe-

rumpamaan ini: “Adalah seorang kaya yang selalumemakai
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 danhanya berharap bisamakan sisa-
sisa makanan yang jatuh terbuang dari meja makan orang
kaya itu. Tetapihal yang lebihmenjijikkan lagi, anjing-anjing
biasa datangmenjilati luka-lukanya itu.

22 “Kemudian matilah Lazarus, lalu para malaikat men-
gantarnya ke tempat yang terhormat di samping Abraham.
Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. 23 Sementara
orang kaya itu tersiksa di dalamneraka,§ diamelihat ke atas.
Dari jauh diamelihat Abraham dan Lazarus. Lazarus duduk
di tempat yang terhormat di sampingAbraham. 24Kemudian
orang kaya itu berteriak, katanya, ‘Bapak Abraham, kasi-
hanilah saya! Saya sangat tersiksa di dalam api ini! Jadi to-
longlah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya
kedalamair laludatangke sini untukmembasahi lidah saya.’

25 “Tetapi jawabAbraham, ‘Anakku, ingatlah! Kamu sudah
puas menerima hal-hal yang baik ketika kamu hidup di
dunia. Sedangkan Lazarus hanya menerima hal-hal yang
buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia terhibur di sini
sedangkan kamu tersiksa di situ. 26Selain itu, di antara kami
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 memperingatkanmereka, supayamereka jangan sam-
pai ikut masuk ke tempat yang penuh penderitaan ini!’
‡ 16:20 LazarusOrangmiskinLazarusdalamperumpamaan ini berbedadengan
Lazarus— sahabat Yesus yang dihidupkan oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11).
§ 16:23 neraka Secara harfiah, “Hades.” Hades mempunyai arti sama dengan
kata ‘Syeol’ dalam bahasa Ibrani— yaitu tempat pemberhentian orang mati
sementara menunggu penghakiman. Tetapi dalam konteks cerita ini, ternyata
Lazarus dan si orang kaya sudah dihakimi.
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29 “Tetapi Abraham berkata, ‘Ada padamereka 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 orang mati
pergi kepadamereka, mereka akan bertobat.’

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

17
Beberapa Nasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di dalam dunia
ini, pasti akan selalu ada godaan-godaan sehingga orang-
orang jatuh ke dalam dosa. Tetapi celakalah orang yang
menyebabkan hal-hal itu terjadi. 2 Kalau ada orang yang
menyebabkan orang yang belum dewasa secara rohani—
seperti anak-anak ini, untuk berdosa, orang itu akan men-
dapat hukuman yang berat sekali dari Allah. Daripada dia
melakukan dosa besar itu, lebih baik lehernya dikalungkan
batu besar* lalu dibuang ke laut dalam. Kesusahan itu jauh
lebih ringan daripada hukuman selama-lamanya dari Allah
yang akan dialaminya kalau dia menyebabkan orang yang
belum dewasa secara rohani jatuh ke dalam dosa! 3Karena
itu berjaga-jagalah terhadap diri kalian! Jangan sampai
kalianmelakukan hal yang seperti itu!

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

Keyakinan yang bisamemindahkan pohon
5 Lalu kedua belas rasul itu berkata kepada Tuhan, “To-

longlah kami supaya kami lebih percaya lagi kepada Allah.”
6 Lalu Tuhan berkata, “Kalau keyakinanmu sebesar biji

sawi, kamubisaberkatakepadapohon† ini, ‘Tercabutlahdari

✡ 17: Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42 * 17:2 batu besar Secara harfiah,
“batu gilingan.” Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenaga manusia
atau keledai untuk menggiling biji gandum untuk mengolahnya menjadi tepung
terigu. † 17:6 pohon Secara harfiah, “pohon murbei.” Buahnya kecil, manis,
dan agak hitam.
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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 yangmembajak di ladang ataumenggembal-
akan domba-dombamu, ketika budak itu pulang dari ladang
pastilah kamu tidak akan berkata kepadanya, ‘Mari masuk
dan makan.’ 8 Melainkan kamu akan berkata kepada bu-
dakmu 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 bolehmakan.’ 9Dan kamu tidak perlu berterima kasih
kepada budak itu ketika dia sudah selesai melakukan hal-
hal yang diperintahkan olehmu. 10Hendaklah kamumasing-
masing juga seperti itu. Ketika kamu sudah melakukan se-
mua yang diperintahkan Allah kepadamu, hendaklah kamu
berkata, ‘Saya hanyalah seorang budak yang biasa saja. Saya
hanyamelakukan apa yang sudahmenjadi tugas saya.’ ”

Sepuluh orang disembuhkan, tetapi hanya satu orang yang
berterima kasih

11 Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia ber-
jalan melewati daerah perbatasan Samaria dan Galilea.
12 Waktu Dia memasuki sebuah desa, sepuluh orang laki-
laki yang sakit kulit yangmenular datang kepada-Nya, tetapi
mereka berdiri agak jauh. 13 Lalu mereka berseru kepada-
Nya, “Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”

14 Sambil melihat mereka Yesus berkata, “Pergilah dan
perlihatkanlah diri kalianmasing-masing kepada imam.”
Lalu mereka pun pergi dan ketika mereka dalam per-

jalanan, mereka sembuh. 15 Tetapi ketika salah satu dari
mereka melihat bahwa dia sudah sembuh, dia kembali
kepada Yesus sambil memuji Allah dengan suara keras.
16 Lalu dia bersujud di depan kaki Yesus dan bersyukur
kepada-Nya. Orang itu bukanlah orang Yahudi, tetapi orang
Samaria.‡ 17 Lalu Yesus berkata, “Ada sepuluh orang yang
sudah Ku-sembuhkan— bukan?! Jadi kenapa yang sembilan
orang lagi tidak kembali? 18 Kasihan! Hanya orang yang
bukan Yahudi ini saja kembali untuk bersyukur kepada Al-
lah.” 19Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah dan
pergilah. Karena kamu percaya kepada-Ku, kamu menjadi
sembuh.”
‡ 17:16 orang Samaria Orang Samaria ini tidak mungkin menunjukkan dirinya
kepada imam Yahudi, karena semua orang Samaria ditolak dan dianggap najis
oleh orang Yahudi. Lihat catatan di Luk. 9:53.
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Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20 Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, “Kapan

Allah datang untukmendirikan kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akan mulai didirikan

dengan tanda-tanda yang bisa dilihat. 21Orang-orang tidak
akan berkata, ‘Ibukota kerajaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah
sudahmendirikankerajaan-Nyadi sana.’ Karenapemerinta-
han Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan.”§

22Kemudian Dia berkata kepadamurid-murid-Nya, “Akan
datang waktunya nanti, kalian akan sangat merindukan-
Ku seperti ini, ‘Oh, alangkah baiknya kalau Yesus kembali
hari ini dan memerintah sebagai Anak Manusia!’* Tetapi
itu tidak akan terjadi. 23 Orang-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—AnakManusia, kembali. 25Tetapi
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
danminum, laki-laki menikahi perempuan, dan perempuan
dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti biasanya sam-
pai tiba waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar, lalu
datanglah banjir besar dan binasalahmereka semua.

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

31 “Pada hari itu, orang yang berada di teras rumah†

✡ 17:19 Mat. 16:25; 24:23-28, 37-41 § 17:21 Ayat 21b Kalimat terakhir
juga dapat diterjemahkan, “Karena Allahmemerintah 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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janganlah dia masuk ke dalam kembali untuk mengam-
bil sesuatu dari harta bendanya. Begitu juga orang yang
sedang berada di ladang, janganlah dia pulang ke rumahnya.
32 Ingatlah apa yang terjadi kepada istri Lot!✡

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

34 “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
akanditinggalkan. 35-36Dandi tempat lain, dua orangperem-
puansedangmenggiling gandumdenganbatugilingan. Yang
satu akan dibawa, dan yang satu lagi akan ditinggalkan.”‡

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

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

18
Allah pasti akanmenjawab doa umat-Nya

1 Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya suatu
perumpamaan yang menggambarkan bahwa betapa pent-
ingnya mereka tetap saja berdoa dan jangan putus asa.
2Kata-Nya, “Adalah seorang hakim di suatu kota. Hakim itu
tidakmenghormati Allah dan tidak peduli kepada siapa pun.
3Di 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
diaberkata dalamhatinya, ‘Biarpun saya tidakmenghormati
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.’ ”
✡ 17:32 Kej. 19:15-17, 26 ‡ 17:35-36 Ayat 36 Beberapa salinan bahasa
Yunani yang kunomenambahkata-kata yangdariMat. 24:40: Dua orang laki-laki
sedang bekerja di ladang. Yang satu akan dibawa malaikat, dan satu lagi akan
ditinggalkan. § 17:37 Kutipan peribahasa Ada beberapa tafsiran arti dari
peribahasa kepada murid-murid Yesus. Di antara lain, 1) Kedatangan Kristus
nanti akan jelas terlihat. 2) Hukuman Allah pasti akan menimpa orang-orang
yangmati secara rohani.



Lukas 18:6 254 Lukas 18:14

6 Lalu Tuhan berkata, “Perhatikanlah apa yang dikatakan
oleh hakim yang tidak adil itu! 7 Kalau hakim itu bisa
menolong perkara janda itu, pastilah Allah akan menolong
umat-Nya yang Dia sendiri sudah pilih— yang terus memo-
hon kepada-Nya siang dan malam. Dia akan menjawab doa
mereka tanpa menunda-nunda waktunya! 8 Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian: Allah akan segera memu-
tuskan semua perkara mereka dengan adil. Biarpun begitu,
ketika Anak Manusia— yaitu Aku, datang kembali, belum
tentu Aku menemukan orang-orang yang masih percaya
kepada-Ku di dunia ini.”

Perumpamaan tentang cara berdoa seorang Farisi dan pe-
nagih pajak

9 Ada orang-orang yang hadir di situ merasa diri mereka
benar di hadapan Allah dan oleh karena itu mereka men-
ganggap 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 danberdoadenganmembanggakandirinya
sendiri, ‘Ya TUHAN, saya berterima kasih kepada-Mu karena
saya tidak berdosa seperti orang-orang lain— dan khusus-
nya seperti penagih pajak yang di sana. Karena saya tidak
mencuri, tidak menipu, dan tidak berzina. 12 Saya berpuasa
dua kali seminggu, dan saya memberikan perpuluhan dari
seluruh penghasilan saya.’

13 “Tetapi penagih pajak itu berdiri agak jauh dari orang-
orang lain. Dia tidak berani melihat ke surga seperti kebi-
asaan orang Yahudi waktu berdoa,* tetapi dengan hati yang
sangat sedihdanmenyesal†diaberdoa, ‘YaAllah, kasihanilah
saya orang berdosa ini!’ 14 Aku sungguh-sungguh berkata
kepada kalian: Ketika kedua orang itu pulang ke rumah
mereka masing-masing, doa penagih pajak itulah yang di-
terima Allah— bukan doa orang Farisi itu. Karena siapa
yangmeninggikandirinyaakandirendahkanolehAllah, dan
siapa yangmerendahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

* 18:13 seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa Kata-kata ini ditambah
supaya pembaca zaman sekarang mengerti maksud Lukas dalam ayat ini. Kebi-
asaanberdoapadazamansekarangmenundukkankepala— 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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Yesusmenyambut anak-anak✡
15Orang-orang membawa anak-anak mereka yang masih

kecil kepada Yesus supaya Dia menjamah anak-anak itu
dan memberkati mereka. Tetapi ketika para murid-Nya
melihat hal itu mereka melarang orang-orang itu dengan
keras. 16Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu dan berkata,
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan jangan
melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah
yang menjadi warga kerajaan Allah. 17 Yang Ku-katakan
ini benar: Kamu harus menerima kerajaan Allah seperti
seorang anak menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau
tidak begitu, kamu tidak akanmasuk ke dalamnya.”

Orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah✡
18 Seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus,

“Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk men-
dapatkan 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:
‘Janganberzina, janganmembunuh, janganmencuri, jangan
memberi kesaksian palsu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

21Lalu pemimpin Yahudi itu berkata, “Semua perintah itu
sudah saya taati sejakmasamuda saya sampai sekarang.”

22 Ketika mendengar dia berkata begitu Yesus berkata
kepadanya, “Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu
lakukan: Pulanglah dan juallah semua milikmu. Lalu bagi-
bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan
begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemu-
dian datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.” 23 Ketika dia
mendengar apa yangdikatakanYesus itu, diamenjadi sangat
sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual har-
tanya.

24Ketika Yesusmelihat bagaimana orang kaya itumenang-
gapi perkataan-NyaDia berkata, “Betapa sulitnya orangkaya
menjadi warga kerajaan Allah! 25 Lebih gampang seekor
unta masuk melewati lubang jarum‡ daripada seorang yang
kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.”

26 Mendengar 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 sanggupmelakukannya.”
✡ 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.
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28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan
kami? Kami sudah meninggalkan semua milik kami dan
mengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus kepada mereka, “Apa yang Ku-katakan ini
sungguh benar: Setiap orang yang meninggalkan rumah-
nya, istrinya, saudara-saudarinya, orang tuanya, atau anak-
anaknya demi kerajaan Allah, 30maka dalam hidupnya yang
sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal
tersebut secara berlipat ganda. Dan pada zaman yang akan
datang, Allahakanmemberikanhidupyang 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
meludahiAku. 33SesudahmerekamencambukiAku,mereka
akan membunuh Aku. Tetapi pada hari yang ketiga sesudah
Aku mati, Aku akan hidup kembali.” 34 Tetapi murid-murid-
Nya samasekali tidakmengerti apayangdikatakanYesus itu.
Arti perkataan-Nya itu tersembunyi bagi mereka.

Yesusmembuat si buta bisamelihat✡
35 Ketika Yesus dan para murid-Nya hampir tiba di kota

Yeriko, ada seorang buta sedang dudukmengemis di pinggir
jalan. 36 Karena dia mendengar suara orang banyak mele-
wati jalan itu, lalu dia bertanya kepada orang-orang di situ,
“Apa yang sedang terjadi?”

37Mereka memberitahu dia, “Yesus orang Nazaret sedang
lewat.”

38 Karena itu dia berseru, “Yesus, Keturunan Daud,§ kasi-
hanilah saya!”

39Tetapi orang-orang yangberjalandi depanYesusmenyu-
ruh dia diam. Tetapi dia semakin keras berteriak, “Yesus,
Keturunan Daud, kasihanilah saya!”
✡ 18:30 Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34 ✡ 18:34 Mat. 20:29-34; Mrk. 10:46-52
§ 18:38 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu orang buta
itu memanggil Yesus ‘Keturunan Daud’, artinya bukan saja bahwa Yesus dari
keluargaDaud. Karena sebelumYesusdatang, nabi-nabi sudahbernubuatbahwa
Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang
YahudimenyebutkanRajaPenyelamat sebagai ‘KeturunanDaud’. Karenanubuat
nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan menyembuhkan orang sakit
dan buta.” Jadi orang buta ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat
Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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40Kemudian Yesus berhenti dan menyuruh orang buta itu
dituntun kepada-Nya. Ketika orang buta itumendekat, Yesus
bertanya, 41 “Apa yang kamumau Aku perbuat bagimu?”
Kata orang itu, “Tuhan, tolonglah supaya saya bisamelihat

kembali.”
42 Yesus berkata kepadanya, “Kalau begitu melihatlah!

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

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

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya memasuki kota
Yeriko dan meneruskan perjalanan mereka melalui kota
itu. 2 Di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang
kaya, namanya Zakeus. 3 Dia ingin melihat wajah Yesus,
tetapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkerumundi
sekeliling-Nya, lagi pula badannya pendek. 4 Karena itu dia
lari mendahului orang banyak itu danmemanjat pohon ara,
supaya dia bisa melihat Yesus— yang akan melewati jalan di
bawah pohon itu. 5 Ketika Yesus sampai di tempat itu, Dia
melihat ke atas dan berkata kepadanya, “Zakeus, segeralah
turun! Karena hari ini Allah mau supaya Aku menginap di
rumahmu.”

6Dia segera turun dari pohon itu dan dengan sukacita dia
menerima Yesus di rumahnya. 7Ketika melihat kejadian itu,
semua orang bersungut-sungut lalu berkata, “Ih! Dia 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 untuk
menyelamatkankamudankeluargamu. Hari ini sudahnyata
bahwa kamu juga keturunan Abraham! 10Karena memang,
Anak Manusia— yaitu Aku, diutus oleh Allah untuk mencari
danmenyelamatkan orang-orang yang tersesat.”

Perumpamaan tentang budak yang setia dan yang kurang
setia✡

11 Di Yeriko, rombongan Yesus sudah dekat dengan kota
tujuan mereka, karena Yerusalem dekat dengan Yeriko.

* 19:7 orang berdosa Lihat catatan di Luk. 3:12. ✡ 19:10 Mat. 25:14-30
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Tetapi banyak orang menyangka bahwa waktu Yesus tiba
di Yerusalem, Dia akan segera mendirikan kerajaan Allah
dan negeri Israel akan bebas dari penjajahan Roma. Oleh
karena itu, Dia menceritakan perumpamaan ini: 12 “Adalah
seorang bangsawan pergi jauh ke ibukota kerajaan untuk
diangkat sebagai raja di wilayahnya. Sesudah itu dia akan
kembali memerintah di sana. 13 Sebelum dia berangkat,
dia memanggil sepuluh orang budaknya dan memberikan
satuuang logamemasbesar†kepadamerekamasing-masing.
Katanya kepada mereka, ‘Sementara aku pergi, pakailah
uang itu sebagai modal kalian untuk berdagang.’ 14 Tetapi
penduduk negeri itu benci kepada bangsawan itu. Sesu-
dah dia berangkatmerekamengirim beberapa orang utusan
kepada raja agung yang berencana mengangkat dia sebagai
raja wilayah itu untuk menyampaikan, ‘Kami tidak mau
orang ini menjadi raja atas kami.’

15 “Biarpun begitu, bangsawan itu tetap diangkat menjadi
raja. Ketika dia kembali ke wilayah itu, dia menyuruh orang
memanggil budak-budaknya yang menerima uang itu, su-
payadiamendengar laporanmerekamasing-masing tentang
berapa keuntungan yang mereka dapat dari usaha dagang
mereka. 16 Budak yang pertama datang dan berkata, ‘Ya
raja, sayamemulaiusahadengan satuuang logamemasyang
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 akan
memerintah atas sepuluh kota.’

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

20 “Lalu budak yang lain datang dan berkata, ‘Ya Raja, ini-
lah satu uang logamemas yang Tuanberikan itu. Sayameny-
impannya dalam sepotong kain. 21 Saya takut kepada Tuan
Raja, karenaTuanadalahorangyangkejamyangmengambil
banyak dari usaha orang lain. Contohnya, Tuan menuai di
tempat yang Tuan tidak pernah menanam, dan mengambil
hasil di tempat yang Tuan tidak pernahmenabur.’

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang tidak
berguna! Saya akanmengadili kamu sesuai denganapa yang
kamu sendiri katakan. Kamu sudah tahu bahwa saya adalah
† 19:13 uang logam emas besar Secara harfiah, “mina.” Satu mina uang Yunani
sama dengan upah seorang pekerja selama seratus hari.
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orang yang “kejam” yang mengambil banyak dari usaha
orang lain. 23Kalaubegitu seharusnyakamumenabunguang
saya itu di bank, supayawaktu saya kembali, sayamendapat
uang ituditambahdenganbunganya.’ 24Lalu raja ituberkata
kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, ‘Ambil uang
itu dari dia danberikankepadabudakkuyangmenghasilkan
sepuluh uang logam emas itu.’

25 “Tetapi orang-orang itu berkata kepada raja itu, ‘Wah,
Tuan Raja, jangan begitu! Orang itu sudah mempunyai
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 yangmasih ada padanya
akan diambil. 27 Tetapi sekarang tentang orang-orang yang
benci kepadaku dan yang tidak menginginkan saya menjadi
raja: Bawalah mereka semua ke sini dan bunuh mereka 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
kalianmasuk, kalian akanmenemukan seekor keledaimuda
yang belum pernah ditunggangi orang dan yang sedang
terikat dekat rumah seseorang. Lepaskanlah ikatannya dan
bawalah ke sini. 31 Kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa
kalian melepaskan ikatannya?’ jawablah dia, ‘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
kepadamereka, “Kenapa kalianmelepaskan keledai itu?”

34 Jawab mereka, “Tuhan membutuhkannya.” 35 Mereka
menuntun keledai itu dan membawanya kepada Yesus, lalu
mereka berdua mengalasi punggung keledai itu dengan
jubah-jubah mereka— kemudian membantu Yesus naik ke
atas punggungnya. 36 Dan orang banyak yang melihat Dia
menunggangi keledai itu dan berangkat ke Yerusalem terus
✡ 19:27 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19
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menggelar jubah-jubahmereka di sepanjang jalan yang dile-
wati oleh Yesus.

37 Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di jalan menu-
run 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 sudah mereka 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!”
39BeberapaorangFarisidi antaraorangbanyak ituberkata

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 me-

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

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

para pedagang yang sedang berjualan di sana. 46 Kata-Nya
kepadamereka, “Di dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan dikhususkan sebagai tempat berdoa.’✡
Tetapi kalian sudahmengubahnya menjadi ‘tempat persem-
bunyian bagi 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
✡ 19:38 Mzm. 118:25-26 ✡ 19:44 Mat. 21:12-17; Mrk. 11:15-19; Yoh. 2:13-22
✡ 19:46 Yes. 56:7 ✡ 19:46 Yer. 7:11
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membunuhDia. 48Tetapimereka tidakmenemukancaraapa
yang bisa mereka lakukan, karena di sekeliling-Nya selalu
banyak orang sangat tertarik untuk mendengarkan setiap
kata dari ajaran-Nya.

20
Yesus ditanya tentang hak-Nya untuk mengubahkan kebi-

asaan orang Yahudi✡
1 Ketika Yesus sedang menyampaikan ajaran-Nya dan

memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah kepada
orang banyak di teras Rumah Allah, datanglah kepada-Nya
para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin
orangYahudi. 2Merekabertanyakepada-Nya, “Cobakatakan
kepada kami: Siapa yangmemberikan 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
sesuatukepadakalian. Cobakalian jawabpertanyaan-Ku ini:
4 Siapa yang memberikan hak kepada Yohanes Pembaptis
untuk membaptis? Apakah Allah yang memberikannya,*
atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”†

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

8 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku
juga tidak akanmengatakan kepada kalian Siapa yangmem-
berikan hak kepada-Ku untukmelakukan hal-hal itu.”

Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi
selalumenolak 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 menye-
wakan 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

✡ 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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sudah tiba, pemilik kebun itu menyuruh salah satu ham-
banya pergi menagih hasil kepada para petani itu, supaya
merekamemberikanhasil kebunyangmenjadi bagianpemi-
lik itu. Tetapi setibanya di sana, para petani itu memukuli
si hamba itu, mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan
kosong. 11 Kemudian pemilik kebun itu menyuruh ham-
banya yang lain. Tetapi sekali lagimerekamencacimaki 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 parapetani itumelihat anakpemilik kebun itudatang,
mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang datang ini
adalah anaknya sendiri! Dia yang akan menjadi ahli waris
kebun ini kalaubapaknya sudahmeninggal. Mari kitabunuh
dia, supaya kebun ini menjadi milik kita!’ 15 Lalu mereka
menyeret anaknya itu keluar dari kebun itu danmembunuh-
nya.

“Jadi coba pikir: Kalau sudah begitu, apa lagi yang akan
diperbuat oleh pemilik kebun itu kepada mereka? 16 Tentu
dia sendiri yang akan datang dan membunuh para petani
itu. Lalu dia akanmenyewakan kebunnya itu kepada petani-
petani yang lain.”
Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu

berkata, “Wah! Jangan sampaihal itu terjadi!” 17Tetapi Yesus
memandangimerekadanberkata, “Kalaubegitu, cobakalian
artikan ayat dari Kitab Suci ini,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang ban-

gunan
sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang
terutama.’✡

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

19Lalu para ahli Taurat danpara imamkepala yang sedang
mendengarkan Yesus menyadari bahwa melalui perumpa-
maan itu Yesus sudah berkata, “Kalian pemimpin Yahudi
seperti para petani yang jahat itu!” Oleh karena itu, mereka
ingin menangkap Yesus pada saat itu juga. Tetapi mereka
✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7
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takut kepada orang banyak, karena orang banyak yangmen-
gagumi Yesus itu bisa marah dan langsung bertindak ter-
hadapmereka.

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 menya-
mar sebagai orang baik untuk mengajukan beberapa per-
tanyaan kepada-Nya. Kalau jawaban Yesusmelawan pemer-
intahan Roma, mereka berencana langsungmenangkap dan
menyerahkanDia kedalamkuasa gubernur yangditugaskan
oleh pemerintah Roma. 21 Mata-mata itu berkata kepada-
Nya, “Guru, kami tahu bahwa semua ajaran dan perkataan
Bapak selalu benar. Bapak tidak takut pendapat siapa pun
tetapi selalu mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah
kehendaki untuk kita lakukan. 22 Jadi, pertanyaan kami:
Menurut Hukum Taurat, bolehkah kita membayar pajak
kepada pemerintah Roma atau tidak?”

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.” Waktumerekamenunjukkannyakepada-
Nya, Dia bertanya, “Ukiranmuka 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-Nyamelalui
kata-kata-Nya di hadapan orang banyak itu. Semua mereka
begitu terheran-heranmendengar jawaban-Nya itu sehingga
merekamenjadi diam saja.

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

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, Musamenuliskan peraturan
✡ 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.
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ini untuk kita, ‘Kalau seorang suami mati dan belum
mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah kawin
dengan jandanya itu untuk meneruskan keturunan
bagi saudaranya yang meninggal itu.’✡ 29 Adalah tujuh
orang bersaudara. Laki-laki yang pertama menikah
dengan seorang perempuan, lalu dia meninggal dan
tidak mempunyai anak. 30 Kemudian saudara yang kedua
mengawini janda abangnya itu, dan dia mati juga. 31 Lalu
saudara yang ketiga mengawini dengan janda abangnya
itu, dan hal yang sama terjadi juga kepadanya. Begitu terus
terjadi sampai kepada saudara yang ketujuh. Semuamereka
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.”

34 Kata Yesus kepada mereka, “Orang-orang di zaman
ini memang menikahi dan dinikahi. 35 Di dalam zaman
yang akan datang tidaklah seperti itu. Karena orang-orang
yang dianggap layak untukmemperoleh hidup yang selama-
lamanya tidak akan menikah dan dinikahi. 36Mereka juga
tidak bisa mati lagi, karena mereka akan hidup selamanya
seperti para malaikat. Mereka juga dianggap anak-anak
Allah, karena Dia yang sudahmembangkitkanmereka.

37“Tetapi tentangkebangkitanmanusia sesudahkematian,
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 seba-
gai 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!” 40 Dan sesudah itu, tidak ada lagi orang yang
berani menguji Dia dengan pertanyaan seperti itu.

Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan hanya keturunan
Daud✡

41 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa selalu dia-
jarkan bahwa Kristus akan datang sebagai keturunan Daud?
42Karena Daud sendiri berkata di dalam kitabMazmur,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,

✡ 20:28 Ul. 25:5 ✡ 20:37 Kel. 3:6 ✡ 20:40 Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37
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“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai
Raja,

43 dan Aku akan mengalahkan semua musuh-Mu dan
menjadikanmereka 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?”

Yesus mengajarkan untuk janganlah mencontoh para ahli
Taurat✡

45 Sementara orang banyak masih mendengarkan Yesus,
Dia berkata kepada para murid-Nya, 46 “Hati-hatilah! Jan-
ganlah 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 perte-
muan atau di pesta-pesta makan, mereka suka duduk di
kursi-kursi yang paling depan. 47 Tetapi mereka juga bi-
asa menipu janda-janda denganmemakai alasan seperti ini,
‘Saya akanmembantumumengurusharta suamimuyang su-
dahmati.’ Tetapi sebenarnyamerekahanyapura-puramem-
bantu karenamaumencuri banyakdari harta itu. Danuntuk
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 kepada
mereka.”

21
Seorang janda miskin yang memberikan semua uangnya

kepada Allah✡
1 Ketika Yesus berada di teras Rumah Allah, Dia memper-

hatikan orang-orang kaya yang memasukkan uang persem-
bahan ke dalam kotak persembahan. 2 Dia juga memper-
hatikan seorang jandamiskinmemasukkanduakepinguang
logam yang nilainya paling rendah. 3 Lalu Yesus berkata,
“Aku berkata sungguh-sungguh kepada kalian: Persemba-
han janda miskin ini nilainya lebih besar dari persemba-
han semua orang yang lain ini! 4 Karena semua orang ini
memberi sebagian kecil dari harta mereka yang berlebihan,
sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua
miliknya. Tidak ada lagi sesuatu padanya yang bisa dipakai
untukmembeli makanan.”
✡ 20:43 Mzm. 110:1 ✡ 20:44 Mat. 23:1-36;Mrk. 12:38-40; Luk. 11:37-54 ✡ 21:
Mrk. 12:41-44
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Yesusmengajar tentang akhir zaman✡
5 Pada waktu itu ada beberapa orang berbicara tentang

kompleks Rumah Allah. Mereka kagum melihat batu-batu
bangunanyangbesardanbagus, danbarang-barangpersem-
bahan yang menghiasi bangunan itu. 6 Lalu Yesus berkata
kepada mereka, “Waktunya akan datang di mana semua
yangkalian lihat ini akandirobohkan— sampai tidakadasatu
batu pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

7Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Guru, kapan hal-hal
itu akan terjadi? Dan apa tandanya kalau hal-hal itu akan
segera terjadi?”

8 Lalu Yesus menjawab, “Hati-hatilah, jangan sampai
kalian ikut tertipu! Karena banyak orang akan muncul dan
berkata, ‘Akulah Kristus, dan akhir zaman akan segera ter-
jadi!’ Janganlah kalian menjadi pengikut mereka. 9Dan jan-
ganlah kalian takut kalau kalianmendengar 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. 11 Dan nanti di mana-mana akan
terjadi juga gempa bumi dan bahaya kelaparan. Bencana-
bencana yang hebat dan tanda-tanda yang dahsyat akan
terjadi di langit.

12 “Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, orang-orang akan
menangkap dan menganiaya kalian. Dan ada dari an-
tara 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 kesem-
patan yang diberikan TUHAN bagimu supaya kamu bersaksi
tentang Aku kepada mereka. 14 Oleh 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 memam-
pukan kamu untuk berbicara dengan kata-kata yang bijak,
sehingga para orang-orang yang memusuhi kalian tidak
bisa menentang dan membantah apa yang kamu katakan.
16Bahkan orang tua, saudara-saudari, keluarga dan sahabat-
sahabatmu akan mengkhianati kamu. Dan dari antara
kalian akan ada banyak yangmereka bunuh. 17Dan kemana
saja kalian pergi, akan ada orang-orang yang membenci
kalian karena kalian percaya kepada-Ku. 18Biarpunmereka
✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13
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bisa membunuh tubuhmu, tetapi sebenarnya mereka tidak
bisa berbuat apa-apa kepada kalian. Bahkan sehelai ram-
butmu pun tidak akan ada yang hilang! 19 Dengan tetap
bertahan dalam kesusahan itu, maka kalian akan memper-
oleh 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 yangadadi dalamkotaYerusalemharus segera keluar
dari kota itu. Dan kalian yang ada di luar kota, jangan-
lah masuk kembali. 22 Karena itulah waktunya Allah akan
membalas kejahatan bangsa ini, supaya semua yang ditulis
oleh para nabi tentang hukuman itu dipenuhi. 23 Pada
waktu bencana itu terjadi, kasihan sekali ibu-ibu hamil dan
yangmenyusui! Mereka akan sangat menderita karena sulit
melarikan diri. Kesusahan besar akan menimpa seluruh
penduduk negeri ini, karena TUHAN akan menunjukkan
kemarahan-Nya terhadap bangsa ini. 24 Banyak yang akan
dibunuh dengan pedang, dan banyak juga yang dibawa se-
bagai tawanan ke segala negeri orang bukan Yahudi. Lalu
bangsa-bangsa itu akanmenguasai Yerusalem sampaiwaktu
yang sudah ditentukan oleh TUHAN bagi mereka berakhir.”

Yesus mengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari
surga✡

25 “Akan ada berbagai keajaiban pada matahari, bulan,
dan bintang-bintang. Dan seluruh bangsa di dunia ini akan
takut dan bingung menghadapi gelora ombak laut yang
akan berbunyi besar seperti guntur. 26 Orang-orang akan
sangat ketakutan karena kuatir terhadap semua yang ter-
jadi 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 den-
gan sinar kemuliaan yang sangat bercahaya. 28 Dan pada
waktu hal-hal itu mulai terjadi, bangkitlah dan kuatkan-
lah hati kalian, karena Allah segera akan menyelamatkan
kalian!”

29Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Per-
hatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. 30 Ketika
kalian melihat pohon-pohon itu sudah mulai bertunas,
kalian sendiri mengetahui bahwa musim panas sudah
✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19 ✡ 21:24 Mat. 24:29-35; Mrk. 13:24-31
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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
34 “Berjaga-jagalah! Jangan sampai kamu terlalu asyik

dengan pesta pora dan mabuk-mabukan, dan jangan sam-
pai 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 kamumampu
bertahan dan bisa lolos dari semua hal tersebut yang akan
terjadi, supaya kamu bisa menyambut kedatangan-Ku den-
gan 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 se-
mua orang banyak sudah bangundan datang di teras Rumah
Allah untukmendengarkan ajaran-Nya.

22
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1KetikaPerayaanPaskah* sudahdekat, 2secaradiam-diam
para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk
bisa membunuh Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak.
Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang
banyak yang senang kepada Yesus bisa langsung bertindak
terhadapmereka.

Yudasmenjual Yesus
3 Lalu iblis menguasai hati Yudas yang dari kampung

Kariot— yaitu salah satu dari kedua belas murid Yesus.
4 Karena itu dia menemui imam-imam kepala dan para
kepala pengawalRumahAllahuntukmembicarakan tentang
bagaimana caranya menyerahkan Yesus kepada mereka.
✡ 22: Mat. 26:1-5, 14-16; Mrk. 14:1-2, 10-11; Yoh. 11:45-53 * 22:1 Perayaan
PaskahSecaraharfiah, “PaskahdanPerayaanRoti TanpaRagi,”dimanakata-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.



Lukas 22:5 269 Lukas 22:16

5Mereka senang sekali mendengarkan hal itu, lalu mereka
sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya.
6 Yudas pun setuju dan mencari kesempatan yang baik
untukmenyerahkan Yesus kepadamereka— tanpa diketahui
oleh orang banyak.

Persiapan Paskah✡
7 Lalu tibalah hari pertama dalam Perayaan Paskah—†

yaitu hari di mana semua domba Paskah dipotong. 8Maka
Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes serta berkata, “Pergi-
lah dan siapkanlah makanan untuk perjamuan Paskah bagi
kita.”

9Dan mereka pun bertanya, “Di manakah Bapa mau kami
menyiapkannya?”

10 JawabYesus, “BegitukalianmemasukiYerusalem, kalian
akan bertemu dengan seorang budak laki-laki yang mem-
bawa 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 man-
akah tempatnya Aku dan murid-murid-Ku makan makanan
Paskah?’ 12 Lalu orang itu akan menunjukkan satu ruangan
besar di lantai atas yang sudah lengkap dengan meja dan
perabot lain. Di situlah kalian siapkan makanan untuk
perjamuan Paskah bagi kita.”

13 Maka Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem, dan
merekamendapati tepat seperti yang sudah dikatakan Yesus
kepada mereka. Lalu mereka menyiapkanmakanan Paskah
di situ.

Yesus memberikan makanan untuk mengenang tubuh dan
darah-Nya✡

14Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-Nya— yang
juga disebut para rasul-Nya, duduk bersama untuk mer-
ayakan perjamuan Paskah. 15 Kata-Nya kepada mereka,
“Aku sudah rindu sekali kita bisa sama-sama merayakan
perjamuan Paskah ini sebelum tiba waktunya Aku hadapi
penderitaan-Ku. 16 Oleh karena itu, Aku sungguh-sungguh

✡ 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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berkata kepada kalian bahwa Aku tidak akan makan per-
jamuan Paskah lagi sampai arti dari perayaan ini menjadi
nyata di dalam kerajaan Allah.”‡

17 Lalu Dia mengambil cawan berisi anggur dan mengu-
cap syukur kepada Allah atasnya. Kemudian Dia berkata,
“Ambillah dan bagikanlah ini di antara kalian. 18 Karena
Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian bahwa sesu-
dah ini, Aku tidak akan minum air anggur lagi sampai Allah
mendirikan kerajaan-Nya dengan nyata di bumi.”

19KemudianDiamengambil roti danbersyukur kepadaAl-
lahatas roti itu. LaluDiamenyobek-nyobekroti itudanmem-
berikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, “Ini-
lah 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 kepadamerekaDia berkata, “Air anggur ini
menyatakan perjanjian yang baru antara Allah dan manu-
sia— di mana darah kematian-Ku yang ditumpahkan demi
kalianmenjadi tanda bahwa perjanjian itu sudah resmi.

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

23 Kemudian para murid-Nya sangat marah dan mulai
bertanya satu sama lain, “Siapakah di antara kita yang sam-
pai hati melakukan hal itu?!”

Pemimpin hendaklah seperti pelayan
‡ 22:16 Paskah … menjadi nyata di dalam kerajaan Allah Paskah dalam bahasa
Yahudi berarti “lewat.” Pada perayaan Paskah orang Yahudi mengingat waktu
malaikat penghukum melewati rumah-rumah suku Israel dan masuk ke dalam
setiap rumah orangMesir untukmembunuh setiap anak pertamamereka. Sesu-
dahmelihat keajaiban terakhir yangmengerikan itu,maka rajaMesirmenyuruh
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 rumahmereka masing-masing. Yesus bagaikan domba
Paskah untuk kita. Sebagaimana malaikat penghukum melewati rumah-rumah
orang Israel di Mesir, begitu juga kita diselamatkan dari hukum Allah akibat
dosa-dosa kita karena darah Yesus. Waktu orang Israel makan domba Paskah,
menurut peraturanMusa 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 pengurbananKristus dan kebaikan hati Allah. Dan pada pestamakan yang
akan diadakan pada permulaan kerajaan Allah, arti dari Hari Raya Paskah akan
menjadi nyata.
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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 dan mem-
perbudak rakyatnya. Dan walaupun seorang raja menin-
das rakyatnya, tetapi rakyatnya harus selalu menyebut dia
‘penolong rakyat.’ 26 Tetapi kalian tidak boleh seperti itu.
Siapayang inginmenjadinomor satudi antarakalianbiarlah
dia menjadi seperti orang yang paling hina. Dan siapa yang
ingin menjadi pemimpin di antara kalian hendaklah dia
menjadi seperti seorang pelayan. 27 Coba pikirkan contoh
ini: Di dalam suatu ruangan ada dua orang. Orang yang
kesatu sedang melayani makan orang yang kedua di meja.
Dari antara mereka berdua, siapa yang lebih penting? Yang
dudukdimeja—bukan?! Tetapi ingatlah teladan-Kudiantara
kalian: Aku berbuat segala sesuatu seperti pelayan.

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

Petrus akanmenyangkal Yesus✡
31 Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Simon, Simon, den-

garlah baik-baik! Iblis sudah 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 per-
caya kepada-Ku, hendaklah kamu menguatkan keyakinan
saudara-saudarimu.”

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

34 Tetapi Yesus berkata, “Petrus, Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu bahwa pagi-pagi sebelum ayam
berkokok, kamu sudah tiga kali menyangkal Aku.”
§ 22:30 memerintah… kedua belas suku Israel Secara harfiah, “mengadili kedua
belas suku Israel.” Kemungkinan besar artinya ‘kedua belas suku Israel’ di sini
meliputi semua umat Allah 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 dari menyelesaikan perkara saja,
tetapi memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Allah. ✡ 22:30 Mat.
26:31-35; Mrk. 14:27-31; Yoh. 13:36-38
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Bersiaplahmenghadapi kesulitan
35Kemudian Yesus berkata kepada paramurid-Nya, “Coba

kalian ingat kembaliwaktuAkumengutus kalianpergimem-
beritakan Kabar Baik tanpa membawa kantong uang, tas,
atau sepatu. Apakah kalianmengalami kekurangan?”
Jawabmereka, “Tidak.”
36 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Tetapi sekarang,

kalau kalian masing-masing mempunyai kantong uang atau
tas, hendaklah kamu membawanya. Dan kalau kamu
tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu membelinya—
sekalipun kamu harus menjual jubahmu supaya bisa memi-
likinya. 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.’ ”✡

38Lalumerekaberkata, “YaTuhan, lihatlah! Di sini adadua
pedang.”
Maka kata-Nya, “Cukuplah.”
Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡

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

41Kemudian Yesus pergi sedikit jauh darimereka 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
sajalahyang jadi.” 43Lalumalaikatdari surgamenampakkan
dirinya kepada Yesus dan menguatkan-Nya. 44 Dan karena
beratnya penderitaan-Nya, Yesus semakin bersungguh-
sungguh berdoa sampai keringat-Nya seperti gumpulan-
gumpulan darah besar yang menetes ke tanah. 45 Sesudah
selesai berdoa, Dia berdiri dan kembali kepada para murid-
Nya dan mendapati mereka sedang tidur. Mereka sangat
sedih, jadi sulit bagi mereka tahan kantuk. 46 Lalu kata-Nya
kepada mereka, “Kenapa kalian tidur?! Bangunlah dan
berdoalah supaya kalian masing-masing tidak berbuat dosa
ketika dicobai oleh iblis.”

Yesus ditangkap✡

✡ 22:37 Yes. 53:12 ✡ 22:38 Mat. 26:36-46; Mrk. 14:32-42 * 22:42 janganlah
… menjalani penderitaan Secara harfiah, “jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.”
✡ 22:46 Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Yoh. 18:3-11
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47Waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak,
dan Yudas— salah satu dari kedua belasmurid-Nya, berjalan
di depan mereka sebagai penunjuk jalan. Dia mendekati
Yesus untukmemeluk-Nya.†

48 Tetapi kata Yesus kepadanya, “Yudas! Kenapa kamu
mengkhianati Aku dengan pelukanmu!” 49 Ketika para
murid yang lain melihat apa yang sedang terjadi, mereka
berkata, “Tuhan, kami siap melawan mereka dengan
pedang!” 50Lalu salah satu dari murid-murid itumenyerang
budak imam agung dengan pedang. Tetapi dia hanya
berhasil memotong telinga kanannya sampai putus.✡

51Tetapi Yesus berkata, “Hentikan!” Lalu Yesus menjamah
telinga orang itu danmenyembuhkannya.

52 Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala,
para kepala pengawal Rumah Allah, dan para pemimpin
orang Yahudi yang datang untuk menangkap-Nya, “Kalian
pikir Aku ini orang jahat— kah?!— sehingga kalian harus
membawa pedang dan tongkat kayu ke sini! 53 Padahal
setiap hari Akuberada di antara kalian di teras RumahAllah.
Kenapa kalian tidak berani menangkap Aku di situ?! Tetapi
memang waktu yang gelap ini cocok bagi kalian, karena
kalianmenjalankan kemauan para penguasa kegelapan.”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
54 Sesudah mereka menangkap Yesus, lalu mereka

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

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

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

60Tetapi Petrus berkata, “Pak, saya tidakmengerti maksud
Bapak.” Saat itu juga— ketika dia masih berbicara, ayam
pun berkokok. 61 Lalu Tuhan Yesus berbalik memandang
† 22:47 memelukDi 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
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Petrus. Maka teringatlah dia tentang apa yang dikatakan
Tuhankepadanya, “Pagi-pagi sebelumayamberkokok, kamu
sudah menyangkal Aku tiga kali.” 62 Lalu Petrus keluar dari
halaman rumah itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allahmempermainkan Yesus✡
63 Lalu para pengawal Rumah Allah yang menahan Yesus

mempermainkan Dia dengan mengejek dan memukul Dia.
64 Mereka menutup muka-Nya dengan kain lalu berulang-
ulang berkata, “Kalau kamu betul-betul nabi, katakanlah
siapayangmemukulmu.” 65Danmasihbanyak lagi kata-kata
yangmereka ucapkan untukmencaci maki Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgamaorang
Yahudi✡

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

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

Kristus, kalian tidak akan percaya. 68 Begitu juga kalau
Aku bertanya sesuatu kepada kalian, kalian juga tidak akan
menjawab Aku. 69 Tetapi tidak lama lagi, Anak Manusia—
yaitu Aku, akan duduk di tempat yang paling terhormat di
samping Allah Yang Mahakuasa— yaitu di sebelah kanan-
Nya.”✡

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

kalian katakan.”
71 Kemudian mereka semua berkata, “Kita tidak perlu

mencari saksi yang lain lagi! Karena dia sendiri yang sudah
mengakuinya barusan, dan kita sendiri langsung menden-
garnya!”

23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

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

3Lalu Pilatus bertanya kepadaYesus, “Apakahbenar kamu
ini raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
4Lalu Pilatus berkata kepada para imam kepala dan orang

banyak itu, “Saya tidakmenemukankesalahan apa punpada
orang ini.”

5 Tetapi mereka semakin mendesak Pilatus dengan
berkata, “Lewat ajarannya dia sudah menghasut rakyat
di seluruh Yudea untuk memberontak— mulai dari Galilea
dan sekarang sudah sampai ke sini.”

6Mendengar itu, Pilatusbertanya, “Apakahorang ini orang
Galilea?” 7Ketika dia tahu bahwa Yesus berasal dari wilayah
kekuasaan Raja Herodes, maka dia menyuruh orang mem-
bawaYesuskepadaHerodes—yangpadawaktu itukebetulan
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 menjawab-
nya 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.
11 Maka Herodes dan juga para tentaranya menghina-Nya
dan mempermainkan-Nya. Ketika Herodes mengejek Yesus
sebagai seorang raja, dia menyuruh mereka memakaikan
jubah yang indah kepada Yesus. Jadi masih dalam keadaan
memakai jubah itu, Herodes menyuruh para tentaranya un-
tuk mengantarkan Yesus kembali kepada Pilatus. 12Dan se-
jak saat itu, Herodes danPilatusmenjadi bersahabat. Karena
sebelumnyamereka salingmembenci.

Pilatusmenyerahkan Yesus supaya dihukummati✡
13 Lalu Pilatus mengumpulkan para imam kepala, para

anggota sidang Mahkama Agama, serta rakyat. 14 Katanya
kepada mereka, “Kalian mengantarkan orang ini kepada
saya dengan tuduhan bahwa dia menghasut rakyat untuk
memberontak. Tetapi waktu saya memeriksa dia di depan
kalian, saya tidakmenemukankesalahan seperti yang kalian
tuduhkankepadanya. 15DanHerodespun tidakmenemukan
✡ 23:12 Mat. 27:15-26; Mrk. 15:6-15; Yoh. 18:39–19:16
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kesalahan padanya. Karena itu Herodesmenyuruh Yesus di-
antarkankembali kepada kita di sini. Sungguh tidak ada satu
kesalahanpunyangYesus lakukanyangmembuat diapantas
dihukum mati. 16-17 Jadi saya akan menyuruh 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 su-
atu pemberontakan dan kekacauan di kota itu, dan karena
dia terlibatdalampembunuhansatuorangdalamkekacauan
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!”†

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

23 Tetapi mereka semakin keras berteriak untuk mende-
sak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya
mereka menang karena teriakan mereka yang keras itu.
24 Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus
sesuai dengan tuntutan orang banyak itu. 25 Keputusannya

* 23:16-17 Ayat 17 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini: “Karena
pada setiapHari Raya Paskah, Pilatuswajibmembebaskan 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 yangmenulis kembali salinan-salinan
itu. † 23:21 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Romamemakai 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 sam-
pai setengah mati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib itu. Kedua
tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua
kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan
cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib
pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau
berhari-hari lamanya, dan sangat menderita. Orang yang dihukummati dengan
cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan
juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam
keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu akan menghina
dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk
warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari
negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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itu memang sungguh tidak adil, karena hanya berdasarkan
tuntutan mereka dia membebaskan Barabas— yang dipen-
jarakan karena melakukan pemberontakan serta terlibat
dalam pembunuhan, sedangkan Yesus diserahkannya untuk
mereka perlakukan sesuai dengan keinginan hati mereka.

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

membawa Dia ke luar kota Yerusalem. Yesus sendiri yang
memikul kayu salib-Nya. Tetapi ketika tentara-tentara itu
melihat seseorang yang bernama Simon— yang berasal dari
kota Kirene dan kebetulan baru sajamemasuki kota,mereka
memaksa§ dia untuk memikul salib Yesus itu dengan ber-
jalan di belakang Yesus. 27 Banyak sekali orang yang
mengikuti Yesus dari belakang, antara lain para perempuan
yang menangisi dan meratapi penderitaan-Nya. 28 Tetapi
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, “Hai ibu-ibu
Yerusalem, janganlah menangisi Aku. Tetapi tangisilah diri
kalian sendiri dan anak-anak kalian. 29 Karena akan tiba
waktunya Allah menghukum kota ini. Dan pada waktu itu
orang-orang akan berkata, ‘Berbahagialah ibu mandul yang
tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan atau tidak
pernah menyusui.’ 30 Karena kesusahan yang terjadi pada
waktu itu begitu ngeri sehingga penduduk daerah ini akan
berteriak, ‘Hai gunung-gunung dan bukit-bukit, runtuhlah
dan segera timpa kami!’✡ 31 Karena kalau sekarang orang-
orang memperlakukan Aku seperti ini, coba bayangkan ke-
jahatan yang seperti apa lagi yang akan dilakukan manusia
ketika sudah tibamasanya!”*

32 Para tentara itu juga menggiring dua orang penjahat
yang sudah dijatuhi hukumanmati, supayamenyalibkan ke-
duanya bersamaan dengan Yesus. 33 Sesudah tiba di tempat

✡ 23:25 Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Yoh. 19:17-27 ‡ 23:26 Sesudah … dicam-
buki Frasa ini melengkapi cerita ini sesuai yang tertulis di Mat. 27:26-31 dan
Mrk. 15:16-20. KemungkinanbesarLukas tidakmenulis tentangYesusdicambuki
karena para pembaca zaman Lukas tahu bahwa orang yang dijatuhkan hukum
disalibkan selalu dicambuki. § 23:26 memaksa Di semua provinsi yang
menjadi daerah jajahan pemerintah Roma, semua tentara Roma diperbolehkan
memerintahkan masyarakat untuk memikul barang apa saja. Kejadian ini me-
nunjukkan bahwa Yesus sendiri tidakmampu lagimemikul salib-Nya. ✡ 23:30
Hos. 10:8 * 23:31 Ayat 31 Ternyata Yesus mengucapkan sebuah peribahasa
yang dipakai pada waktu itu. Secara harfiah Dia berkata, “Karena kalau ketika
pohon masih muda mereka sudah melakukan hal-hal (yang jahat) seperti ini,
coba bayangkan apa yangmereka lakukan ketika pohon itu sudahmenjadi tua!”
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yang bernama Tengkorak,† tentara-tentara itu pun menyal-
ibkan 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 yang mereka
lakukan.” ]‡
Lalu tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaian-Nya

dengan cara membuang undi.§ 35 Sambil berdiri orang
banyak yang ada di sana menyaksikan semua kejadian itu.
Para pemimpin Yahudi terus mengejek Dia dengan berkata,
“Orang laindia selamatkan. KalaumemangbenardiaKristus
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 Kris-
tus— bukan? Selamatkanlah dirimu dan juga kami!”

40 Penjahat yang satu lagi menegur dia katanya, “Kenapa
kamu berkata begitu?! Ternyata kamu tidak takut dan tidak
hormat kepada Allah! Walaupun kita bertiga sama-sama
dihukum mati, 41 tetapi hanya kita berdua yang pantas di-
jatuhkan hukuman itu karena kejahatan yang kita lakukan.
Padahal Yesus ini sama sekali tidak bersalah!” 42 Lalu dia
berkata kepada Yesus, “Ya Yesus, tolong ingat saya ketika
Engkau sudahmulai memerintah sebagai Raja!”

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

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

berhenti bersinar, sehingga seluruh negeri itumenjadi gelap
sampai jam tiga sore. Keajaiban lain yang terjadi adalah
† 23:33 tempat … Tengkorak Nama Golgota— yang berarti ‘tempat tengkorak’
dalambahasa Ibrani sehari-hari. Dalambahasa Latin/Roma, itu disebut ‘Kalvari’.
Bukit itu adalah di sebelah utara dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena
tengkorak manusia ditinggalkan di situ. Kebetulan di bukit itu ada formasi batu
yang menonjol dan kelihatannya seperti tengkorak besar. ‡ 23:34 Ayat 34a
Kata-kata dalam kurung tidak terdapat dalam beberapa salinan kuno 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
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gorden yang selalu tergantung pada pintu Ruang Kudus* di
dalamRumahAllah robek sendiri dari atas sampai ke bawah
menjadi dua bagian. 46 Lalu Yesus berseru dengan suara
keras, “Bapa, Aku serahkan diri-Ku kepada-Mu.”✡ Sesudah
berkata begitu, Dia menghembuskan napas terakhir.

47 Ketika komandan kompi yang memimpin para tentara
tersebut melihat kejadian itu, dia memuji Allah dengan
berkata, “Sungguh, orang ini tidak bersalah.”

48 Ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua orang
banyak yang berkumpul menyaksikan kematian ketiga
orang itu pulang dengan hati yang sangat sedih dan
menyesal.† 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 kepu-
tusan dan tindakan sidang itu terhadap Yesus. 52 Jadi, segera
sesudah Yesus mati, Yusuf pergi menghadap Pilatus supaya
dia diizinkanmenguburkanmayat 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 minyak mur untuk membungkus mayat
Yesus dengan baik sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi.
* 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 gor-
den yang memisahkan Ruang Kudus dari Ruang Mahakudus. Arti rohani dari
keajaiban ini dijelaskan di Ibrani 9— yaitu bahwa tidak ada halangan lagi yang
memisahkan manusia bertemu dengan Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.)
✡ 23:46 Mzm. 31:6 † 23:48 dengan hati yang sangat sedih dan menyesal
Secara harfiah, “dengan (masing-masing) memukul-mukul dadanya.” Dalam
kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah tanda sangat sedih, meratap,
dan menyesal. Lihat juga Luk. 18:13. ✡ 23:49 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47;
Yoh. 19:38-42
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Dan pada Hari Sabat mereka beristirahat menaati Hukum
Taurat.

24
Yesus hidup kembali✡

1Pagi-pagi benar padahari pertamaminggu itu, ibu-ibu itu
pergi ke kuburan Yesus dengan membawa rempah-rempah
yang harum danminyakwangi yang sudahmereka 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 paka-
ian yang bersinar. 5 Dengan penuh rasa takut, ibu-ibu itu
bersujud menyembah dengan muka pada tanah. Lalu ked-
uanya berkata kepada mereka, “Tidak usah kalian mencari
Orang yang hidup di tempat orang-orang mati! 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,
AnakManusia—yaituAku, akandiserahkanke tanganorang-
orang berdosa, mati disalibkan, dan akan hidup kembali
pada hari yang ketiga.’ ”✡ 8 Lalu mereka pun teringat akan
kata-kata Yesus itu.

9 Lalu mereka meninggalkan kuburan itu dan pergi mem-
beritahukan 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 ke-
jadian itu kepada rasul-rasul Yesus— yaitu murid-murid-
Nya.* 11 Tetapi bagi murid-murid-Nya, berita itu seperti
omong kosong saja. Mereka tidak percaya kepada apa yang
dikatakan ibu-ibu itu. 12 Walaupun begitu, Petrus bangkit
berdiri dan berlari ke kuburan itu. Sambil membungkuk dia
melihat ke dalam kuburan itu dan hanyamelihat kain kafan
bekas pembungkusmayat-Nya. Lalu dengan terheran-heran
dia pulang dan bertanya-tanya dalam hati apa yang sudah
terjadi.

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

✡ 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’ dalam Mat. 10:2. ✡ 24:12 Mrk.
16:12-13
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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 sedang bercakap-cakap
dan bertukar pikiran tentang kejadian-kejadian itu, Yesus
sendiri datang mendekati mereka lalu berjalan bersama
mereka. 16Memang keduanyamelihat Dia, tetapi seperti ada
suatu penghalang yang membuat mereka tidak mengenali-
Nya.

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

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

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

bukti sebagai nabi yang penuh kuasa dalam perkataan dan
perbuatannya— baik di hadapan Allah maupun di hadapan
semua orang. 20Tetapi imam-imam kepala dan para anggota
Mahkamah Agama kami sudah menyerahkan dia kepada
penguasa Roma untuk dihukum mati, lalu dia disalibkan.
21 Padahal sebelumnya kami berharap dialah yang akan
membebaskan kami orang Israel dari penjajahan kerajaan
Roma. Ternyata dia bukanlah Raja Penyelamat yang kami
nanti-nantikan, karena hari ini adalah hari yang ketiga sejak
kejadian itu terjadi. 22 Dan juga tadi pagi ada beberapa
orang ibu dari kelompok kami yangmembuat 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 pengli-
hatan. 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.” 27 Lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu
† 24:13 sebelas kilometer Secara harfiah, “enam puluh stadion.”
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yang tertulis dalam Kitab Suci mengenai diri-Nya— mulai
dari KitabMusa 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 karenamatahari
hampir terbenam dan hari sudah mau gelap.” Lalu Yesus
ikut memasuki desa itu seperti Dia mau bermalam bersama
mereka.

30 Ketika mereka duduk untuk makan bersama, Dia
mengambil roti dan bersyukur kepada Allah atas roti itu. Ke-
mudiandisobek-sobekkan-Nya roti itu laludiberikankepada
mereka. 31 Pada saat itu tiba-tiba mata mereka terbuka dan
mengenali Yesus. Tetapi Dia langsung tidak terlihat lagi oleh
mereka. 32 Lalu kedua orang itu bercakap-cakap tentang
apa yang terjadi dan berkata, “Oh, semangat kita begitu
menyala-nyala dalam perjalanan tadi ketika Dia berbicara
danmenjelaskan isi Kitab Suci kepada kita!”

33 Pada saat itu juga— walaupun sudah malam, mereka
bangkit berdiri lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka
menemui kesebelas murid-Nya sedang berkumpul bersama
para pengikut Yesus yang lain. 34 Lalu mereka yang ada di
Yerusalemmemberitahukankepadakeduapengikut-Nya itu,
“Tuhan Yesus benar-benar sudah hidup kembali dan sudah
memperlihatkan diri-Nya kepada Petrus!”‡ 35Kemudian ke-
dua pengikut itu jugamemberitahukan kepadamereka yang
di Yerusalemkejadian apa yangmereka alami ketikamereka
berdua dalam perjalanan ke Emaus, dan bagaimana kedu-
anyamengenali Yesus ketika Dia menyobek-nyobek roti.

Yesusmemperlihatkan diri kepada pengikut-Nya✡
36Ketika kedua pengikut itu masih berbicara tentang keja-

dian itu, tiba-tiba Yesus berdiri di antara mereka dan mem-
beri salam kepada mereka dengan berkata, “Biarlah kalian
merasa tenang di hati!”§

37 Mereka semua kaget dan takut, karena mereka
menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. 38 Tetapi
Yesus berkata kepada mereka, “Tidak usah kaget dan
‡ 24:34 Petrus Secara harfiah, “Simon.” ✡ 24:35 Mat. 28:16-20; Mrk. 16:14-18;
Yoh. 20:19-23; Kis. 1:6-8 § 24:36 memberi salam … Secara harfiah, Yesus
berkata dua kata dalam bahasa Yunani yang artinya, “Sejahteralah kalian.”
Kemungkinan besar Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu menyampaikan
salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang
dipakai sehari-hari. Tetapi memang dalam situasi ini, kemungkinan besar Yesus
bermaksud juga menyampaikan sesuai dengan arti dasar perkataan itu— yaitu
ketenangan hati.
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bimbang! 39 Aku sendirilah ini! Lihatlah kedua tangan-
Ku dan kedua kaki-Ku! Peganglah dan lihatlah sendiri. Aku
mempunyai tulang dan daging. Jadi Aku bukan hantu!”

40 Sesudah berkata begitu, Yesus memperlihatkan kedua
tangandankeduakaki-Nyakepadamereka. 41Tetapimereka
belum juga percaya sepenuhnya karena begitu bersukacita
dan terheran-heranmelihat Yesus. Karena itu Yesus berkata
kepada mereka, “Apakah kalian mempunyai makanan di
sini?” 42 Lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar
kepada-Nya. 43 Dia pun mengambil dan memakannya 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 ten-
tang diri-Ku dalam kitab HukumMusa, kitab para nabi, dan
bukuMazmur harus ditepati.’ ”

45 Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga
mereka bisa memahami isi Kitab Suci. 46 Lalu Dia berkata
kepada mereka, “Inilah yang sudah dinubuatkan dalam
Kitab Suci tentang Aku: ‘Sesuai dengan rencana Allah, Kris-
tus akan menderita dan pada hari yang ketiga akan hidup
kembali dari kematian. 47 Lalu utusan-utusan Aku akan
mengabarkan berita keselamatan kepada seluruh bangsa—
mulai dari Yerusalem, supaya mereka bertobat dan dosa-
dosa mereka diampuni.’ 48 Kalianlah yang menjadi saksi
mata yang akan Ku-utus untuk memberitakan tentang se-
mua kejadian itu. 49Dan kepada kalian Aku akan mengutus
Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku.✡ Tinggallah di kota
ini sampai Allah memperlengkapi kalian dengan kuasa dari
surga.”

Yesus terangkat ke surga✡
50KemudianDiamengajakmereka ke luar kota Yerusalem,

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

✡ 24:49 Yoh. 14:26; 15:26; 16:7; Kis. 1:4 ✡ 24:49 Mrk. 16:19-20; Kis. 1:9-11
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Injil Yohanes
Kristus datang ke dunia ini

1Padamulanya, sebelum dunia ini diciptakan,
Dia yang disebut Firman* sudah bersama dengan Allah.
Dan Firman itu juga adalah Allah.†

2Dari permulaan, Dia sudah hidup bersama Allah.
3Allahmenciptakan segala sesuatumelalui Dia.

Dan tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah
tanpa Dia yang bernama Firman.

4Di dalam diri Firman itu ada kuasa
yangmemberi kehidupan kepada semuamakhluk.

Dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang,
yang bisa menerangi hati manusia.‡

5 Jadi Firman itu juga disebut Terang Dunia.
Dia bersinar di dalam kegelapan,

dan kegelapan tidak bisa menutupi cahaya-Nya.
6 Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus

seorang yang bernama Yohanes 7 untuk mengabarkan ten-
tang Dia yang disebut Firman. Dan melalui pemberitaan
Yohanes ini, setiap orang mendapat kesempatan untuk per-
caya kepada Dia yangmenerangi hatimanusia itu. 8Yohanes
sendiri bukanlah Terang Dunia itu, tetapi dia diutus untuk
memberitakan kabar tentang Terang itu. 9 Pada waktu itu
Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia ini. Dia
adalah terang yang benar-benar bisa menerangi setiap hati
manusia.

10Darimulanya, Dialah yangdisebut Firman sudahberada
di dalam dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Dia, tetapi
orang-orang yang adadi dalamdunia ini tidakmengenalDia.

* 1:1 Firman adalah terjemahan dari kata “logos” dalam bahasa Yunani. Selain
‘firman’, ‘logos’ juga bisa diterjemahkan sebagai ‘perkataan’. Yohanes memakai
kata tersebut sebagai gelar atau nama lain untuk Kristus sendiri, 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 “dan
Firman itu sepenuhnya Allah.” ‘Sepenuhnya Allah’ berarti bahwa semua sifat
yang dimiliki Allah, dimiliki juga oleh sang Firman. Demikian juga sebaliknya,
semua sifat yang dimiliki oleh sang Firman, dimiliki juga oleh Allah. Lihat Yoh.
10:30; 17:11 dan 8:58 dengan catatannya. ‡ 1:4 menerangi … hati manusia
Secara harfiah kalimat ini berarti, “yang adalah terang bagi manusia.” Di sini
TSImenerjemahkan ‘menerangihati’ supaya jelasbahwa inibukan terangbiasa—
seperti terangmatahari atau lampu. Nanti di ayat 5-9, Yohanesmemakai ‘Terang’
sebagai nama lain untuk Kristus.
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11Dia datang kepada bangsa yang sudah dipilih-Nya,§ tetapi
sebagian besar dari mereka tidak mau percaya kepada-Nya.
12Tetapi kepada setiap orang yangmenerima-Nya, Diamem-
berikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimak-
sud dengan ‘mereka menerima Dia’ adalah bahwa mereka
percaya kepada-Nya.* 13 Mereka 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 ting-
gal bersama-sama dengan kita. Sebagian dari kita su-
dahmenyaksikan kemuliaan-Nya— yaitu kemuliaan sebagai
Anak satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal semua ke-
baikan 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 sayamaksudkanwaktu saya berkata,
‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya,
karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada.’ ”

16 Benar sekali, Firman itu sangat layak untuk dipercaya,
dan melalui Dia kita terus-menerus menerima bukti ke-
baikan hati Allah kepada kita. 17MemangAllahmemberikan
Hukum Taurat kepada kita melalui Nabi Musa, tetapi kita
sudah menerima bukti kebaikan hati-Nya dan ajaran benar

§ 1:11 bangsa yang sudah dipilih-Nya Yang dimaksud adalah bangsa Yahudi,
atau orang Israel. Allah memilih bangsa tersebut supaya melalui mereka berkat
keselamatan diberikan kepada semua suku dan bangsa. Lihat Kej. 12:2-3; 18:18;
26:4; 28:14; Yoh. 4:22; Gal. 3:8. * 1:12 percaya kepada-Nya Secara harfiah,
“percaya dalam nama-Nya.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi pada zaman
itu, ‘nama-Nya’ tidak hanya mengacu pada nama pribadi saja, melainkan pada
seluruh kepribadian-Nya (Yesus) sebagai Raja Penyelamat. † 1:14 sangat layak
untuk dipercaya Secara harfiah, “penuh kebenaran.” Artinya adalah Dia sangat
layak untuk dipercaya dalam tugas-Nya untuk memperkenalkan Allah kepada
manusia. (Lihat Yoh. 1:16-18.) Cara menerjemahkan yang sama dipakai untuk
“Dia (Allah Bapa) yang benar” di Yoh. 7:28, dan “pohon anggur yang benar” di
Yoh. 15:2.
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yangpantaskitapercayamelalui Yesus, yangadalahKristus.‡
18Tidak ada seorang pun yang pernahmelihat Allah, kecuali
Dia yang adalah Anak satu-satunya dari Bapa. Dialah yang
paling dekat dengan Bapa, dan Dia sendiri pun adalah Allah.
Dialah yangmemperkenalkan Allah kepada kita.

Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus✡
19 Ketika Yohanes sedang bersaksi tentang Kristus, para

pemimpinYahudidariYerusalemmenyuruhbeberapa imam
dan pelayan-pelayan dari keturunan Lewi untuk bertanya
kepada dia, “Tugasmu sebagai apa?”

20Dengan terus terang Yohanes mengaku, “Saya bukanlah
Kristus.”

21 Lalu mereka bertanya kepadanya, “Kalau begitu, tu-
gasmu sebagai apa? Apakah kamu pengganti Nabi Elia yang
dinubuatkan itu?”§
Dan Yohanes menjawab, “Bukan.”
Mereka bertanya lagi, “Apakah kamu nabi yang sudah

dinubuatkan untukmenggantikanMusa?”*
Dia menjawab, “Bukan.”
22Lalu mereka bertanya lagi kepada dia, “Jadi sebenarnya

tugasmu sebagai apa? Tolong jawab, supaya kami bisa
menyampaikan jawabanmukepadamereka yangmenyuruh
kami datang kepadamu. Kamu berkata apa tentang dirimu
sendiri?”

23 Jawab Yohanes, “Saya ini adalah orang yang sudah dise-
butkan oleh Nabi Yesaya waktu dia berkata,
‡ 1:17 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang
diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini me-
nunjukkan 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 imamdan nabi 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 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 berartimengabarkan berita
dari Allah tentang peristiwa yang akandatang, ataumenyampaikan suatu ajaran
dari Allah. Nubuatan yang mereka maksudkan terdapat di Mal. 4:5-6. * 1:21
dinubuatkan untuk menggantikan Musa Musa bernubuat bahwa di kemudian
hari Allah akanmengangkat seorang nabi dari antara orang Israel, sebagaimana
Allah sudah mengangkat Musa sendiri, dan semua orang harus mendengarkan
nabi itu (Ul. 18:15-19).
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‘Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun
seperti ini:

Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan
Tuhan!’ ”†

24 Sebagian dari mereka yang disuruh datang menemui
Yohanes itu adalah dari kelompok agama Yahudi yang dise-
but Farisi. 25 Lalu mereka berkata kepada Yohanes, “Kamu
sudahmengatakan bahwakamubukanKristus, bukan peng-
ganti Elia, dan juga bukan nabi yang dinubuatkan itu. Jadi
kenapa kamumembaptis orang?”

26 Kemudian dia menjawab, “Saya membaptis dengan
air, tetapi di tengah-tengah kalian ada Seorang yang belum
kaliankenal. 27DialahOrangyangdatang sesudah saya. Saya
tidak pantas untuk melayani Dia, sekalipun hanya untuk
membuka tali sandal-Nya.”

28 Semua itu terjadi dekat desa Betania, di tempat di mana
Yohanes membaptis. (Tempat itu di sebelah timur Sungai
Yordan.)

Yesus adalah Anak Domba Allah
29 Pada hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus datang

kepadanya. Lalu Yohanes berkata kepada orang-orang yang
adadi situ, “Lihat! Dia itulahAnakDombaAllah! Dialahyang
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.”‡

32-34Dan Yohanes berkata lagi, “Dulu, saya tidakmengenal
siapa Kristus itu, tetapi Allah— yang mengutus saya untuk
membaptis orang-orang dengan air, sudahmemberitahukan
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 burungmerpati dan hinggap di atas
Dia. Oleh karena itu, saya bersaksi kepada kalian bahwa
benar, Dia itulah Anak Allah.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya yang pertama
† 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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35Pada hari berikutnya, Yohanes Pembaptis berdiri lagi di
tempat itu bersama dengan kami— dua orang dari murid-
muridnya.§ 36 Waktu dia melihat Yesus sedang lewat, dia
berkata, “Lihat, itulah Dia— Anak Domba Allah!”

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?”
Kamimenjawab, “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.

40-42 Nama teman saya tersebut yang mendengar
perkataan Yohanes itu dan kemudian juga mengikut Yesus
adalah Andreas. Dia mempunyai saudara bernama Simon.
Lalu Andreas segera mencari saudaranya dan berkata
kepadanya, “Kami sudah bertemu dengan Mesias!” (Mesias
artinya “Kristus.”)* Lalu Andreas membawa Simon kepada
Yesus. Waktu Yesus melihat Simon, Dia berkata kepadanya,
“Namamu adalah Simon— anak Yohanes. Tetapi Aku
memberikan nama yang baru kepadamu— yaitu Kefas.”
(‘Kefas’ dalam bahasa Ibrani mempunyai 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 sudah menemukan orang† yang
§ 1:35 kami Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar
penulis Injil ini termasuk dalam kedua murid Yohanes Pembaptis tersebut. Hal
ini sesuaidengansifat semua tulisanYohanes, karenadiahampir selalumenghin-
dar untukmenyebut 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 bahwa
penulis Injil ini adalah “murid yang Yesus sangat kasihi.” Kenapa Yohanes 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
dalambahasa Indonesia. * 1:40-42 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17. † 1:45
orang Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil, karena
Filipus belum percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah.
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dinubuatkanolehMusadalamBukuHukumTaurat, dan juga
yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah Yesus— anak
Yusuf,‡ dari kampung Nazaret.”

46KataNatanaelkepadaFilipus, “Apakahmungkinseorang
yang baik bisa berasal dari kampung itu?”
Lalu Filipus menjawab, “Mari dan lihat sendiri!”
47 Waktu Yesus melihat Natanael sedang datang, Dia

berkata tentangNatanael 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 member-

itahu tentang Aku kepadamu, Aku sudah melihat 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 akan
melihat hal-hal yang jauh lebih ajaib daripada itu.” 51 Lalu
Yesus berkata lagi kepada dia dan juga kepada kami semua
yang ada di situ, “Apa yang Aku katakan ini memang benar:
Kalian akan melihat langit terbuka dan ‘malaikat-malaikat
naik turun’§melalui AnakManusia— yaitu Aku.”*

2
Pesta pernikahan di kampung Kana

1 Dua hari kemudian ada pesta pernikahan di kampung
Kana, di daerah Galilea, dan ibu Yesus hadir dalam pesta itu.
2Yesus dankami—murid-murid-Nya, juga diundanghadir ke
‡ 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 Israel menganggap bahwa Yesus adalah anak
Yusuf. (Luk. 3:23)MemangMariadanYusuf tahubahwaYesusdilahirkanmelalui
kuasa Roh AllahwaktuMariamasih belumbersatu dengan Yusuf. § 1:51 naik
turun Kata-kata “malaikat-malaikat naik turun” dikutip dari Kej. 28:12— dimana
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 bukan mengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut
diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang
Nabi Daniel saksikan dalampenglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)
Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’—
maksudnyadalambentuk ‘manusiabiasa’, waktuAllahmelantikDia sebagaiRaja
atas semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, “yaitu Aku” sering ditambah
supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri.
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pesta itu. 3Waktuair anggurhabis, ibuYesusberkatakepada-
Nya, “Mereka sudah kehabisan anggur.”

4 Lalu Yesus menjawab, “Tolong jangan mencampuri
urusan-Ku!* Belum tiba waktunya untuk menunjukkan
kuasa-Ku.”

5Walaupun Yesus menjawab seperti itu, ibu-Nya berkata
kepadaparapelayanyangadadi rumah itu, “Lakukanlahapa
saja yang Dia katakan!”

6Di rumah itu ada enam bak air yang besar, yang terbuat
daribatu. Bak itudiisi air supayasetiap 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.

8 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “Sekarang am-
billah 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
sudahminumsecukupnya, barulahmerekamenghidangkan
yang lebih murah untuk menghemat. Tetapi baru sekarang
Saudaramaumenghidangkan yang terbaik.”

11Demikianlah Yesusmelakukan keajaiban yang pertama.
Hal itu dilakukan di kampung Kana di daerah Galilea. Den-
gan melakukan keajaiban yang pertama itu, Yesus mulai
menyatakan kemuliaan-Nya, dan kami murid-murid-Nya
mulai percaya kepada-Nya.
* 2:4 Teguran Yesus terhadap ibu-Nya TSI sengaja tidak menerjemahkan kata
dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hai perempuan.’ Ternyata memanggil
ibu-Nya atau perempuan lain dengan kata itu masih sopan, karena Yesus dan
pembicara lain menggunakan kata yang sama di beberapa konteks lain di mana
pasti sopan. (Mat. 15:28; Luk. 13:12; Yoh. 4:21; Yoh. 19:26; Yoh. 20:15) Kalau kata
tersebut diterjemahkan, “Hai perempuan,” maka itu salah dimengerti sebagai
perkataan yang sangat tidak sopan. Kalau diterjemahkan dengan kata “Ibu,”
itu juga salah dimengerti sebagai sapaan yang terlalu menunjukkan keakraban
dalam situasi ini. † 2:6 supayamembasuh… sesuai dengan adat Yahudi Secara
harfiah, “untuk pembersihan orang Yahudi.” Lihat Mrk. 7:2-4 dan catatan di
ayat 2. Air itu dipakai sebagai syarat pembersihan diri sesuai adat mereka, dan
bukan sekedar membersihkan— seperti mencuci dengan sabun. Kebiasaan ini
tidak tertulis dalam peraturan Hukum Taurat. ‡ 2:6 kira-kira 100 liter Secara
harfiah, “dua atau tiga metretas.”
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12 Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum§ bersama ibu-
Nya, saudara-saudara-Nya, dan jugakamimurid-murid-Nya.
Kami tinggal di situ selama beberapa hari.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan teras
RumahAllah seperti pasar✡

13 Oleh karena hari raya agama Yahudi yang disebut
Paskah sudah dekat, jadi Yesus pergi ke Yerusalem. 14 Di
teras Rumah Allah, Yesus melihat ada banyak orang yang
menjadikan tempat itu seperti pasar. Ada yang menjual
sapi, domba, dan burung merpati. Ada juga penukar uang.
15 Karena itu, Yesus membuat alat pemukul dari beberapa
potongan tali, lalu Dia mengusir mereka semua dari teras
Rumah Allah itu, termasuk semua ternak mereka. Dan Dia
membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar
uang, sehingga uang itu berhamburan kemana-mana. 16Dia
berkata kepada para penjual merpati, “Bawa keluar semua
burung itu. Jangan kalian jadikan Rumah Bapa-Ku ini seba-
gai pasar!”

17 Saat itu kami murid-murid-Nya teringat bahwa dalam
Firman TUHAN ada orang yang berkata kepada Allah,
“Justru oleh karena rasa sayang kepada Rumah-Mu,

saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan,
supaya Rumah-Mu dihormati.”✡

18 Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus
dengan berkata kepada-Nya, “Buktikan bahwa kamu*
berhak mengubah kebiasaan-kebiasaan kita! Keajaiban
apa yang akan kamu tunjukkan kepada kami untuk
membuktikannya?!”

19 Lalu Yesus menjawab mereka, “Ini yang akan menjadi
buktinya: Silakan kalian bongkar Rumah Allah ini, dan Aku
akanmembangunnya kembali dalam tiga hari saja.”

20Dan mereka berkata kepada-Nya, “Rumah ini dibangun
selama empat puluh enam tahun, dan kamu berkata akan
membangunnya kembali dalam tiga hari saja!”

21Tetapi yangYesusmaksudkandenganperkataan ‘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 TUHANdan semua perkataan Yesus.
§ 2:12 Kapernaum adalah sebuah kota di daerah Galilea yang berada di pinggir
Danau Galilea sebelah barat— di mana Yesus sering mengajar. ✡ 2:12 Mat.
21:12-13; Mrk. 11:15-17; Luk. 19:45-46 ✡ 2:17 Mzm. 69:10 * 2:18 kamu
Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil, karena yang
berbicara bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Anak Allah.
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23SelamaHari Raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem.
Pada waktu itu banyak orang yang percaya kepada-Nya,
karena melihat keajaiban-keajaiban yang Dia lakukan.
24 Walaupun begitu, Yesus tetap jaga jarak kepada mereka,
karena Dia tahu isi hati mereka semua. 25 Dia juga tidak
membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepada-
Nya 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 Ba-
pak lakukan.”*

3 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan
kepadamu ini memang benar: Tidak ada seorang pun yang
bisa menjadi warga kerajaan Allah† kalau dia tidak di-
lahirkan kembali.”‡

4 Lalu Nikodemus bertanya, “Bagaimana mungkin seseo-
rang dapat dilahirkan lagi kalau dia sudah dewasa? Tidak
mungkin dia bisa masuk kembali ke dalam kandungan
ibunya dan dilahirkan lagi!”

5 Jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan
kepadamu ini memang benar: Setiap orang yang ingin
menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air
dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi
anggota kerajaan Allah. 6 Secara jasmani, manusia memang
* 3:1-2 BapakDalamayat ini dan ayat 10, ‘Bapak’ huruf besar digunakan karena
wajar dalam percakapan Yesus dan Nikodemus. Huruf besar selalu dipakai
waktu kata ‘Bapak’ digunakan dengan artinya ‘kamu’. Jadi dalam ayat ini,
kata ‘Bapak’ ini tidak menunjukkan bahwa Nikodemus mengerti atau percaya
bahwa Yesus adalah Anak Allah. † 3:3 kerajaan Allah adalah ‘pemerinta-
han 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. Lihat Dan. 7:13-14 dan
Mat. 6:10. ‡ 3:3 dilahirkan kembali Bisa diartikan untuk “dilahirkan kembali
melalui seorang ibu”— seperti yang Nikodemus mengerti. Tetapi perkataan itu
juga bisa berarti ‘lahir dari atas’. Maksud ‘dari atas’ adalah dari surga.
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lahir oleh karena orang tuanya, tetapi secara rohani,
manusia harus dilahirkan dari Roh Kudus. 7 Janganlah
merasa 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 dari
mana angin itu datang, atau ke mana angin itu pergi. Begitu
juga dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia.”

9LaluNikodemus bertanya lagi, “Bagaimanamungkin hal-
hal itu bisa terjadi?”

10 Yesus menjawab, “Bagaimana Bapak bisa menjadi guru
agamauntukorang Israel kalauBapaksendiri tidakmengerti
hal-hal ini?! 11Apa yangAku katakan kepadamu inimemang
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 menerima kesak-
siankami. 12Ternyatakalian tidakpercayakalauAkumenga-
jar tentang hal-hal duniawi, jadi bagaimanamungkin 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.
HanyaAnakManusia— yaitu Aku, yang pantasmengajar 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
digantungdi atas tiang kayu, 15supaya setiap orang yangper-
caya kepada-Kumenerima hidup untuk selama-lamanya.”*

16 Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-
orang di dunia ini sehingga Dia menyerahkan Anak-Nya
yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada
Anak-Nya itu tidak akanbinasa, tetapimenerimahidup yang
selama-lamanya. 17 Karena Allah mengutus Anak-Nya ke
dalam dunia ini— bukan untuk memberi hukuman kepada
manusia, tetapi supaya melalui Dia manusia dapat disela-
matkan. 18 Semua orang yang percaya kepada Anak Allah
tidak akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua orang yang
tidak percaya seperti itu sudah berada di bawah hukuman

§ 3:14 ukiran ular… Ini terjadi padawaktu umat Israel sudah berdosa danAllah
menjatuhkan hukuman sehingga mereka digigit ular-ular berbisa. Lalu Allah
menyuruhMusauntukmenempelkanular yangdiukir dari tembagakeatas 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.
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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, karenaperbuatan-perbuatanmereka jahat. 20Semua
orang yang berbuat jahat membenci terang. Mereka tidak
mau datang kepada terang itu, karena terang itu akan mem-
buat semuaperbuatanmerekayang jahatmenjadi kelihatan.
21Tetapi semua orang yangmengikuti jalan yang benar akan
datang kepada terang itu, supaya kelihatan bahwa mereka
melakukan perbuatan-perbuatan yang benar atas pertolon-
gan Allah.

Yesus dan Yohanes Pembaptis
22 Sesudah itu Yesus pergi bersama dengan kami murid-

murid-Nya ke provinsi Yudea. Di sana Dia tinggal beberapa
waktu lamanyabersamakamidanmembaptisbanyakorang.
23-24 Pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam
penjara. Dia juga membaptis orang-orang yang datang
kepadanya di Ainon, yang letaknya dekat Salim, karena di
sana ada banyak air.

25 Kemudian timbullah pertengkaran di antara para
pengikut Yohanes dan orang Yahudi yang lain tentang
syarat-syarat pembersihan diri sesuai adat Yahudi.† 26Maka
mereka datang dan berkata kepada Yohanes, “Guru, apakah
Bapak masih ingat orang yang pernah datang kepada Bapak
di seberang Sungai Yordan— yaitu orang yang tentang dia
Bapak pernah memberi kesaksian? Persoalannya sekarang
ini dia juga membaptis, dan hampir semua orang pergi
kepadanya.”

27 Lalu Yohanes menjawab mereka, “Kita manusia hanya
menerima apa yang Allah berikan kepada kita. 28 Kalian
sendiri sudah mendengar waktu saya berkata, ‘Saya bukan
Kristus yang sudah dijanjikan itu, tetapi saya diutus Al-
lah 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 pen-
gantin laki-laki itumenyaksikanhal itu dan turutmerasakan
kegembiraannya.‡ Demikian juga, saya merasa sangat gem-
bira atas semua yang Allah berikan kepada Yesus sekarang.
30Dia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil.”

Dia yang datang dari surga
† 3:25 syarat-syaratpembersihandiri sesuai adatYahudiLihat catatandiYoh2:6.
‡ 3:29 menyaksikan … kegembiraannya Secara harfiah, “bergembira karena
(mendengar) suara pengantin laki-laki.”
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31Kita yang berasal dari dunia ini hanya sanggup berpikir
dan berbicara tentang hal-hal duniawi saja. Tetapi Dia yang
datang dari surga tidak seperti itu, karena Dia yang datang
dari atas lebih besar dari semua orang. 32 Dia memberi ke-
saksian mengenai hal-hal yang sudah dilihat dan didengar-
Nya di surga, tetapi hanya sedikit orang saja yang mener-
ima kesaksian-Nya itu. 33 Tetapi semua yang menerima
kesaksian-Nya mengakui bahwa kabar yang Dia sampaikan
itu sangat layak dipercaya, karena berasal dari Allah. 34Dan
kita tahu bahwa kabar itu benar, karena Dia yang diutus
Allah ke dalamdunia ini benar-benarmenyampaikan ajaran
dari Allah sendiri. Dan sudah jelas bahwa Allah mem-
berikan Roh-Nya sepenuhnya kepada Dia. 35 Allah men-
gasihi Anak-Nya dan sudah menyerahkan segala sesuatu ke
dalam tangan-Nya. 36 Oleh karena itu, setiap orang yang
percaya kepada Anak Allah sudah mempunyai hidup untuk
selama-lamanya. Tetapi semua orang yang tidak taat kepada
Anak Allah tidak akan mendapat hidup selama-lamanya.
Melainkanmereka akan terus-menerusmengalami kemara-
han Allah.

4
Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria

1Orang Farisi sudahmendengar bahwa Yesusmenjadikan
dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes.
2 Tetapi sebenarnya bukan Yesus yang membaptis,
melainkan kamimurid-murid-Nya. Yesus tahu bahwa orang
Farisi sudahmendengar tentang diri-Nya. 3 Jadi Dia bersama
kami meninggalkan provinsi Yudea dan kembali lagi ke
provinsi Galilea. 4 Dalam perjalanan ke sana Dia harus
melewati daerah Samaria.

5Waktudi Samaria, Yesus dankami sampai di sebuahkam-
pung yang bernama Sikar— yang dekat dengan tanah yang
dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, 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
Akuminum.” 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
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minum kepada saya— seorang Samaria!” Dia berkata begitu
karena orang Yahudi menganggap orang Samaria najis.*

10 Lalu Yesus menjawab, “Ibu tidak tahu hadiah apa yang
Allah mau berikan kepadamu dan tidak mengenal Aku yang
minta air darimu. Kalau Ibu sudah mengenal Aku, pastilah
Ibu akan lebih dulu minta air hidup dari Aku. Dan Aku siap
memberikannya kepadamu.”

11Lalu perempuan itu berkata, “Bapak tidak punya timba,
dan juga sumur ini sangat dalam. Bagaimana mungkin
Bapak bisamemberikan air hidup itu kepada saya? 12Yakub,
nenek moyang kita yang memberikan sumur ini kepada
kami. Dulu dia dananak-anaknyadan juga semua ternaknya
minumdari air sumur ini. PastiBapak tidakmerasadiri lebih
besar dari dia— bukan?!”

13LaluYesusmenjawab, “Setiaporangyangminumairdari
sumur ini akan haus lagi. 14 Tetapi siapa saja yang minum
air yang akanKu-berikan tidak akan haus lagi untuk selama-
lamanya. Karena air itu akan menjadi seperti mata air di
dalam dirinya, yang akan terus mengalir dan memberinya
hidup yang selama-lamanya.”

15 Kata perempuan itu, “Bapak, berikanlah air itu kepada
saya, supaya saya tidak haus lagi dan tidak usah kembali
menimba air ke sini.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pergilah, panggillah
suamimu dan kembalilah dengan dia ke sini.”

17 Dan perempuan itu menjawab lagi, “Tetapi saya tidak
punya suami.”
Lalu Yesus berkata kepadanya, “Apa yang Ibu katakan

tepat sekali. Kamu tidak mempunyai suami, 18karena kamu
sudah lima kali kawin cerai dengan laki-laki yang berbeda.
Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah
suamimu. Ya, perkataanmu itumemang benar.”

19Dan dia berkata, “Bapak, sekarang saya sadar bahwaBa-
pak seorang nabi. 20Nenekmoyang kami selalumenyembah
* 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 yang masuk ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa
Yahudi ke Babel.
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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 boleh
menyembah Allah Bapa di mana saja, dan tidak usah naik
lagi ke gunung itu atau pergi ke Yerusalem. 22 Kalian orang
Samaria memang menyembah Allah, tetapi tidak mengenal
Dia. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang
sudah kami kenal. Karena Allah sudah berjanji bahwa
keselamatan akan diberikan kepada manusia melalui orang
Yahudi. 23 Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya
sudah tiba sekarang— di mana setiap orang yang benar-
benar mau menyembah Dia akan menyembah-Nya melalui
persatuan dengan Roh Kudus† dan sesuai dengan ajaran
benar yang dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-
orang yang seperti itu untuk menyembah-Nya. 24 Karena
Allah bukan daging, tetapi Roh. Oleh karena itu, setiap orang
yang mau menyembah Dia hendaklah menyembah-Nya
melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan
ajaran benar yang dari Allah.”

25 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya tahu
bahwa Mesias akan datang nanti. Waktu Dia datang,
Dia akan memberitahukan semua kehendak Allah kepada
kami.” (‘Mesias’ dalam bahasa Ibrani artinya ‘Kristus’.‡)

26 Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku— yang sedang
berbicara denganmu, adalahMesias.”

27Pada saat itu, kamimurid-murid-Nya sudahkembali dan
sampaidi sumur itu. KamiheranketikamelihatYesus 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 seseo-
† 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
rohnyamasing-masing.” Timpenerjemahmemilih tafsiran bahwamaksudYesus
adalah tentang Roh Allah karena perkataan-Nya, “waktunya akan datang dan
sebenarnya sudah tiba”— yang kami anggap menunjukkan suatu perubahan
zaman, yaitu pemberian Roh Allah kepada umat Allah. Tafsiran itu juga lebih
mungkin karena Yesus menunjukkan sebabnya manusia perlu bantuan Roh
Allah dalam ayat 24a. ‡ 4:25 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17.
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rang yang sudahmemberitahukan 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!”

32 Tetapi Dia menjawab, “Aku mempunyai makanan yang
kalian belum ketahui.”

33Oleh karena itu kami saling bertanya, “Apakahmungkin
seseorang datangmembawamakanan 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. 35Pada umumnya orang tahu dan berkata, ‘Sesu-
dah empat bulan tibalah waktu panen.’ Tetapi Aku berkata
kepada kalian, bukalah mata hati kalian! Lihatlah kebun-
kebun ini. Gandum ini sudah siap dipanen. 36 Aku sudah
menyuruh orang-orang menanam gandum yang sekarang
ini kita lihat. Gandum ini Aku gambarkan sebagai jiwa-
jiwa orang yang sedang diselamatkan, dan orang yang
sedang memanen adalah gambaran dari kita yang bekerja
supaya orang lain bisa masuk ke dalam hidup yang selama-
lamanya. Semua orang yang ikut untuk memanen gandum
ini akanmenerima 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 tugasnyamenanam,
dan ada juga yang tugasnya untuk panen.’ 38Akumenyuruh
kalianuntukpanenhasil di ladang-Ku—dimanaduluAku tu-
gaskan orang lain untukmenanam. Sekarang kalian disuruh
hanya untukmemanen hasil usahamereka.”

39Akhirnya, banyak orang Samaria dari kampung itu per-
caya kepada Yesus karena mereka mendengar kesaksian
perempuan itu yang berkata, “Dia memberitahukan kepada
saya tentang semuahal yangpernah saya lakukan!” 40Waktu
orang-orangSamaria itu sampaikepadaYesus,merekaminta
supaya Dia tinggal bersama mereka. Yesus setuju, dan
kami tinggal bersama mereka selama dua hari. 41 Lalu
orang-orang kampung itu bertambah banyak lagi yangmen-
jadi percaya karena mereka sendiri yang sudah mendengar
ajaran-Nya.

42 Dan mereka berkata kepada perempuan itu, “Memang
sebelumnya kami percaya kepada-Nya karena apa yang
kamu katakan. Tetapi sekarang kami percaya karena kami
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sendiri yang sudahmendengar ajaran-Nya. Jadi sekarang su-
dah 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 tetapi waktu Dia tiba, orang Galilea
menyambut-Nya dengan baik. Hal itu terjadi karenamereka
juga hadir pada perayaan Paskah di Yerusalem, dan melihat
sendiri semua yang Dia lakukan di sana.

46 Ketika di Galilea, Yesus kembali lagi ke desa Kana—
di mana Dia pernah mengubah air menjadi anggur. Desa
itu tidak jauh dari kota Kapernaum. Seorang pejabat pe-
merintah tinggal di desa itu, dan pada waktu itu anak laki-
lakinya sedang sakit 47 dan hampir mati. Jadi waktu peja-
bat itu mendengar bahwa Yesus sudah datang dari provinsi
Yudea dan ada di Galilea, dia pergi ke Kana dan memohon
kepada-Nyauntuk langsung ikut bersamanya keKapernaum
untuk menyembuhkan anaknya. 48 Tetapi Yesus berkata
kepadanyadankepadasemuaorangyangadadi situ, “Orang-
orang di sini tidak mau percaya kepada-Ku kalau belum
melihat 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. Mereka memberitahukan
kepadanya seperti ini, “Anakmu sudah sembuh.”

52 Lalu pejabat itu bertanya kepada mereka, “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.

54Dengandemikian, Yesus sudahduakali pulangkeGalilea
dari Yudea danmembuat keajaiban.

✡ 4:42 Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10
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5
Yesusmenyembuhkan orang sakit di kolamBetesda

1 Sesudah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti
salah satu perayaan orang Yahudi. 2Di dekat pintu gerbang
Yerusalem yang diberi nama “Gerbang Domba,” ada sebuah
kolamyangdalambahasa IbranidisebutBetesda.* Dipinggir
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 me-
nunggu air kolam itu berguncang, 4 karena sewaktu-waktu
adamalaikat yang turundanmengguncangkanair kolam itu.
Pada saat itu terjadi, orang yang pertama sekali masuk ke
dalam kolam itu akan menjadi sembuh dari penyakitnya. ]
5-6Di situ juga ada seorang laki-laki yang sudah sakit selama
tiga puluh delapan tahun. Saat melihat orang itu, Yesus tahu
bahwa dia sudah sakit untuk waktu yang sangat lama. Lalu
Yesus bertanya kepadanya, “Apakah kamumau sembuh?”

7 Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai bergun-
cang, tidak ada orang yang bisa membantu menurunkan
saya ke dalam kolam ini. Setiap kali saya berusaha turun,
orang lain sudah turun lebih dulu.”

8 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah! Angkatlah
kasurmu dan berjalanlah.” 9Saat itu juga, orang itu sembuh!
Lalu dia mengangkat kasurnya dan berjalan.
Kesembuhan ini terjadi pada Hari Sabat. 10 Karena itu,

beberapa pemimpin Yahudi berkata kepada orang yang dis-
embuhkan itu, “Ini Hari Sabat— bukan! Menurut peraturan
kita, kamu tidakbolehmembawakasurmupadaHari Sabat.”

11Tetapidiamenjawab, “Orangyangmenyembuhkansaya,
dialah yang menyuruh saya, ‘Angkatlah kasurmu dan ber-
jalan.’ ”

12Lalumereka bertanya, “Siapa dia yangmenyuruh kamu
berbuat begitu?!”

13 Namun orang yang baru sembuh itu tidak mengenal
siapa yang sudah menyembuhkannya. Memang di tempat
itu ada banyak orang, dan secara diam-diam Yesus sudah
meninggalkan tempat itu.

14Beberapawaktukemudian, di salah satu terasRumahAl-
lah, Yesus bertemudenganorang itu danberkata kepadanya,
* 5:2 Betesda berarti “rumah belas kasihan.” Dalam beberapa naskah kuno
yang lain dari Injil ini, kolam itu juga bernama Betsaida atau Betzatha. Kolam
itu terletak di sebelah utara kompleks Rumah Allah di Yerusalem. † 5:3 Tanda
kurung seperti ini [ … ] menunjukkan bahwa kata-kata yang dalam kurung
ternyata tidak ditulis oleh Yohanes. Salinan kuno Injil Yohanes menambahkan
kata-kata itu untuk menjelaskan kenapa orang-orang sakit menunggu di kolam
itu.
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“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 memberitahukan, “Orang yang
menyembuhkan saya itu namanya Yesus.”

16 Yesus menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat.
Karena itulah para pemimpin Yahudi mulai mempersulit
Dia. 17 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Bapa-Ku bekerja
terus-menerus, dan Aku juga selalu bekerja seperti Dia.”

18 Jawaban itu membuat mereka lebih marah lagi, se-
hinggamerekamencari jalan untukmembunuhDia. Karena
menurut mereka, Dia sudahmelanggar peraturanMusa ten-
tang Hari Sabat, dan juga berkata bahwa Allah adalah Bapa-
Nya. Berarti Dia membuat diri-Nya sama dengan Allah.

Anak Allahmemiliki kuasa Allah
19Untukmenjawabmerekayangmarahkepada-Nya, Yesus

berkata, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Aku—
sebagai Anak dari Bapa-Ku, tidak bisa mengerjakan sesu-
atu atas kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku melakukan apa
yang Bapa-Ku sedang kerjakan. Apa yang Aku lihat Bapa-
Ku lakukan, itu juga yang Aku lakukan. 20-21 Bapa-Ku
menghidupkan orang dari kematian. Demikian juga, Aku
memberikan hidup kepada siapa saja yang Aku mau. Bapa-
Ku mengasihi Aku. Itu sebabnya Dia menunjukkan segala
sesuatu yang Dia kerjakan kepada-Ku. Dan Bapa akan meli-
batkan Aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya
kalianmenjadi heran.

22 “Bapa-Ku tidakmenghukum siapa pun, tetapi Dia sudah
menyerahkan semua pekerjaan itu kepada-Ku. 23 Bapa su-
dah memutuskan seperti itu supaya semua orang menghor-
mati Aku, sama seperti mereka menghormati Dia. Kalau
orang tidak menghormati Aku, berarti mereka juga tidak
menghormati Bapa-Ku yang mengutus Aku ke dalam dunia
ini.

24 “YangKu-katakan inimemang 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—
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yaitu suara-Ku, dan mereka akan hidup. 26 Hal itu ter-
jadi karena Bapa-Ku adalah sumber hidup, dan Dia sudah
memberikankuasakepada-Kuuntukmemberihidupkepada
manusia. 27Bapa-Ku juga sudahmemberikan kuasa kepada-
Ku untuk menghakimi manusia, karena Aku adalah Anak
Manusia.‡

28 “Yang lebih mengherankan lagi: Akan tiba waktunya
ketika semua orang mati yang ada di dalam kubur akan
mendengar suara AnakManusia— yaitu Aku. 29Lalumereka
semua akan bangkit dan keluar dari kubur-kubur mereka
masing-masing. Yang sudah hidup benar akan menda-
pat hidup selama-lamanya, tetapi Aku akan menghukum
mereka yang sudah hidup dalam kejahatan.

30 “Aku akan menghakimi dengan adil, karena Aku tidak
bisa berbuat apa-apa atas kemauan-Ku sendiri. Aku hanya
menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar dari Bapa-
Ku. Hukuman yang Aku berikan pasti adil, karena Aku tidak
mengikuti kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku selalu mengikuti
kemauan Bapa yangmengutus Aku ke dalam dunia ini.

Yesus berbicara dengan para pemimpin Yahudi
31 “Kalau hanya Aku sendiri yang bersaksi tentang diri-Ku,

dan tidak ada orang lain yang menguatkan apa yang Aku
katakan,makakalian tidakakanmenerimakesaksian-Ku itu.
32Tetapi ada Orang lain yang bersaksi mengenai Aku— yaitu
Bapa-Ku. Dan Aku tahu bahwa kesaksian-Nya tentang Aku
adalah benar.

33 “Kalian sudah menyuruh beberapa orang pergi kepada
Yohanes Pembaptis untuk bertanya tentang Aku. Dan
semua yang Yohanes katakan tentang Aku adalah benar.
34 Sebenarnya, Aku tidak perlu bantuan dari manusia un-
tuk bersaksi tentang Aku. Aku hanya mengingatkan kalian
tentang apa yang Yohanes katakan supaya kalian dapat dis-
elamatkan. 35 Waktu Yohanes tinggal di antara kalian, dia
seperti pelita yang menyala dan bercahaya. Dan hanya
sementarawaktu saja kalianmemangmenikmati cahayanya
itu danmenerima kesaksiannyamengenai Aku.

36 “Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Yohanes
adalah semua yang Aku kerjakan di antara kalian, karena
semuayangBapaberikanuntukAkukerjakanmembuktikan
bahwa Dia sudah mengutus Aku ke dalam dunia ini. 37Dan
Bapa yang mengutus Aku, Dia sendiri yang langsung mem-
beri kesaksian tentang Aku kepada manusia. Tetapi kalian
tidak pernah mendengar suara-Nya dan tidak pernah juga
melihat muka-Nya. 38Kalian tidak bisa menerima apa yang
‡ 5:27 AnakManusia Lihat catatan di Yoh. 1:51.
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Dia katakan, karena kalian tidak mau percaya kepada-Ku
yang sudah diutus-Nya. 39 Kalian senang belajar dari Kitab
Suci, karena kalian berpikir bahwa dengan berbuat begitu
kalian akan mendapat hidup untuk selama-lamanya. Tetapi
justru buku-buku Firman Allah itu memberi kesaksian ten-
tang Aku. 40 Walaupun begitu, kalian tidak mau datang
kepada-Ku untuk belajar bagaimanamenerima hidup itu.

41 “Aku tidak mencari pujian dari manusia. 42 Tetapi
Aku mengenal hati kalian— yaitu Aku tahu bahwa kalian
tidak mengasihi Allah. 43 Aku sudah datang dari Bapa-Ku
untuk mewakili Dia. Tetapi kalian tidak menerima Aku.
Padahal kalau orang lain datang dan membawa pengajaran
atas namanya sendiri, kalian akan menerima dia dengan
senang hati. 44 Itu karena kalian suka mencari pujian dari
sesama kalian saja, tetapi kalian tidak pernah mencari pu-
jian dari Allah yang satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana
kalian bisa percaya kepada-Ku? 45 Jangan kalian berpikir
bahwa Aku akan berdiri di hadapan Bapa dan berbicara
tentang kesalahan-kesalahan kalian. Musalah— yang kalian
harapkan untuk membela kalian, yang akanmelakukan itu!
46 Kalau kalian percaya apa yang dikatakan Musa, seharus-
nya kalian jugamempercayai apa yang Aku katakan, karena
dia sudahmenulis tentang Aku.✡ 47Tetapi kalau kalian tidak
percaya kepada apa yang sudah ditulis oleh Musa, jadi tidak
mungkin kalian percaya tentang apa yang Ku-katakan.”

6
Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡

1 Sesudah itu, Yesus berangkat bersama kami murid-
murid-Nya dengan berlayar menyeberangi Danau Galilea—
yang juga disebut Danau Tiberias. 2Ke 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
untukmerayakan Paskah.

5Waktu Yesus memandang ke sekeliling-Nya dan melihat
banyak orang sedang berdatangan kepada-Nya, Dia berkata
kepada Filipus, “Di mana kita bisa membeli roti supaya
mereka semua bisa makan?” 6Dia berkata seperti itu hanya
untuk menguji Filipus, karena Dia sendiri sudah tahu apa
yang akan dilakukan-Nya.

7 Lalu Filipus menjawab, “Wah! Sekalipun kami kedua
belas murid bekerja selama satu bulan penuh, belum tentu
✡ 5:46 Kej. 3:15; Ul. 18:14-22 ✡ 6: Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17
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upah kami* cukup untuk membeli makanan bagi mereka
semua— walaupun mereka masing-masing hanya dapat se-
potong kecil saja.”

8Kemudian 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,
“Suruhlahmereka duduk.” Lalu kami menyuruhmereka se-
mua duduk. 11Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu
dan mengucap syukur kepada Allah, lalu Dia menyerahkan
kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak.
Lalu semua orangmakan dengan sepuas-puasnya.

12 Sesudah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada
kami, “Kumpulkanlahmakananyang tersisa itu supaya tidak
ada yang terbuang.” 13 Ketika kami mengumpulkannya,
tersisalah dua belas keranjang penuhmakanan itu.

14 Tetapi ketika orang banyak itu melihat keajaiban itu,
mereka berkata, “Orang ini pasti nabi yang sudah lama kita
nanti-nantikan, yang sudah dinubuatkan oleh Musa untuk
datangmenolong kita!”✡

15 Yesus tahu bahwa orang banyak itu sedang mengatur
rencana untukmemaksa Diamenjadi raja atasmereka. Oleh
karena itu, Dia pergi menyendiri ke tempat yang berbukit.

Yesus berjalan di atas air✡
16Kemudian ketika hari mulai malam, kamimurid-murid-

Nya turunke tepi danau. 17Waktu ituhari sudahmulai gelap,
dan Yesus tidak ikut bersama kami. Sesuai dengan perintah-
Nya,‡ kami naik ke dalam perahu dan menyeberang ke arah
kota Kapernaum. 18Lalu 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 airmendekati perahu, dan kamimenjadi takut. 20Tetapi
Dia berkata, “Jangan takut! Ini Aku.” 21Waktu Dia berkata

* 6:7 bekerja … upah kami Secara harfiah, “Roti seharga 200 keping dinar pun.”
Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu,
satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 200 dinar adalah
sejumlah uang yang cukup besar, sama dengan gaji 200 orang dalam satu hari,
atau 12 orang yang kerja satu bulan. † 6:8 Petrus Secara harfiah, “Simon
Petrus.” ✡ 6:14 Ul. 18:15-19; Yoh. 1:21 ✡ 6:15 Mat. 14:22-27; Mrk. 6:45-52
‡ 6:17 Sesuai dengan perintah-NyaKedua kata ini diambil dariMrk. 6:45 supaya
kelakuanmurid-murid Yesus tidak dianggap aneh atau tidak sopan.
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begitu, dengansenanghati kamimenolongDianaikkedalam
perahu. Dan saat itu juga perahu itu sudah tiba di tempat
tujuan kami!

Orang banyakmencari Yesus
22Hari berikutnya, orang banyak yangmasih tinggal di se-

berang danaumenjadi sadar bahwa hari sebelumnya hanya
ada satu perahu saja di situ, dan Yesus tidak ikut menye-
berang 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 mem-
berikan roti kepada orang banyak itu sesudah Dia mengu-
cap 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 danmenyeberang ke
Kapernaum untukmencari 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?”

26 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku beritahukan ini
memang benar: Kalianmencari Aku bukan karenamengerti
keajaiban-keajaiban yang sudah Aku lakukan, tetapi karena
kalian sudah makan roti sampai kenyang. 27 Makanan
duniawi akan habis dan cepat menjadi busuk. Jangan-
lah 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— Anak Manusia, yang bisa memberikannya
kepadakalian, karenaAllahBapa sudahmemberikanhak itu
kepada-Ku.”

28Lalumerekabertanyakepada-Nya, “Laluapayangharus
kami lakukan?— supaya Allah senang kepada kami sehingga
kami mendapatkan makanan yang memberi hidup yang
selama-lamanya itu?”

29 JawabYesus, “InilahyangAllahmaukalian lakukan: Per-
cayalah kepada-Ku, yang sudah diutus-Nya ke dalam dunia
ini.”

30Mereka bertanya lagi kepada-Nya, “Keajaiban apa yang
akan kamu lakukan? Tolong buktikan!— supaya dengan
melihat, kami akan percaya kepadamu. 31 Nenek moyang
kita sudah makan manna selama Musa memimpin mereka
di padang gurun. Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam
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FirmanTUHAN, ‘Dia sudahmemberimerekamakan roti dari
surga.’ ”✡

32 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku
katakan ini memang benar: 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.”

34 Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Tuan, berikanlah
selalu roti itu kepada kami.”

35 Yesus menjawab, “Akulah roti yang memberi hidup.
Setiap orang yang datang kepada-Ku tidak akan lapar lagi,
dan setiap orang yang percaya kepada-Ku tidak akan haus
lagi. 36 Tetapi Aku ulangi lagi: Kalian sudah melihat Aku,
tetapi kalian tetap tidak percaya kepada-Ku. 37 Semua orang
yang sudah dipercayakan Bapa-Ku kepada-Ku akan datang
kepada-Ku, dan Aku tidak akan menolak siapa saja yang
datang kepada-Ku. 38 Karena Aku turun dari surga— bukan
untuk melakukan kemauan-Ku sendiri, tetapi melakukan
kemauanBapa yangmengutus 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. Dankitamengenal ibu-bapaknya. Bagaimanadiabisa
berkata, ‘Aku sudah turun dari surga’?”

43KataYesuskepadamereka, “Janganlahkalianbersungut-
sungut. 44 Karena siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku
atas kemauannya sendiri. Kalau seseorang datang kepada-
Ku, itukarenaBapayangmengutusAkusudahbekerjadalam
hatinya sehingga dia datang kepada-Ku. Dan setiap orang
yang datang kepada-Ku, pada hari terakhir akan Aku hidup-
kan kembali. 45Hal itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh

✡ 6:31 Mzm. 78:24 § 6:39 hari terakhir … Lihat Yoh. 6:40, 44, 54; 11:24 dan
12:48. * 6:40 memandang Anak-Nya Lihat Yoh. 3:14-15 dan catatan di ayat 14.
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para nabi, ‘Allah akanmengajarmereka semua.’✡ Jadi setiap
orangyangmendengardanmenerimaajarandari Bapaakan
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.
49Nenek moyang kalian memang sudah makan manna dari
Allah di padang gurun. Tetapi sesudah itu, mereka tetap
saja mati sama seperti semua manusia. 50 Tetapi roti yang
sesungguhnya yang turun dari surga sekarang ada di sini.
Setiap orang yang makan roti ini tidak akan mati. 51Akulah
roti hidup yang sudah turun dari surga. Setiap orang yang
makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena
roti yang Ku-berikan itu adalah tubuh-Ku, yang diserahkan
supaya orang-orang di dalamdunia ini bisamenerimahidup
yang sesungguhnya.”

52 Kemudian para pemimpin itu mulai bertengkar satu
sama lain. Mereka berkata, “Bagaimana dia bisa mem-
berikan tubuhnya untuk kita makan?”

53 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Anak
Manusia— yaituAku, beritahukan inimemangbenar: Kalian
harus makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku. Kalau tidak,
kalian tidak akan hidup untuk selama-lamanya. 54 Siapa
saja yangmakan tubuh-Ku danminumdarah-Ku akan hidup
untuk selamanya, dan orang itu akan Aku hidupkan kembali
pada hari terakhir. 55 Karena tubuh-Ku adalah makanan
yang sesungguhnya, dan darah-Ku adalah minuman yang
sesungguhnya. 56 Setiap orang yang makan tubuh-Ku dan
minum darah-Ku menjadi satu dengan-Ku, dan Aku juga
menjadi satu dengan dia. 57 Bapa-Ku adalah sumber hidup.
Dialah yang mengutus Aku, dan Aku hidup karena bersatu
dengan Bapa. Begitu juga, setiap orang yang makan tubuh-
Ku danminum darah-Ku akan hidup karena dia sudahmen-
jadi satu dengan Aku. 58 Jadi, Aku adalah roti dari surga.
Roti yang Ku-berikan tidak seperti roti yang dimakan oleh
nenek moyang kalian itu. Walaupun mereka makan roti itu,
mereka tetap sajamati seperti semuamanusia. Tetapi setiap
orang yang makan roti yang Aku berikan akan hidup untuk
selama-lamanya.”

59 Yesus mengatakan semuanya itu di Kapernaum, waktu

✡ 6:45 Yes. 54:13
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Diamengajar di rumah pertemuan orang Yahudi.†

Banyak pengikut Yesus yangmeninggalkan Dia
60 Ketika orang banyak yang biasa mengikuti Yesus

mendengarkan ajaran itu, mereka berkata, “Ajaran ini sulit
sekali. Tidak ada orang yang bisa mengerti.”

61 Yesus tahu bahwa mereka yang biasa mengikuti Dia
sedang bersungut-sungut karena ajaran-Nya itu, jadi Dia
berkata kepada kami kedua belas murid-Nya, “Apakah
kalian juga tidak senang dengan ajaran-Ku itu? 62Kalau be-
gitu, kalian pasti tidak senang kalaumelihat AnakManusia—
yaituAku, kembali lagi ke surga! 63Karena apa yang tadi Aku
ajarkan kepada kalian berasal dari RohKudus. Ajaran-Ku itu
mempunyai kuasa Roh untuk memberi kehidupan. Segala
usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Yang memberi
hidup kepadamanusia adalah RohKudus. 64Tetapi Aku tahu
bahwa ada beberapa dari antara kalian yang tidak percaya
kepada-Ku.” (Karena Yesus sudah tahu dari permulaan siapa
saja yang tidak percaya kepada-Nya—bahkanDia 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.’ ”

66 Sesudah itu, banyak orang yang sudah mengikuti Yesus
tidak mau mengikuti Dia lagi, dan mereka pergi mening-
galkan Dia.

67 Lalu Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian juga
maumeninggalkan Aku?”

68Lalu Petrusmenjawab, “Tuhan, kami tidak bisamening-
galkan Engkau, karena ajaran-ajaran-Mu berkuasa sehingga
kami bisa memperoleh hidup yang selama-lamanya. 69Dan
kami percaya bahwa Engkau adalah Utusan yang kudus dari
Allah.”

70LaluYesusmenjawabkami, “WalaupunAkusendiri yang
sudah memilih kalian yang dua belas orang ini menjadi
murid-Ku, tetapi salah satu dari antara kalian adalah hamba
iblis.” 71Yang Yesus maksudkan adalah Yudas— anak Simon,
dari desa Kariot. Yudas termasuk salah satu dari kami kedua
† 6:59 rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sina-
goge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk
pertemuan umum orang Yahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan
mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang
ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban
bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan
dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal.
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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 sana mau membunuh Dia. 2 Pada waktu itu, hampir
tiba waktunya bagi orang-orang Yahudi merayakan Pesta
Pondok Cabang-cabang Berdaun— yang berlangsung selama
tujuh hari.✡ 3 Lalu saudara-saudara Yesus berkata kepada-
Nya, “Pergilah ke Yudea supaya orang banyak yang selalu
mengikutimu bisa melihat keajaiban-keajaiban yang kamu
lakukan. 4 Karena kalau seseorang mau menjadi terkenal,
dia tidak bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan. Jadi
kalau kamu mampu melakukan keajaiban-keajaiban, tun-
jukkanlah dirimu kepada semua orang.” 5 Saudara-saudara
Yesus berkata begitu karena mereka juga tidak percaya
bahwa Dia adalah Kristus.

6 Jawab Yesus kepadamereka, “Sekarang belumwaktunya
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 terangmemberitahukan kepadamereka
bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah
jahat. 8 Biarlah kalian saja yang pergi ke perayaan itu. Aku
tidak pergi sekarang, karena belum tiba waktu-Ku untuk
pergi ke sana.” 9 Sesudah berkata begitu, Yesus tetap tinggal
di Galilea.

10 Tetapi sesudah saudara-saudara-Nya pergi ke perayaan
itu, secara diam-diam Yesus pun pergi, supaya tidak dike-
tahui oleh orang banyak. 11 Pada perayaan itu, para
pemimpin Yahudimencari Dia dan bertanya-tanya terus, “Di
mana orang itu?”

12 Di antara orang banyak yang ada di pesta itu, mulai
terdengar banyak bisikan tentang Yesus. Karena ada yang
berkata, “Dia orang baik.” Tetapi ada juga yang berkata,
“Bukan, dia penyesat yang menyesatkan banyak orang!”
13Tetapi seorang pun tidak ada yang berani berbicara secara
terang-terangan tentang Dia, karena mereka takut kepada
para pemimpin Yahudi.

Yesusmengajar di Yerusalem
14 Pada hari keempat dari ketujuh hari pesta tersebut,

Yesus masuk ke dalam salah satu teras Rumah Allah, lalu
✡ 7:2 Im. 23:33-43; Bil. 29:12-39; Ul. 16: 13-15



Yohanes 7:15 310 Yohanes 7:27

mengajar orang banyak yang ada di situ. 15 Para pemimpin
Yahudi menjadi heran dan berkata, “Bagaimana orang ini
bisa tahu banyak hal?— padahal dia bukan orang yang
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. 17 Setiap orang yang mau melakukan kehendak
Allah akan tahu kalau ajaran-Ku benar-benar berasal dari
Allah, atau hanya berasal dari pikiran-Ku sendiri. 18 Kalau
ajaran seseorang berasal dari pikirannya sendiri, berarti
dia mencari hormat untuk dirinya sendiri. Tetapi ajaran-
Ku mendatangkan hormat bagi Bapa yang mengutus Aku.
Itulah tandanya bahwa Aku tidak menipu, dan kalian boleh
percaya apa yang Aku ajarkan. 19 Percuma saja Musa mem-
berikan Hukum Taurat kepada kalian! Karena seorang pun
dari kalian tidak adayangmengikutiHukumTaurat itu! Lalu
kenapa kalian melanggar Hukum Taurat dengan berusaha
membunuh-Ku?”

20 Lalu orang banyak itu menjawab, “Engkau sudah gila
karena kerasukan setan! Tidak ada orang yang berusaha
membunuhmu!”

21 Dan Yesus menjawab mereka, “Aku sudah melakukan
satu keajaiban pada Hari Sabat dan kalian menjadi heran.
22 Tentang pekerjaan pada Hari Sabat, kalian harus ingat
bahwa kalian juga melakukan sunat kepada anak laki-laki
pada Hari Sabat, apabila anak itu lahir pada Hari Sabat
sebelumnya. Hal itu sesuai denganHukumMusa, akan tetapi
sebenarnya adat sunat itu tidak berasal dari ajaran Musa
tetapi dari nenekmoyang kita. 23 Jadi untukmenaati Hukum
Musa, kalian menyunat alat kelamin anak laki-laki pada
Hari Sabat. Kalau begitu, kalian jangan marah kalau Aku
menyembuhkan seluruh tubuh orang sakit pada Hari Sabat!
24 Jangan kamumenuduhAku atau orang lain tanpa berpikir
baik-baik, tetapipertimbangkanlahperbuatanorangdengan
benar dan adil.”

Pertanyaan orang Yahudi kalau Yesus adalah Kristus
25Kemudian ada beberapa orang Yerusalem yang berkata,

“Bukankah dia ini yang sedang dicari-cari untuk dibunuh?
26 Tetapi lihat! Sekarang dia mengajar dengan bebas di
depan umum, dan mereka tidak berbuat apa-apa kepada
dia! Apakah mungkin para pemimpin kita sekarang sudah
berubah pikiran dan menyadari bahwa dia adalah Kris-
tus?” 27Tetapi orang lain juga berkata, “Kemungkinan orang
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Nazaret ini bukan Kristus, karena kalau Kristus datang, se-
orang 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 kalian mengenal Aku dan
kalian tahu tempat asal-Ku. Tetapi Aku datang bukan karena
kemauan-Ku sendiri. Aku diutus oleh Bapa-Ku— yaitu Dia
yang selalu dapat dipercaya. Kalian belum mengenal Dia.
29Tetapi Akumengenal Dia, karena Aku datang dari Dia. Dia
jugalah yang sudahmengutus Aku.”

30 Pada waktu Yesus berkata seperti itu, para pemimpin
Yahudi berusaha untuk menangkap Dia. Tetapi satu pun
dari antara mereka tidak ada yang sampai berbuat apa-apa
kepada-Nya, karenabelum tibawaktunyauntukmenangkap
Dia. 31Tetapi dari antara orang banyak itu, banyak yang per-
caya kepada-Nya. Mereka berkata, “Waktu Kristus datang,
keajaiban yang Dia buat pasti tidak akan lebih banyak dari
yang Yesus buat sekarang ini!”

Para pemimpin Yahudi berusahamenangkap Yesus
32 Lalu orang-orang Farisi mendengar apa yang

dibicarakan oleh orang banyak itu tentang Yesus. Jadi
mereka bersama para imam kepala menyuruh tentara
penjaga Rumah Allah untuk menangkap Dia. 33 Lalu Yesus
berkata kepada orang banyak itu, “Hanya sebentar lagi Aku
bersama kalian. Aku akan kembali kepada Bapa yang sudah
mengutus Aku. 34 Kalian 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 mene-
mukandia? Apakahdiamaupergi kenegara-negara dimana
orang Yahudi sudah tersebar? Apakah mungkin dia mau
mengajar mereka yang berbahasa Yunani di sana? 36 Apa
maksudperkataannya ini?— ‘Kalianakanmencari 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
37 Waktu tiba puncak perayaan Pesta tersebut— yaitu

hari ketujuh, Yesus berdiri dan berkata dengan suara keras
kepada orang banyak yang ada di dalam teras Rumah Al-
lah itu, “Siapa saja yang haus di antara kalian, datanglah
kepada-Ku untuk minum! 38 Seperti tertulis dalam Firman
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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 waktu Dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan
kepada orang percaya, karena Yesus belum mengalami ke-
matian dan belum diangkat ke tempat kemuliaan-Nya di
surga.

Orang banyak berdebat tentang Yesus
40Sebagiandari orangbanyakyangmendengarperkataan-

perkataan Yesus itu berkata, “Dia ini benar-benar nabi yang
kita nanti-nantikan, yang sudah dijanjikan untuk menggan-
tikanMusa.”*

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 kampungBetlehem, dimanaduluDaudpernah tinggal.”
43Demikianlah orang banyak itu bertengkar satu sama lain
tentang Yesus. 44 Beberapa orang dari antara orang banyak
itu mau menangkap Dia, tetapi seorang pun tidak berani
menyentuhnya.

Para pemimpin Yahudi tidakmau percaya
45 Lalu tentara-tentara penjaga itu kembali kepada para

imam kepala dan orang-orang Farisi yang sudah menyuruh
merekauntukmenangkapYesus. Kemudianmerekaditanya,
“Kenapa kalian tidakmembawa dia?”

46Lalu mereka menjawab, “Belum pernah ada orang yang
mengajar seperti dia!”

47 Lalu orang-orang Farisi itu menjawab, “Wah! Ternyata
kalian juga sudah disesatkan olehnya! 48 Belum ada dari
antara kami para pemimpin dan orang Farisi yang percaya
kepada dia— bukan?! 49Tetapi orang banyak yangmengikuti
dia itu, tidak tahu apa-apa tentang Hukum Taurat. Biarlah
Allahmenghukummereka!”

50 Tetapi di situ juga ada Nikodemus— yaitu salah satu
dari antaramereka yang sebelumnya sudahmenemui Yesus.
Lalu dia berkata kepada mereka, 51 “Jangan kita melang-
gar Hukum Taurat! Kita harus mendengar langsung dari
orang itu, dan memeriksanya kalau dia betul berbuat salah
sebelum kita berkata bahwa dia sudahmenyesatkan orang.”
✡ 7:38 Yes. 58:11 * 7:40 dijanjikan untuk menggantikan Musa Musa
sudah bernubuat bahwa Allah 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.
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52Lalu jawabmereka kepadanya, “Kenapa kamumembela
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 rumah masing-

masing. ]

8
[ 1 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada hari berikut-

nya— pagi-pagi benar, Dia kembali ke salah satu teras Rumah
Allah, dan banyak orang datang kepada-Nya. LaluDia duduk
danmengajar mereka.

3Kemudian para ahli Taurat dan beberapa anggota kelom-
pok Farisi datang membawa seorang perempuan kepada
Yesus. Perempuan itu tertangkap basah berbuat zina.
Mereka memaksa dia berdiri di depan orang banyak itu.
4 Lalu mereka berkata kepada Yesus, “Guru, perempuan
ini tertangkap basah sedang berbuat zina. 5 Dan menurut
Hukum Taurat, orang seperti ini harus dilempari dengan
batu sampai mati. Tetapi menurut kamu bagaimana?”

6Mereka bertanya kepada Yesus seperti itu karenamereka
sudah sepakat kalau jawaban Yesus tidak sesuai dengan
Hukum Taurat, mereka berencana untuk menyalahkan Dia.
Tetapi Yesus hanya tunduk saja danmenulis dengan jari-Nya
di tanah. 7Ketika para pemimpin masih terus mendesak Dia
untuk memberi jawaban, Dia mengangkat kepala-Nya dan
berkata kepadamereka, “Siapa di antara kalian yangmerasa
dirinya tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang lebih
dulu melempari perempuan ini dengan batu.” 8 Kemudian
Dia tunduk lagi danmenulis di tanah.

9 Ketika mereka mendengar jawaban Yesus itu, mereka
pergi satu persatu— mulai dari yang lebih tua, sampai
akhirnya tinggal Yesus sendiri di situ bersama perempuan
itu. Dan perempuan itu masih berdiri di tempatnya. 10 Lalu
Yesus mengangkat kepala-Nya dan bertanya kepada dia, “Di
manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang
maumenghukum kamu?”

11Lalu perempuan itumenjawab, “Tidak ada, Bapa.”
Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku juga tidak

menghukummu. Pergilah, dan mulai sekarang jangan
berbuat dosa lagi.” ]

Yesuslah terang dunia
† 7:52 Kurungdenganbentuk [… ]Menunjukkanbahwabagian ini— sampai 8:11,
tidak terdapat dalam salinan yang paling kuno.
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12 Sesudah itu, Yesus kembali berbicara kepada orang
banyak itu. Dia berkata, “Akulah terang dunia. Setiap orang
yang mengikut Aku tidak akan hidup dalam kegelapan.
Karena terang-Ku akan meneranginya dan membawanya
kepada hidup yang selama-lamanya.”

13 Lalu orang-orang Farisi berkata kepada-Nya, “Tetapi
hanya kamu sendiri yang menjadi saksi atas pengakuanmu
itu! Jadi kami tidakbisapercayaapayangkamukatakan itu!”

14Lalu Dia berkata kepadamereka, “Walaupun hanya Aku
sendiri yang menjadi saksi tentang pengakuan-Ku itu, tetapi
apa yang Aku sampaikan itu masih tetap benar. Karena
Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku akan
pergi. Tetapi kalian tidak tahuapa-apa tentangAku. 15Kalian
menyalahkan Aku sesuai dengan kebiasaan manusia duni-
awi, tetapi Aku datang ke dunia ini bukan untuk men-
jatuhkan hukuman kepada manusia. 16 Kalau Aku men-
gadili orang, Aku akan mengadilinya dengan adil, karena
Aku tidakmengadili sendirian, tetapi bersama-sama dengan
Bapa-Ku yang sudah mengutus Aku. 17 Di dalam Kitab Tau-
rat, Musa sudah menyuruh kalian bahwa ketika mengadili
orang, paling sedikit harus ada dua orang saksi mata yang
mengatakan hal yang sama sebelum membenarkan atau
mempersalahkan orang itu. 18Yang memberi kesaksian ten-
tang diri-Ku ada dua: Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri,
dan Bapa yangmengutus Aku juga bersaksi tentang Aku.”

19 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Di mana bapamu
itu?”
Dan Yesus menjawab, “Kalian tidak mengenal Aku dan

jugaBapa-Ku. Kalaukalianbenar-benarmengenalAku, pasti
kalian juga sudah mengenal Bapa-Ku.” 20Yesus mengatakan
semua itu ketika Diamengajar di teras RumahAllah dimana
terdapat beberapa kotak untuk menaruh sumbangan uang.
Walaupun Diamengajar 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 akan mencari Aku,
dan kalian akan mati tanpa pengampunan atas dosa-dosa
kalian. Kalian tidak bisa datang ke tempat Aku pergi.”

22Lalu para pemimpin Yahudi itu bertanya satu sama lain,
“Apakah dia mau bunuh diri? Mungkin itu sebabnya dia
berkata, ‘Kalian tidak bisa datang ke tempat Aku pergi.’ ”

23 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Kalian berasal
dari bawah sini, sedangkan Aku berasal dari atas sana.
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Kalian berasal dari dunia ini, tetapi Aku bukan dari dunia
ini. 24 Itu sebabnya Aku berkata kepada kalian bahwa
kalian akanmati 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 menjelaskan tentang diri-
Ku! 26 Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa Ku-
sampaikan untuk menyatakan dosa-dosa kalian. Tetapi Aku
hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang Aku dengar
dari Bapa yang mengutus Aku. Dia menyampaikan yang
benar saja, dan itu jugalah yang Aku sampaikan kepada
kalian di dunia ini.”

27 Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara
tentang Bapa-Nya yang ada di surga— bukan yang di dunia
ini. 28Karena itu, Yesus berkata kepadamereka, “Padawaktu
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 yang Ku-lakukan atau yang Ku-
ajarkan dari pikiran-Ku sendiri, tetapi itu semua sesuai
dengan apa yang sudah diajarkan oleh Bapa-Ku. 29 Bapa
yang mengutus Aku selalu bersama-Ku. Dia tidak pernah
meninggalkan Aku, karena Aku selalu melakukan apa yang
menyenangkanhati-Nya.” 30Padawaktumerekamendengar
Yesus berbicara seperti itu, banyak orang menjadi percaya
kepada-Nya.

Bagaimana caranya bebas dari dosa
31 Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah

percaya kepada-Nya, “Kalau kalian tetap mengikuti ajaran-
Ku, berarti kalian benar-benar pengikut-Ku. 32 Kalian akan
menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran yang benar
itulah yang akanmembebaskan kalian.”

33 Lalu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami adalah ketu-
runan Abraham! Kami tidak pernah menjadi budak bangsa

* 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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lain. Bagaimana kamu bisa berkata bahwa kami akan
dibebaskan?”

34 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini me-
mang benar: Setiap orang yang berbuat dosa sudahmenjadi
budakdari dosa yangdiperbuatnya. 35-37Pikirkan contoh ini:
Seorang budak yang dibeli tidak termasuk sebagai anggota
keluarga tuannya. Kedudukannya tidak samadengan anak—
yang adalah anggota keluarga itu untuk selamanya. Kalian
berpikir, ‘Kami adalah keturunan Abraham, berarti kami
termasuk keluarga Allah.’ Tetapi sebenarnya kalian adalah
budak dosa. Karena itu, kalau Anak dari Tuan Rumah
membebaskan kalian, maka kalian benar-benar bebas dari
perbudakan. Memang Aku tahu kalian adalah keturunan
Abraham. Tetapi meskipun begitu, kalian berusaha untuk
membunuh-Ku, karena kalian tidak mau menerima ajaran-
Ku. 38 Yang Aku ajarkan adalah hal-hal yang sudah diny-
atakan Bapa kepada-Ku. Tetapi kalian hanyamelakukan apa
yang kalian pelajari dari bapak kalian.”

39Kemudian mereka menjawab, “Kami adalah keturunan
Abraham.”
Lalu Yesus menjawab, “Kalau kalian benar-benar ketu-

runanAbraham, pastilah kalianmengikuti contohAbraham.
40Ajaran benar yang Aku dengar dari Allah, Aku sampaikan
kepada kalian, tetapi kalian berusahamembunuh-Ku! Abra-
ham tidak pernah melakukan seperti itu! 41 Jadi sudah jelas
bahwa kalian bukan keturunan Abraham, karena kalian
mengikuti contoh bapak lain.”
Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Kami ini bukan-

lah anak-anak haram! Sebenarnya Allah yang satu-satunya
yangmenjadi Bapak kami semua.”

42 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Kalau benar
Allah itu Bapa kalian, pasti kalian akan mengasihi Aku,
karena Aku datang dari Dia. Aku datang bukan karena
kemauan-Ku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus Aku ke
dalam dunia ini. 43 Dan inilah sebabnya kalian tidak bisa
mengerti kata-kata-Ku: Karena kalian menolak menerima
ajaran-Ku. 44 Bapak kalian adalah iblis! Itulah sebabnya
kalian senangmelakukan kemauannya. Dari permulaan, ib-
lis adalah pembunuh, dan dia selalu melawan ajaran benar.
Karena ajaran benar tidak bisa tinggal di dalam dirinya. Dia
sukamenipu karenamemang itulah sifat aslinya. Dia adalah
penipu dan bapak dari semua penipu.

45 “Sedangkan ajaran-Ku adalah benar. Jadi itulah sebab-
nyakalian tidakmungkinpercayakepada-Ku! 46Kalian sama
sekali tidak pernah membuktikan bahwa Aku berbuat dosa.
Jadi kalau Aku mengajar ajaran yang benar, kenapa kalian
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tidak percaya kepada-Ku? 47 Setiap orang yang berasal dari
Allah, diapasti akanmendengarkanajarandariAllah. Terny-
ata kalian tidakmaumendengarkan ajaran-Nya! Karena itu,
sudah terbukti bahwa kalian bukan berasal dari Allah.”

Yesus berbicara tentang diri-Nya dan Abraham
48Lalu para pemimpin Yahudi itu langsungmenghina Dia,

“Kamuadalah orang Samaria yang sudah gila dan kerasukan
setan!”

49 Dan Yesus menjawab, “Aku tidak kerasukan. Aku bek-
erja untuk memuliakan Bapa-Ku, tetapi kalian menghina
Aku. 50 Aku tidak mencari pujian untuk diri-Ku sendiri.
Tetapi ada Satu yang mau supaya Aku dihormati. Dialah
juga yang sedangmembela Aku. 51Apa yang Aku katakan ini
memangbenar: Semuaorangyangmengikutajaran-Ku tidak
akanmati untuk selama-lamanya.”

52 Lalu orang Yahudi itu berkata lagi kepada-Nya,
“Sekarang sudah jelas bahwa kamu ini gila dan kerasukan
setan! Abraham sudah mati, dan nabi-nabi juga sudah
mati. Tetapi kamu berkata, ‘Semua orang yang mengikut
ajaranku tidak akan mati untuk selama-lamanya.’ 53 Kamu
keterlaluan sekali! Ternyata kamu pikir dirimu lebih hebat
dari Abraham! Dia sudah mati, dan semua nabi juga sudah
mati. Lalu sekarang kamu pikir dirimu lebih hebat dari
mereka semua!”

54Lalu Yesus menjawab, “Kalau Aku bekerja mencari hor-
mat untuk diri-Ku sendiri, kalian tidak usah percaya kepada-
Ku. Tetapi Yangmenghormati-Ku adalah Bapa-Ku— yaituDia
yangkaliansebut sebagaiAllahkalian. 55Tetapikalianbelum
mengenali Dia. Aku yang mengenali Dia. Kalau Aku berkata
bahwa Aku tidak mengenali Dia, berarti Aku sudah menjadi
penipu— sama seperti kalian. Tetapi Akumengenali Dia, dan
Aku selalu menaati perintah-Nya. 56 Nenek moyang kalian
Abraham senang sekali ketika dia mendengar tentang ren-
cana pelayanan-Ku di dunia ini. Ketika dia menyaksikannya
dari awal, dia gembira sekali.”

57 Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Apa?! Umurmu
belum sampai lima puluh tahun, dan kamu berkata bahwa
kamu sudahmelihat Abraham!”

58Kemudian Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini
memang benar: Sebelum Abraham dilahirkan, Aku sudah
ada.”† 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.
† 8:58 Aku sudah ada Dalam bahasa Yunani ungkapan ini merupakan nama
Allah, “Yahweh.” Lihat catatan di 8:24.
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9
Yesusmembuat seorang yang buta sejak lahir bisamelihat

1 Pada waktu kami murid-murid berjalan bersama Yesus,
kami semua melihat seseorang yang buta sejak lahir. 2 Lalu
kami bertanya, “Guru, kira-kira siapa yang berbuat dosa
sampai dia dilahirkan buta? Apakah karena dosanya sendiri
waktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya, atau
karena dosa ibu atau bapaknya?”

3LaluYesusmenjawab, “Dia dilahirkanbuta bukankarena
dosanya, dan juga bukan karena dosa ibu atau bapaknya.
Tetapi hal itu terjadi supayamelalui 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.
Karenamalamsegera akan tibadan siapapun tidakadayang
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
orang buta itu. 7Lalu Dia berkata, “Pergilah ke kolam Siloam
dan cucilahmatamudi sana.” (Dalambahasa 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
yangpernahmelihat diamengemis sebelumnyaberkata satu
sama lain, “Bukankah dia ini orang buta yang biasa duduk
minta-minta uang?!”

9Ada yang menjawab, “Benar, memang inilah dia.” Tetapi
ada juga yang berkata, “Bukan! Dia hanya mirip dengan
orang buta itu.”
Lalu dia pun berkata, “Benar. Sayalah si buta yang dulu

itu!”
10 Karena itu mereka bertanya kepadanya, “Bagaimana

caranya kamu bisa melihat?”
11Diamenjawab, “OrangyangbernamaYesus itumencam-

pur ludahnya dengan tanah sampaimenjadi lumpur, lalu dia
oleskan pada kelopak mata saya. Lalu dia menyuruh saya
pergi mencuci mata saya di kolam Siloam. Kemudian saya
pergi. Sesudah sayamencuci mata saya, saya bisa melihat.”

12 Lalu mereka bertanya lagi kepadanya, “Di mana orang
itu?”
Dan dia menjawab, “Saya tidak tahu.”
Kelompok Farisi memeriksa apakah benar mantan orang

buta itu buta sejak lahir
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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.

17 Lalu mereka bertanya lagi kepada orang itu, “Kamulah
si buta yang sudah dibuatnya bisa melihat. Jadi bagaimana
pendapatmu tentang orang itu?”
Mantan orang buta itu menjawab, “Dia adalah nabi.”
18 Tetapi mereka tetap tidak percaya bahwa dia memang

buta sebelumnya dan sekarang sudah bisa melihat. Oleh
karena itu, mereka memanggil ibu dan bapaknya. 19 Lalu
mereka bertanya kepada kedua orang tuanya, “Orang ini
anakmu— bukan! Apakah dia benar-benar buta sejak lahir?
Kalaubegitu, bagaimanacaranyasehinggadiabisamelihat?”

20 Orang tua itu menjawab, “Benar dia ini anak kami.
Dia benar-benar buta sejak lahir. 21 Tetapi kami tidak tahu
bagaimana caranya sehingga dia bisa melihat, dan kami
tidak mengenal orang yang membuat matanya bisa meli-
hat. Silakan Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia su-
dah dewasa, dan dia sendiri bisa menjawabnya.” 22 Ibu
dan bapaknya berkata begitu kepada orang-orang Farisi itu
karena mereka takut kena hukuman— yaitu mereka bisa
dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan orang
Yahudi. Karena sebelumnya, para pemimpin orang Yahudi
sudah bersepakat bahwa siapa yang mengaku Yesus adalah
Kristus dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan.*
23 Oleh karena itulah orang tuanya itu berkata, “Silakan
Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan
dia sendiri bisa menjawabnya.”

24 Jadi, untuk kedua kalinya orang-orang Farisi itu me-
manggil orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya,

* 9:22 rumah pertemuan orang Yahudi Lihat catatan di Yoh. 6:59. Seorang yang
dilarangmasuk ke dalam rumah pertemuan juga dijauhkan oleh semua orang.
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“Bersumpahlah di hadapan Allah bahwa kamu akan men-
gatakan yang benar kepada kami! Karena kami tahu Yesus
itu orang berdosa.”

25Lalu dia menjawab, “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
kepada Musa. Tetapi kami tidak tahu apa-apa tentang orang
itu!”

30Laluorangyang tadinyabuta ituberkatakepadamereka,
“Wah, ini aneh sekali! Kalian berkata bahwa kalian tidak
tahu apa-apa tentang Yesus, padahal dia sudah membuat
mata saya bisa melihat. 31 Karena kita tahu bahwa Al-
lah tidak mungkin mendengar permohonan orang berdosa.
Tetapi Dia mendengar setiap orang yang menghormati-Nya
dan yang melakukan kehendak-Nya. 32Dari sejak dunia ada
sampai sekarang, belum pernah kita dengar tentang orang
yang sanggup membuat mata orang yang buta sejak lahir
bisa melihat. 33Kalau orang itu tidak diutus oleh Allah, tidak
mungkin dia melakukan keajaiban seperti ini!”

34Lalumereka berkata kepadanya, “Saat kamu dilahirkan
kamu sudah penuh dengan dosa. Karena itulah kamu buta!
Dan sekarang kamumenganggap dirimu pantas untukmen-
gajar kami— begitu?!” Dan sejak saat itu, dia dilarangmasuk
ke dalam rumah pertemuanmana pun.

Jangan sampaimata hati kitamenjadi buta
35 Pada waktu Yesus mendengar bahwa mantan orang

buta itu dilarang masuk ke dalam rumah pertemuan mana
pun, Yesus mencari dia, dan ketika bertemu Yesus bertanya,
“Apakah kamu percaya kepada AnakManusia?”

36Laluorang itumenjawab, “Bapa, siapakahDia? Katakan-
lah kepada saya supaya saya percaya kepada-Nya!”

37 Lalu Yesus berkata, “Kamu sudah melihat Dia. Sebe-
narnya Anak Manusia itu adalah Aku— yang sudah diutus
olehAllah ke dalamdunia ini dan sekarang sedangberbicara
dengan kamu.”
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38 Orang itu menjawab, “Saya percaya, Tuhan!” Lalu dia
sujudmenyembah-Nya.

39LaluYesusberkata, “Akudatangkedunia iniuntukmem-
buat 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 kamu masih tetap berkata bahwa kamu bisa
melihat, itu berarti kamu terus memelihara dosamu.”

10
Gembala dan domba-domba-Nya

1 Lalu Yesus berkata kepada mereka semua yang ada di
situ, “Apa yangAku katakan inimemang benar: Setiap orang
yang mau masuk ke dalam kandang domba harus melewati
pintu. Kalau malam hari dia masuk dengan memanjat pa-
gar, tentulah dia orang yang mau mencuri dan merampok
domba-domba itu. 2Sedangkan gembala domba itu pastima-
suk melalui pintu. 3 Lalu penjaga kandang akan membuka
pintu baginya. Dan ketika gembala itu memanggil nama
setiap dombanya, domba-domba itu pun akan mengenal
suaranya, dan mengikutinya ketika dia menuntun domba-
dombanya keluar. 4 Dan ketika dia mengeluarkan domba-
domba itu, dia selalu berjalan di depan. Domba-dombanya
selalu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
5Tetapi domba-domba itu tidak akanmengikuti orang lain—
bahkan akan lari dari orang itu karena domba-domba itu
tidakmengenal suaranya.”

6SesudahYesusmenceritakankiasan itu, kami semuayang
mendengarkan-Nya tidakmengerti apamaksudnya.

Yesus gembala yang setia
7 Jadi, Yesus berkata lagi, “Apa yang Aku katakan ini

memang benar: Akulah pintu masuk ke kandang domba.
8 Setiap orang yang datang sebelum Aku dan mengaku seba-
gai gembala, mereka adalah pencuri dan perampok. Tetapi
domba-domba itu tidak mengikuti mereka. 9 Ya, Akulah
pintu. Setiap orang yang masuk melalui Aku, akan sela-
mat. Dan Aku akan menjaga mereka supaya bisa keluar
masuk kandang dengan aman dan mendapatkan makanan.
10 Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh,
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dan membinasakan. Tetapi Aku sudah datang ke dunia ini
untukmemberi hidup— yaitu hidup yang penuh berkat.

11 “Akulah gembala yang setia. Seorang gembala yang
setia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan
domba-dombanya. 12 Tetapi pekerja upahan tidak akan
bekerja seperti gembala pemilik domba-domba itu. Ketika
pekerja itumelihat serigaladatang, diaakan laridanmening-
galkan domba-domba itu. Lalu serigala itu akanmenangkap
salah satudomba, danyang lainnyaakan lari ke sanakemari.
13Dia lari karena dia bekerja hanya sebagai seorang upahan
saja dan dia tidak peduli dengan domba-domba itu.

14-15 “Aku adalah gembala yang setia. Aku menyerahkan
nyawa-Ku untuk menyelamatkan domba-domba-Ku. Sama
seperti Bapa-Ku sangat mengenal Aku, begitu juga Akumen-
genal domba-domba-Ku. Dan sama seperti Aku sangat men-
genal Bapa, begitu juga domba-domba-Ku mengenal Aku.
16Aku juga mempunyai domba-domba lain yang belum ter-
gabung ke dalam kelompok ini. Jadi Aku perlu memimpin
mereka supaya bergabung ke dalam kelompok yang satu
ini. Mereka juga akan mendengar suara-Ku. Dan akhirnya
semua domba-Ku akan menjadi satu kelompok dengan satu
gembala—yaituAku. 17 Jadi, itulah sebabnyaBapamengasihi
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 waktu kematian-Ku maupun waktu Aku
hidup kembali. Ini semua sesuai dengan perintah Bapa
kepada-Ku.”

19Waktu orang Yahudi mendengar Yesusmengajar seperti
itu, mereka mulai bertengkar satu sama lain. 20 Banyak di
antara mereka yang mengatakan, “Dia gila karena dikuasai
setan. Tidak usah dengarkan dia!”

21 Tetapi yang lain berkata, “Apa yang baru saja dia
katakan itu bukan seperti perkataan orang yang dikuasai
setan! Orang yang dikuasai setan tidak mungkin menyem-
buhkanmata orang buta.”

Pertengkaran antara para pemimpin Yahudi dan Yesus
22 Tidak lama kemudian Yesus berada di Yerusalem pada

waktu perayaan memperingati Peresmian Rumah Allah.
Waktu itu musim dingin. 23 Dan Yesus sedang berjalan-
jalan di Teras Salomo di Rumah Allah. 24 Kemudian para
pemimpin Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus dan
berkata kepada-Nya, “Sudah begitu lama kami menunggu



Yohanes 10:25 323 Yohanes 10:34

untuk kamu mengatakan dengan terus terang tentang siapa
dirimu sebenarnya! Kalau kamu memang Kristus, katakan-
lah!”

25 Lalu jawab-Nya, “Aku sudah memberitahukan, tetapi
kalian tidak percaya. Aku sudah melakukan banyak kea-
jaiban dalam nama Bapa-Ku. Hal-hal itu menunjukkan
jabatan-Ku. 26 Tetapi kalian tidak percaya karena kalian
bukan domba-domba-Ku. 27 Karena domba-domba-Ku se-
lalu mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka, dan
mereka selalu mengikut Aku. 28 Aku memberikan hidup
yang selama-lamanya kepada mereka. Jadi domba-domba-
Ku tidak akanmati selamanya, dan tidak ada yang bisa mer-
ampas mereka 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.”

31 Lalu sekali lagi✡ para pemimpin itu mengambil batu
untukmelempari Yesus sampai mati.

32 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Sesuai perintah
Bapa-Ku, Aku sudah mengerjakan banyak keajaiban† di
tengah-tengah kalian. Jadi, apakah ada keajaiban yang
kalian tidak suka, sehingga kalian mau membunuh Aku
dengan batu?”

33Lalu mereka menjawab, “Bukan! Kami tidak maumem-
bunuh kamu karena keajaiban yang kamu lakukan, tetapi
karena kamu menghina Allah. Kamu hanya manusia saja,
tetapi kamumenjadikan dirimu sama seperti Allah.”

34Lalu Yesus menjawab, “Kalian sudah menerima Firman
TUHAN, danmemang pernahmembaca di dalamnya bahwa
Allah berkata,
‘Kalian semua adalah anak-anak Allah YangMahabesar,

dan bersifat seperti Dia.’‡

* 10:29 tangan Kami Secara harfiah, Yesus mengatakan “tidak ada yang bisa
merampas dari tangan Bapa.” Tetapi karena apa yang Dia katakan di ayat 28b
dan 29a, maksud-Nya adalah bahwa Bapa dan Dia memegang domba-domba itu
bersama. Ini sesuai Yoh. 17:10. ✡ 10:31 Yoh. 8:59 † 10:32 keajaiban
Dalam bahasa Yunani, Yesus katakan “perbuatan baik,” tetapi di sini dan 37-38,
maksudnya bukan perbuatan biasa saja. ‡ 10:34 anak-anak Allah … Yesus
mengutip dari Mzm. 82:6. Menurut yang Yohanes tulis dalam bahasa Yunani,
Yesus hanya sebut bagian pertama dari ayat itu— yaitu secara harfiah, “Aku—
yaitu Allah, katakan, ‘Kalian adalah allah-allah.’ ” (Kata ‘allah-allah’ itu biasa
diterjemahkan ‘ilah-ilah’ dalam bahasa Indonesia.) Secara harfiah semua ayat
itu bisa diterjemahkan, “Saya katakan, ‘Kalian adalah ilah-ilah, dan semua kalian
adalah anak-anak Yang Mahatinggi.’ ” Penerjemahan ini mengisi semua ayat
Mzm. 82:6, karena itu membuat artinya lebih jelas untuk pembaca sekarang.
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35Tentu FirmanTUHANselalu benar. Jadi kalauAllah 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
melakukan keajaiban-keajaiban yangmemuliakan Bapa-Ku,
kalian tidak usah ikut ajaran-Ku. 38 Tetapi kalau Aku me-
mangmelakukan banyak keajaiban yangmemuliakan Bapa-
Ku, dan kalian tetap tidak mau percaya kepada-Ku, se-
baiknya hendaklah kalian percaya bahwa hal-hal yang Aku
lakukan itu berasal dari Bapa. Dengan begitu kalian akan
tahu dan mengerti bahwa Bapa sudah bersatu dengan Aku,
dan Aku bersatu dengan Dia.”

39 Lalu mereka mencoba lagi untuk menangkap Yesus,
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga Dia
terlepas dari tanganmereka.

40 Kemudian Dia pergi ke seberang Sungai Yordan, tem-
pat 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
situbanyakorangyangmenjadi percayabahwaYesusadalah
Kristus.

11
Kematian Lazarus

1-3 Pada waktu itu, teman Yesus yang bernama Lazarus
sedang sakit. Dia tinggal dengan dua saudarinya— yaitu
Maria dan Marta, di kampung Betania, dekat Yerusalem.
(Maria ini yang akan meminyaki kaki Yesus dengan minyak
harum dan mengusapnya dengan rambutnya.) Jadi kedua
saudari Lazarus itu menyuruh orang pergi menemui Yesus
dengan berita seperti ini, “Tuhan, sahabat-Mu yang Engkau
kasihi sedang sakit.”

4KetikaYesusmendengar berita itu, Dia berkata, “Penyakit
itu tidak akan berakhir dengan kematian. Melainkan supaya
Allah dimuliakan. Dan melalui hal itu Aku sebagai Anak
Allah juga akan dimuliakan.” 5Walaupun Yesus mengasihi
Maria, Marta dan Lazarus, 6 tetapi ketika Dia mendengar
berita itu, Diamasih tetap tinggal di situ selama dua hari lagi
dengan kami murid-murid-Nya. 7 Sesudah itu, Dia berkata
kepada kami, “Mari kita kembali ke Yudea.”
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8Lalu kamimenjawab, “Guru, belum lama para pemimpin
Yahudi hampirmelempari Engkau dengan batu, jadi apakah
Engkau sungguh-sungguhmau kembali ke sana?!”

9 Lalu Dia menjawab, “Setiap hari matahari bersinar se-
lama dua belas jam. Jadi kalau kita berjalan pada siang
hari, kita tidakakan jatuh, karena cahayanyamenyinari kita.
10Tetapi siapa yangberjalandiwaktumalam, sering kali bisa
jatuh karena tidak ada terang untukmenuntunnya.”

11LaluDia berkata lagi, “Sahabat kita Lazarus sedang tidur
sekarang, tetapi Aku mau pergi ke sana untuk memban-
gunkan 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 sebenarnya maksud Yesus ‘tidur’ dalam
kata kiasan— yang artinya ‘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 sekarangmarilah kita pergi kepadanya.”

16Salah satu dari kami adalah Tomas, yang biasa dipanggil
si Anak Kembar.* Saat itu dia berkata, “Mari kita ikut Dia,
supaya kita juga ikut dibunuh bersama Dia.”

Hanya Yesus saja yangmemberi kebangkitan dan hidup
17 Waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya tiba di Beta-

nia, 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. 21 Waktu mereka bertemu, Marta
berkata kepada-Nya “Tuhan, kalau Engkau ada di sini se-
belumnya, 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.”

* 11:16 si Anak Kembar Nama Tomas berasal dari bahasa Ibrani dan mem-
punyai arti ‘anak kembar’. Di sini Yohanes juga memberikan namanya dalam
bahasa Yunani— yaitu “Didimus”— yang juga berarti ‘anak kembar’. † 11:18
tiga kilometer Secara harfiah, “15 stadia.”
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24 Dan Marta berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwa dia
akan bangkit dan hidup lagi ketika semua orang dibangk-
itkan pada waktu dunia ini berakhir.”

25Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Akulah yangmemberi
kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepada-
Ku akan tetap hidupwalaupun dia sudahmati. 26Dan semua
orangyangmasihhidupdanpercayakepada-Ku, sebenarnya
mereka tidak akan pernah mati. Marta, apakah kamu per-
caya akan hal ini?”

27Lalu diamenjawab, “Ya, Tuhan. Saya percaya bahwaEn-
gkau adalah Anak Allah dan Kristus— yang sudah dijanjikan
untuk datang ke dalam dunia ini.”

Yesusmenangis
28 Sesudah Marta berkata begitu, dia kembali ke rumah

untuk memanggil Maria. Karena ada orang-orang lain di
dalam rumah, Marta berbisik kepadanya, “Guru sudah ada
di sini, dan Dia mau bertemu denganmu.” 29Mendengar hal
itu,Maria langsungberdiri danpergimenemuiYesus. 30Pada
waktu itu, Yesus belum masuk ke kampung itu, tetapi Dia
masih berada di tempat di manaMarta bertemu dengan Dia.
31Kebetulanwaktu itu ada banyak orang Yahudi yang sudah
datang ke rumah ituuntukmenghiburMaria. Waktumereka
melihat dia berdiri dan cepat-cepat pergi ke luar, mereka
berpikir dia mau pergi ke kubur Lazarus untuk menangis.
Jadimerekamengikuti dia. 32WaktuMaria sampai di tempat
Yesus berada danmelihat-Nya, dia langsung sujud menyem-
bah di depan kaki-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?”
Dan mereka menjawab, “Mari ikutlah, Tuhan, dan lihat

sendiri!”
35Lalu Yesus menangis.
36 Karena itu orang-orang yang ikut itu berkata, “Lihat!

Yesus pasti sangat mengasihi dia.”
37 Tetapi di antara mereka ada juga yang berkata, “Yesus

pernah menyembuhkan mata orang buta— bukan?! Kalau
begitu kenapa dia tidak membuat sesuatu supaya Lazarus
tidakmati?”

Yesusmenghidupkan Lazarus kembali
38Denganhati yang sangat sedih, Yesus sampai di kuburan.

Kuburan itu adalah sebuah gua batu yang ditutup dengan
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batu besar. 39 Lalu Yesus berkata kepada orang-orang yang
ada di situ, “Pindahkan batu itu.”
TetapiMarta berkata, “Tuhan, sudah empat harimayatnya

di dalam kuburan itu. Pasti sudah bau busuk.”
40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ingatlah apa yang Aku

sudah katakan kepadamu! Kalau kamu percaya kepada-Ku,
Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya yang
sangat hebat kepadamu!”

41 Sesudah mereka memindahkan batu itu, Yesus melihat
ke langit dan berkata, “Bapa, Aku berterima kasih kepada-
Mu karena Engkau sudah mendengar doa-Ku. 42 Aku tahu
bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku. Tetapi Aku
berkata seperti itu karena orang banyak yang berkumpul di
sini sedangmendengardoa-Ku, danAkumau supayamereka
percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku.” 43 Sesudah
berkata demikian, Dia memanggil dengan suara yang kuat,
“Lazarus, keluarlah!” 44 Lalu Lazarus keluar. Kaki dan
tangannya masih terikat dengan kain pembungkus mayat,
danmukanya jugamasih terikat dengan sepotong kain.
Lalu Yesus berkata kepadamereka itu, “Bukalah kain-kain

itu supaya dia bisa bebas untuk berjalan.”
Para pemimpin Yahudi mengatur rencana untuk mem-

bunuh Yesus✡
45 Saat itu, banyak dari mereka yang secara kebetulan

hadir untuk menghibur Maria menjadi percaya kepada
Yesus, karena mereka menyaksikan sendiri keajaiban
itu. 46 Tetapi ada juga dari antara mereka yang pergi
kepada orang-orang Farisi dan melaporkan apa yang
dilakukan Yesus. 47 Karena itu kelompok Farisi bersama
para imam kepala berkumpul dengan anggota-anggota
sidang Mahkamah Agama. Mereka membicarakan soal
Yesus seperti ini, “Apa yang harus kita lakukan? Orang itu
melakukan banyak keajaiban. 48 Kalau kita membiarkan
dia terus melakukan yang seperti itu, pasti semua orang
akan percaya kepadanya. Maka raja Roma akan menyuruh
tentaranya datang dan menghancurkan Rumah Allah dan
semua orang Yahudi.”

49 Salah satu di antara mereka bernama Kayafas. Dia yang
adalah imam agung pada tahun itu. Dia berkata kepada
mereka, “Kalian tidak tahu apa-apa! 50Coba pikir: Daripada
semuabangsaYahudibinasa, lebihbaik satuorangyangmati
demi bangsa kita.”

51 Tetapi sebenarnya Kayafas mengatakan hal itu bukan
dari pikirannya sendiri. Pada tahun itu diamenjabat sebagai
✡ 11:44 Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2
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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 se-
mua 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.

55Beberapa hari sebelum orang-orang Yahudi merayakan
Paskah, banyak orang dari seluruh negeri Israel pergi ke
Yerusalem. Sesuai denganHukumTaurat,merekadatangbe-
berapahari sebelumnyauntukmengikuti upacarapembersi-
han diri sebelum perayaan itu. 56-57 Pada waktu itu, karena
para imam kepala dan kelompok Farisi mau menangkap
Yesus, mereka mengeluarkan perintah seperti ini: “Bagi
siapa yang mengetahui keberadaan Yesus, harus segera
melaporkannyakepadakami.” Olehkarena itubanyakorang
mencari Yesus. Waktu mereka berdiri di teras Rumah Allah,
mereka sering berkata satu sama lain, “Bagaimanapendapat
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-Nyakembali lagi keBetania. Betania ituadalah
kampung halaman Lazarus— yaitu orang yang sudah Yesus
hidupkan kembali dari kematian. 2Orang-orang di kampung
itumengadakan jamuanmakanmalam untukmenghormati
Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur makanan, sedangkan
Lazarus termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk
makanbersama-samadenganYesus. 3LaluMariamembawa
setengah literminyakwangi*murni yang sangatmahal, dan
dia menggosok minyak di kaki Yesus, kemudian diusapnya
dengan rambutnya. Bau harumminyak itu memenuhi selu-
ruh rumah itu.

4 Tetapi Yudas— salah satu murid Yesus yang berasal dari
desa Kariot dan sesudah kejadian ini akan menjual Yesus,
protes dengan berkata, 5 “Lebih baik Maria menyerahkan
✡ 12: Mat. 26:6-13;Mrk. 14:3-9 * 12:3 minyakwangiKata yangdipakai dalam
bahasa Yunani berarti bahwa ini minyak narwastu. Minyak itu dibuat dari akar
tanaman ‘nard’— yang tumbuh di negeri India.
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minyak itu untuk kita jual. Karena kalau dijual akan meng-
hasilkan uang yang banyak,† dan uang itu bisa kita gu-
nakanuntukmembantu orang-orangmiskin.” 6Tetapi 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 sering mencuri
uang dari kantong itu.

7 Lalu Yesus berkata, “Tidak usah kalian menegur perem-
puan ini! Tanpa disadari dia sudah melakukan persiapan
bagi tubuh-Ku pada waktu Aku dikuburkan. 8 Orang-orang
miskin akan selalu adadi antara kalian, dankalianmempun-
yai banyak kesempatanuntukmenolongmereka. Tetapi Aku
tidak akan selalu ada bersama kalian.”

Rencana para imam kepala terhadap Lazarus
9 Hari itu banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus

berada di Betania. Jadi mereka pergi ke sana untuk melihat
Yesus dan Lazarus yang sudah dihidupkan-Nya dari kema-
tian. 10Olehkarena itu, para imamkepalamengatur rencana
untuk membunuh Lazarus juga. 11 Karena ketika orang
banyak mendengar cerita tentang Lazarus, yang menjadi
percaya kepada Yesus semakin bertambah dan orang-orang
itu tidak lagi berpihak kepada para imam kepala.

Orang banyakmenyambut Yesus sebagai raja✡
12 Keesokan harinya, tersebarlah berita bahwa Yesus

sedangmenuju ke Yerusalem. Jadi orang banyak yang sudah
berkumpul untukmengikuti perayaan Paskah 13mengambil
daun-daun palem dan pergi keluar kota untuk menyambut
Yesus. Mereka bersorak-sorak,
“Hosana! Pujilah Allah!‡

Biarlah Allahmemberkati raja§ Israel yang baru ini!
Raja inilah yang datangmewakili TUHAN!”✡

† 12:5 uangbanyakSecaraharfiah, “300dinar.” DinaradalahmatauangRomawi
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!” Dalam Bahasa Ibrani sebelum zaman
Yesus, kata ‘Hosana’ berarti ‘Menyelamatkan sekarang’, atau ‘Aku berdoa minta
bantuan.’ Tetapi pada zamanYesus, arti ‘Hosana’ sudahmenjadi ‘PujilahTUHAN’.
§ 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
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14Waktu ituYesusmendapati seekorkeledaimuda, laluDia
naik ke atas keledai itu. Hal itu terjadi sesuai dengan apa
yang sudah tertulis di dalam Firman TUHAN,
15 “Penduduk Yerusalem,* jangan takut!

Lihatlah! Raja kalian sedang datang
denganmenunggangi seekor keledai muda.”✡

16 Waktu kami murid-murid-Nya ikut bersama orang
banyak itu, kami tidakmengerti bahwa hal itu sudah tertulis
tentangKristus. Tetapi sesudahYesusdimuliakanmelalui ke-
matian dan kenaikan-Nya ke surga, barulah kami mengerti
bahwa kami sudah melakukannya sesuai dengan perkataan
nabi.

17-18Oleh sebab ini, pada hari itu banyak sekali orang pergi
untuk menyambut Yesus: Karena waktu Yesus menghidup-
kan 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 sudah mengikuti
orang itu!”

Yesus berbicara tentang kematian-Nya
20 Di antara orang-orang yang datang beribadah ke

Yerusalem pada Hari Raya Paskah, ada juga beberapa orang
yang 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.

23 Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi
itu, “Sudah tiba waktunya Anak Manusia— yaitu Aku, dimu-
liakan melalui jalan kematian. 24Apa yang Aku katakan ini
memang benar: Apa yang segera terjadi kepada-Ku dapat
digambarkan seperti satu biji gandum. Untukmenghasilkan
banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati, baru
bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gan-
dum. 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

* 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,
bahasaYunani adalahbahasaumum. Dan semuabangsa yang laindisebut ‘orang
Yunani’— termasuk bangsa-bangsa yang bukan dari negeri Yunani.
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rela menyerahkan hidupnya, akan memiliki hidup untuk
selama-lamanya. 26 Setiap orang yang mau melayani Aku
hendaklah ikut kemana saja Aku pergi, supayamereka tetap
bersama-Ku. Bapa-Ku akan menghargai setiap orang yang
melayani 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 penderi-
taan ini!’ Tetapi Aku tidak bisa memohon seperti itu, karena
justru untuk mengalami penderitaan inilah Aku datang ke
dalam dunia ini. 28 Jadi Aku hanya berdoa, ‘Bapa, biarlah
nama-Mu dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diri-
Ku!’ ”
Lalu kami semua yang ada di situ mendengar suara

dari surga yang berkata, “Aku sudah memuliakan nama-Ku
melalui Engkau, dan Aku akanmelakukannya lagi!”

29 Kami yang berdiri di situ, ada yang berkata, “Itu bunyi
guntur.”
Tetapi ada juga yang berkata, “Bukan. Itu suara malaikat

yang berbicara kepada-Nya.”
30LaluYesusberkatakepadakami semua, “Suara itubukan

untuk Aku dengar, tetapi supaya kalian dengar. 31 Sekarang
sudah tiba waktunya orang-orang di dunia ini dihakimi.
Dan sekarang juga penguasa dunia ini— yaitu iblis, akan di-
jatuhkan dan kuasanya dihancurkan. 32Lalu AnakManusia‡
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 akanmati.

34 Lalu dari antara orang banyak itu ada yang berkata
kepada-Nya, “Kami sudah membaca di dalam Firman
TUHAN§ bahwa Kristus akan hidup selama-lamanya. Jadi
kenapa kamu berkata bahwa ‘AnakManusia harus diangkat
dan digantungkan?’ Dengan berkata ‘Anak Manusia,’ siapa
yang kamumaksudkan?”

35 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Hanya tinggal
sebentar lagi terang bersama kalian di dunia ini. Jadi hen-
daklahkalianmenggunakanwaktuyangadaselagi terang itu
bersama kalian, supaya waktu kegelapan datang, kegelapan
‡ 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 ‘HukumMusa’— yaitu kelima buku pertama
dalam PL yang ditulis oleh Nabi Musa.



Yohanes 12:36 332 Yohanes 12:43

itu tidakakanmenguasai kalian. Karenaorangyangberjalan
di dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi. 36 Jadi
selama Aku masih bersama kalian, hendaklah kalian per-
caya kepada-Ku sebagai terang itu.* Dengan begitu terang
itu akan memenuhi hidup kalian,† dan kalian tidak akan
tersesat karena dikuasai oleh kegelapan.” Sesudah Yesus
berkata begitu, Dia berangkat dengan kami murid-murid-
Nya dan pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh orang
banyak itu.

Pendapat orang Yahudi tentang Yesus
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 untukmelakukan 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,

sehinggamereka tidak bisa mengerti.
Dengan demikianmereka tidak bisa berbalik kepada-Nya.
Tetapi kalaumereka kembali, Allah sudah berjanji,

‘Aku akan tetapmenyembuhkanmereka.’ ”✡
41 Yesaya berkata seperti itu karena jauh sebelum Yesus
datang ke dalam dunia ini, dia sudah melihat kemuliaan
Kristus, dan menyatakan bahwa akan seperti itulah nanti
kehidupan Yesus.

42Tetapi pada waktu itu, sebenarnya sudah cukup banyak
orang yang percaya kepada Yesus, termasuk para pemimpin
Yahudi. Tetapi karenamereka takut kepada kelompokFarisi,
mereka tidakmaumengakuinya secara terus terang, karena
mereka takut diusir dan dilarang masuk ke rumah-rumah
pertemuan orang Yahudi. 43 Mereka lebih suka menye-
nangkan hati manusia daripadamenyenangkan hati Allah.

Manusia akan dihakimimenurut ajaran Yesus

* 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 ✡ 12:40 Yes. 6:10
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44 Tetapi Yesus memang pernah berseru kepada orang
banyak, “Setiap orang yang percaya kepada-Ku bukan hanya
percaya kepada-Ku, tetapi juga percaya kepada Dia yang
sudah mengutus Aku ke dunia ini. 45 Orang yang melihat
Aku, berarti sudah melihat Dia yang mengutus Aku. 46 Aku
sudah datang ke dalam dunia 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
bukanuntukmenjatuhkanhukumankepadamanusia, tetapi
untuk membebaskan mereka dari hukuman akibat dosa-
dosa mereka. 48 Ingatlah: Pada hari penghakiman, siapa
saja yangmenolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku akan dihukum
Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka!
49Karenaajaran-Kubukanberasal dari diri-Ku sendiri, tetapi
dari Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang memberi tugas
kepada-Ku untuk menyampaikan ajaran ini. 50 Dan Aku
tahubahwaajarandariBapamemimpinkepadahidupuntuk
selama-lamanya. Itu sebabnya Aku selalu mengajar sesuai
dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapa kepada-Ku.”

13
Yesusmencuci kaki murid-murid-Nya

1 Pada malam sebelum Hari Raya Paskah, Yesus tahu
bahwa sudah tibawaktu-NyauntukDiameninggalkandunia
ini dan kembali kepada Bapa-Nya. Yesus selalu mengasihi
semua yang menjadi milik-Nya di dunia ini, dan begitu juga
Dia tetap membuktikan kasih-Nya kepada kami sampai hari
terakhir hidup-Nya.

2 Pada waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya sedang
makan malam bersama, iblis sudah bekerja di dalam hati
Yudas supaya dia menjual Yesus kepadamusuh-musuh-Nya.
(Yudas itu 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
kepadaAllah. 4Sementarakami sedangmakan, Yesusberdiri
dan membuka jubah-Nya. Kemudian Dia mengambil han-
duk dan mengikat handuk itu di pinggang-Nya. 5 Lalu Dia
mengisi air kedalamsebuahbaskomdanmulaimencuci kaki
kami semuadanmengeringkan lagi denganhandukyangDia
sudah ikat pada pinggang-Nya.
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6Waktu Dia sampai kepada Petrus— yang juga disebut Si-
mon, Petrus berkata kepada-Nya, “Tuhan, tidak usah Engkau
mencuci kaki saya.”

7Lalu Yesus menjawab kepadanya, “Apa yang Aku sedang
lakukan, kamu tidak akan mengerti sekarang. Tetapi nanti
kamu akanmengerti.”

8 Lalu Petrus berkata lagi, “Saya tidak akan pernah men-
gizinkan Engkaumencuci kaki saya!”
TetapiYesusberkatakepadanya, “KalauAku tidakmencuci

kakimu, berarti kamu bukan 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. Sesudah berjalan, dia hanya perlu
membersihkan kakinya saja. Pada umumnya kalian sudah
bersih di mata Allah, tetapi ada di antara kalian yang tidak
bersih.” 11 Yesus berkata begitu karena Dia tahu siapa yang
sudah berencana untuk menjual Dia. Itu sebabnya Dia
berkata, “Ada di antara kalian yang tidak bersih.”

12 Sesudah Yesus mencuci kaki kami semua, Dia memakai
jubah-Nya lagidankembali ke tempatduduk-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, karena
memang itulah Aku. 14 Jadi walaupun Aku adalah Guru dan
Tuhan kalian, Aku sudah merendahkan diri seperti seorang
hamba dan mencuci kaki kalian. Itu berarti bahwa kalian
juga harus mencuci kaki satu sama lain. 15 Karena dengan
demikian Aku sudah memberikan contoh kepada kalian,
supaya kalian melakukan hal yang sama seperti yang Aku
lakukankepadakalian. 16ApayangAkukatakan inimemang
benar: Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya.
Demikian juga, seorang yangmewakili orang lain tidak lebih
tinggi daripada orang yang mengirim dia. 17 Hal-hal itu
memang sudah jelas. Jadi kalian akan sangat diberkati kalau
mengikuti contoh-Ku dan salingmelayani.

18 “Aku tidakberkata itu tentang kalian semua, karenaAku
tahu siapa-siapa yang sudah Aku pilih. Tetapi apa yang ter-
tulis dalamFirmanTUHANharusditepati, yangmengatakan,
‘Teman-Ku yang biasa makan bersama Aku,

* 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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dialah yangmenjadi musuh-Ku.’†
19 Aku sampaikan begitu kepada kalian sekarang, supaya
waktu dia bertindak, kalian akan percaya bahwaAku adalah
Dia yang kalian nanti-nantikan. 20 Yang Ku-katakan ini me-
mangbenar: Siapa saja yangmenerimaorangyangAkuutus,
berarti dia menerima Aku. Dan siapa yang menerima Aku,
berarti dia menerima Bapa yangmengutus Aku.”

Yesus berterus-terang tentang orang yang akan menjual
Dia✡

21Waktu Yesus berkata begitu, Dia menjadi sangat sedih,
laluDiaberkatadengan terus-terang, “ApayangAkukatakan
ini memang benar: Salah seorang dari antara kalian akan
menjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22Kamimerasa bingung dan salingmelihat satu sama lain,
karena kami tidak tahu siapa yang Diamaksudkan. 23Saya—
yaitumurid yang sangat dikasihi oleh Yesus,‡ duduk dekat di
sebelah kanan§ Yesus. 24 Kemudian Petrus memberi tanda
dengan tangan kepada saya, supaya saya bertanya kepada
Yesus siapa yang Diamaksudkan.

25 Lalu saya berbalik supaya lebih dekat lagi dan berbisik
kepada-Nya, “Tuhan, siapakah di antara kami ini yang En-
gkaumaksud?”

26 Lalu Dia menjawab, “Orang yang menerima roti yang
Aku celupkan ini, dialah orang itu.” Sesudah berkata be-
gitu, Dia mengambil sepotong roti, lalu mencelupkan ke
dalam mangkuk dan memberikan kepada Yudas— yaitu
anak Simon, orang Kariot. 27 Ketika Yudas makan roti
itu, iblis langsung masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus
berkata kepadanya, “Apa yang kamu rencanakan, lakukan-
lah 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 diper-
lukan untuk hari-hari berikut dalam perayaan itu. Ada juga
† 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, secara harfiah Yohanes tidak menulis ‘saya’ mengenai dirinya
di ayat ini. Tetapi identitas Yohanes sebagai murid itu dinyatakan pada Yoh.
21:24-25. Lihat catatan di Yoh. 1:35. § 13:23 duduk dekat di sebelah kanan
Secara harfiah, Yohanes menulis “bersandar pada dada Yesus.” Pada waktu
ini, orang-orang Yahudi tidak memakai kursi waktu makan, dan memakai meja
makan yang rendah. Jadi waktumakan,mereka bersandar pada siku tangan kiri
danmakan dengan tangan kanan.
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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 dan memberikan
perintah baru

31 Sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami,
“Sekarang sudah waktunya untuk Aku— Anak Manusia,
dimuliakan. Dan Allah akan dimuliakan melalui apa yang
terjadi atas diri-Ku. 32 Oleh karena Aku akan memuliakan
Allah, maka Dia juga akan memuliakan Aku. Dan Dia akan
segeramelakukan hal itu.”

33 Yesus berkata lagi, “Anak-anak-Ku, hanya sebentar saja
Aku masih ada bersama kalian, dan sesudah itu kalian akan
mencari Aku. Jadi sekarangAkuberkata kepada kalian sama
seperti yang Aku sudah katakan kepada para pemimpin
Yahudi: Kalian tidak bisa datang ke tempat di mana Aku
pergi.

34 “Aku memberikan perintah baru kepada kalian: Yaitu
kalian harus saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti
Aku sudahmengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling
mengasihi. 35 Kalau kalian saling mengasihi, maka semua
orang akan tahu bahwa kalian adalahmurid-murid-Ku.”

Yesus memberitahukan bahwa Petrus akan menyangkal-
Nya✡

36LaluPetrusbertanyakepadaYesus, “Tuhan, Engkaumau
pergi kemana?”
Dan Dia menjawab, “Sekarang kamu tidak bisa ikut ke

tempat di mana Aku pergi. Tetapi nanti di kemudian hari
kamu akanmenyusul Aku ke tempat itu.”

37 Petrus bertanya lagi, “Tuhan, kenapa saya tidak bisa
mengikut Engkau sekarang? Saya sudah siap menyerahkan
nyawa saya untukmenyelamatkan Engkau.”

38 JawabYesus, “Apa?! Kamumaumenyerahkannyawamu
untuk menyelamatkan Aku! Itu tidak mungkin! Apa yang
Aku katakan ini kepadamu memang benar: Sebelum ayam
berkokok, kamu akan berkata tiga kali bahwa kamu tidak
mengenal Aku!”

14
Yesuslah jalan yang benarmenuju kepada Bapa

1Kemudian Yesus berkata kepada kamimurid-murid-Nya,
“Janganlah bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah
✡ 13:35 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34
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dan juga kepada-Ku. 2Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat
tinggal. Sekarang Aku pergi ke sana mendahului kalian un-
tuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian. Kalau itu tidak
benar, tidak mungkin Aku menjanjikan seperti itu kepada
kalian. 3 Kalau Aku sudah pergi ke rumah Bapa-Ku dan
tempat bagi kalian sudah siap, Aku akan datang kembali dan
membawakalianke tempat itu— supayadimanaAkuberada,
di situ juga kalian ada. 4 Dan ke tempat mana Aku pergi,
kalian tahu jalan ke situ.”

5 Lalu Thomas berkata kepada-Nya, “Tuhan, kami belum
tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan
ke situ?”

6 Lalu Yesus menjawab, “Akulah jalan menuju kepada
Bapa, dan dasar dari semua ajaran yang benar, dan Yang
memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapa pun tidak
bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. 7Kalau kalian
benar-benar sudah mengenal 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.”

9 Lalu jawab Yesus, “Bukankah sudah begitu lama Aku
bersama kalian! Jadi, seharusnya kamu sudah mengenal
Aku, Filipus! Orang yang sudah melihat Aku, berarti sudah
melihat Bapa-Ku. Jadi kenapa kamu masih berkata, ‘Tun-
jukkanlah 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
tidakberasal dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapabersatudengan
Aku untuk melakukan semua pekerjaan itu. 11 Percayalah
bahwa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu den-
gan Aku. Kalau kalian tidak percaya kepada perkataan-
perkataan-Ku, percayalah kepada-Ku karena kalian sudah
melihatkeajaiban-keajaibanyang sudahAku lakukan. 12Apa
yang Ku-katakan ini memang benar: Setiap orang yang
percaya kepada-Ku akan melakukan keajaiban-keajaiban
seperti yang Aku lakukan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi
mereka juga akanmelakukan berbagai keajaiban yang lebih
hebat dari yang Aku lakukan, karena sebentar lagi Aku akan
pergi kepada Bapa-Ku. 13 Dan apa saja yang kalian minta
di dalam doa supaya Aku* dimuliakan, Aku akan menjawab
doakalian itu. Denganbegitu, Bapaakandimuliakanmelalui

* 14:13 Aku Secara harfiah, “nama-Ku.” Sesuai dengan kebudayaan orang
Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama-Ku’ artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus.
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Aku—Anak-Nya. 14Ya, apa saja yang kalianminta kepada-Ku
demi Aku dimuliakan, Aku akanmemberikannya.”

Yesus berjanji untukmemberikan Roh Penolong
15 “Kalau kalian mengasihi Aku, kalian akan mengikuti

semua perintah-Ku. 16Lalu Aku akanminta kepada Bapa, su-
paya Dia memberikan Penolong† yang lain untuk menyertai
dan menolong kalian sampai selama-lamanya. 17 Penolong
itu adalah Roh Kebenaran,‡ yang akan mengajar hal-hal
yang benar kepada kalian. Tetapi orang-orang duniawi tidak
bisa menerima Dia, karena mereka tidak melihat dan tidak
mengenal Dia. Tetapi kalian mengenal Dia, karena sekarang
Dia ada bersama kalian, dan nanti Dia akan tinggal di dalam
hati kalianmasing-masing.

18 “Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku
akan datang kembali kepadamu. 19 Tinggal sebentar lagi,
orang-orang duniawi tidak akan melihat Aku lagi, tetapi
kalian akan melihat Aku. Karena Aku hidup, berarti kalian
juga akan hidup. 20 Pada waktu itulah kalian akan tahu
bahwa Aku bersatu dengan Bapa-Ku, Aku bersatu dengan
kalian, dan kalian bersatu dengan Aku. 21 Setiap orang yang
sungguh-sungguh mengasihi Aku tentu akan melakukan
perintah-perintah-Ku. Dan orang yang seperti itulah yang
akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku juga akan mengasihi dia,
dan akanmenyatakan diri-Ku kepadanya.”

22 Kemudian seorang murid yang bernama Yudas— yang
bukan dari desa Kariot, bertanya kepada Yesus, “Tuhan, ke-
napa Engkaumenyatakan diri-Mu kepada kami, dan kepada
orang-orang duniawi tidak Engkau nyatakan?”

23 Lalu jawab Yesus, “Setiap orang yang mengasihi Aku
akan mengikuti ajaran-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia.
Jadi Aku dan Bapa-Ku akan datang kepadanya dan tinggal
di dalam dia. 24 Tetapi siapa yang tidak mengasihi Aku juga
tidakmengikuti ajaran-Ku. Ingatlah: Ajaran ini tidak berasal
dari diri-Ku, tetapi dari Bapa yang sudahmengutus Aku.

25“Akusudahmengatakan semua iniwaktuAkumasihada
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 sesu-
atu. Dan Dia akanmengingatkan kalian tentang semua yang
sudah Aku ajarkan kepada kalian.

27 “Sekarang Aku mau meninggalkan berkat untuk kalian,
supaya kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang.
† 14:16 Penolong Juga bisa diterjemahkan ‘Penghibur’ atau ‘Pendamping’.
‡ 14:17 RohKebenaranAdalah sama dengan RohAllah. Sesuai dengan ayat-ayat
berikut, Dia juga tidak berbeda dari Roh Yesus. Lihat Yoh. 15:26 dan 16:13.



Yohanes 14:28 339 Yohanes 15:5

Perasaan tenang yang Aku berikan itu tidak sama seperti
perasaan tenang yang diberikan oleh orang-orang duniawi.
Jadi janganlah kalian menjadi bersusah hati dan merasa
takut. 28Aku sudah memberitahukan kepada kalian bahwa
Aku akan pergi, tetapi Aku akan datang kembali kepada
kalian. Kalau kalian benar-benar mengasihi Aku, seharus-
nya 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, supayawaktu hal itu terjadi, kalianmenjadi percaya.

30 “Aku tidak akan berbicara banyak lagi kepada kalian,
karena penguasa duniawi sedang datang. Tetapi dia sama
sekali tidak mempunyai kuasa atas diri-Ku. 31 Tetapi apa
yang Ku-lakukan sekarang sesuai dengan perintah Bapa
kepada-Ku, supaya orang-orang duniawi tahu bahwa Aku
mengasihi Bapa.”
Lalu Yesus berkata lagi kepada kami, “Sekarang marilah!

Kita pergi dari rumah ini!”

15
Yesuslah pohon anggur

1Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Aku
seperti pohon anggur yang benar-benarmenghasilkan buah
sesuai dengan kehendak Allah, dan Bapa-Ku seperti petani
yang merawat pohon anggur itu. 2 Dia memangkas setiap
cabang-Ku yang tidak menghasilkan buah. Dan Dia mengu-
rangi 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 den-
gan Aku, dan Aku pun akan tetap hidup bersatu denganmu.
Samaseperti cabang tidakbisaberbuahkalauhidup 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 den-
gan Aku, dan Aku tetap hidup bersatu dengan kamu, maka
* 15:2 menghasilkan buah Karena arti sebenarnya adalah orang dan bukan
pohon yang berbuah, artinya hidup dengan cara menunjukkan bahwa mereka
adalahmilikYesus. Termasukdalamcarahidup ituadalah1) “Hasil danbukti Roh
Kudus terlibat dalamhidupkita”—yangdisebut diGal. 5:22-23. (Lihat jugaEf. 5:9;
Ibr. 12:11; Yak. 3:18.) 2) ‘Panen gandum’ rohani— yaitu memenangkan jiwa-jiwa
supaya hidup mereka juga diubahkan dan mereka memperoleh keselamatan
yang 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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kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau
kamu terpisah dari-Ku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-
apa. 6 Setiap orang yang hidupnya terpisah dari-Ku seperti
cabang-cabang pohon yang dibuang ke luar dan menjadi
kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan, lalu dilem-
parkan dan dibakar ke dalam api. 7Kalau kamu tetap hidup
bersatu dengan Aku, dan ajaran-Ku hidup di dalam hatimu,
kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal
itu akan diberikan kepadamu. 8 Bapa-Ku akan dimuliakan
apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga
menunjukkan bahwa kamu benar-benar murid-Ku.

9 “Seperti Bapa selalu mengasihi Aku, begitu juga Aku se-
lalu mengasihi kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai
orang yang Aku kasihi. 10 Tetaplah taat kepada perintah-
perintah-Ku, Aku juga akan tetap mengasihi kamu. Begitu
juga Bapa-Ku tetap mengasihi-Ku, karena Aku selalu taat
kepada perintah-Nya. 11 Aku sudah memberitahukan se-
mua 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 Akumengasihi kamu. 13Bukti seseorangmempunyai
kasih yang paling luar biasa adalah ketika dia rela men-
gurbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan sahabat-
sahabatnya. 14Kamuakan terbukti sebagai sahabat-Kukalau
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 memberi-
tahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan oleh
Bapa kepada-Ku.

16 “Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi
murid-murid-Ku, tetapi Akulah yang memilih kamu untuk
tugas itu. Dan inilah sebabnya Aku mengangkat kamu:
Supaya kamu pergi ke ladang-Ku dan menghasilkan banyak
buah rohani. Dan apa yang kamuhasilkan itu akanbertahan
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 bahwamereka sudah lebih dulumembenci
Aku. 19 Kalau kamu masih sepikiran dengan orang-orang
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duniawi, mereka pasti senang sama kamu, karena kamu
dianggap berada di pihak mereka. Tetapi sekarang kamu
tidak lagi di pihakmereka, karena Aku sudahmemilih 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-orangduniawi sudahmenyakitiAku, jadimereka juga
pasti akan menyakiti kalian masing-masing. Hanya beber-
apa orang saja yang sudah taat kepada ajaran-Ku. Demikian
jugalah hanya sedikit orang yang akan taat ketika kamu
menyampaikan ajaran-Ku kepada mereka. 21Mereka akan
melakukan semua itu terhadap kamu karena kamu adalah
milik-Ku, dan karena mereka tidak mengenal Bapa yang
sudah mengutus Aku. 22 Kalau Aku belum pernah datang
dan belumpernahmengajar orang-orang yangmenolakAku
dan ajaran-Ku itu, mereka belum sempat melakukan dosa
yang seperti itu. Tetapi sekarang Aku sudah menyampaikan
ajaran dari Allah. Jadi pada hari terakhir dunia ini pada
waktu semua orang diadili karena dosa-dosa mereka, setiap
mereka tidak mempunyai alasan untuk berkata, ‘Saya tidak
tahu jalan yang benar.’ 23Orang-orang yang membenci Aku,
berarti membenci Bapa-Ku juga. 24Mereka sudah menyak-
sikan keajaiban-keajaiban yang sudah Aku lakukan, yang
orang lain belum pernah lakukan. Kalau Aku belum pernah
melakukan keajaiban-keajaiban itu, tentulah mereka mem-
punyai alasan untuk tidak menerima Aku. Tetapi sekarang
mereka sudah menyaksikan semua keajaiban-Ku itu dan
merekamasihmembenciAkudan jugaBapa-Ku. 25Tetapi hal
itu terjadi untuk memenuhi apa yang sudah tertulis tentang
Aku di dalam Firman Allah, ‘Mereka membenci 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.
27Dankalianmasing-masing jugaakanbersaksi tentangAku,
karena dari awal pelayanan-Ku, kamu sudah bersama-sama
dengan Aku.”

16
1 “Semua ini Ku-katakan supaya kalian masing-masing

tidak meninggalkan kepercayaanmu kepada-Ku. 2 Karena
kamu pengikut-Ku, nanti kamu akan diusir dari rumah-
rumah pertemuan orang Yahudi. Dan akan tiba waktunya
✡ 15:25 Mzm. 35:19; 69:5
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beberapa orang pengikut-Ku akan dibunuh— bahkan den-
gan berbuat seperti itu mereka menganggap bahwa mereka
melayani Allah. 3Mereka melakukan hal itu karena mereka
tidak pernahmengenal Bapa ataupunAku. 4Tetapi sekarang
semua ini Ku-katakan kepada kalianmasing-masing, supaya
ketika hal itu terjadi kalian akan ingat bahwa sebelumnya
hal-hal itu sudah Ku-beritahukan kepada kalian.”

Pekerjaan Roh Kudus
“Sejak awal, semua hal itu tidak Ku-beritahukan kepada

kalian, karena Aku masih bersama kalian. 5Tetapi 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 kesedi-
han pun memenuhi hati kalian. 7 Tetapi sebenarnya, lebih
baik bagi kalian kalau Aku pergi kepada Bapa. Karena kalau
Aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak akan datang kepada
kalian. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia
kepada kalian.

8 “Pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan
menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini bahwa
pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini: Tentang
dosa, tentang caranya orang-orang 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. 11 Dan ketiga, tentang pengadilan
terakhir: Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini
bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi, karena iblis,
penguasa dunia ini, sudah kena hukuman.

12 “Masih ada banyak hal yangmau Ku-sampaikan kepada
kalian, tetapi kalian tidak sanggup menerimanya sekarang.
13Tetapi ketika Roh Kebenaran itu datang, Dialah yang akan
memimpin kalian ke dalam semua ajaran rohani yang be-
nar. Karena Dia tidak akan berbicara dari diri-Nya sendiri,
melainkan Dia hanya menyampaikan apa yang Dia dengar
dari Bapa-Ku. Dia juga akanmemberitahukan kepada kalian
apa yang akan terjadi nanti. 14Melalui ajaran-Nya, Aku akan
dipermuliakan, karena Dia akan menyampaikan kepada
kalian semua yang Dia terima dari Aku. 15 Semua yang Bapa
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miliki adalah milik-Ku juga. Itulah sebabnya Aku berkata
bahwaRoh Penolong itu akanmenyampaikan kepada kalian
apa yang Dia terima dari Aku.”

Di balik dukacita ada sukacita
16 “Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku,

tetapi tidak lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.”
17 Beberapa orang dari kami murid-murid-Nya berkata

satu sama lain, “Apa maksud-Nya?— waktu Dia berkata,
‘Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi
tidak lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.’ Dan apa
artinya?—waktuDiaberkata, ‘AkuakanpergikepadaBapa.’ ”
18Dan 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.’ 20 Apa 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 akan
merasa kesakitan. Tetapi sesudah anaknya lahir, dia tidak
ingat lagi akan penderitaan yang dialaminya, karena dia
sangat senang bayinya sudah lahir dengan selamat ke dunia
ini. 22 Begitu juga dengan kalian. Sekarang kalian merasa
sedih. Tetapi tidak lama dari sekarang— saat kalian melihat
Aku lagi, kalian akan sangat bersukacita. Pada waktu itu
kalian sudah melupakan dukacita kalian itu, dan siapa pun
tidak bisa menghalangi sukacita yang kalian alami. 23 Dan
padahari itu, kalianmasing-masing tidakperlu lagimeminta
apa-apa dari-Ku. Yang Aku katakan ini memang benar:
Demi Aku dimuliakan, mintalah apa saja kepada Bapa kita,
maka akan diberikan-Nya kepadamu. 24 Sampai sekarang
kamu belum minta sesuatu dari Bapa untuk memuliakan
Aku.* Mintalah hal-hal yang memuliakan Aku, maka kamu
akanmenerimanya! Dengan demikian kamu akan sungguh-
sungguhmerasa sukacita.”

* 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 demimemuliakan Dia.
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Yesus sudahmenang atas dunia ini
25 “Semua hal ini sudah Ku-katakan kepada kalian den-

gan memakai beberapa kiasan. Tetapi akan tiba waktunya
di mana Aku tidak perlu mengajar kalian dengan cara
seperti itu. Pada waktu itu, Aku akan mengajar kalian
tentang Bapa-Ku secara terus terang. 26Mulai hari itu kalian
masing-masing boleh berdoa secara langsung kepada Bapa
untuk meminta hal-hal yang akan memuliakan Aku. Jadi
tidak perlu lagi Aku yang menyampaikan permintaanmu
itu kepada Bapa-Ku, 27 karena Dia sendiri sangat mengasihi
kamu. Bapa mengasihimu karena kamumengasihi Aku dan
kamu sudah percaya bahwaAku datang dari Dia. 28Memang
Aku berasal dari Bapa dan sudah datang ke dunia ini. Tetapi
sekarang Aku segera meninggalkan dunia ini dan kembali
lagi kepada-Nya.”

29 Lalu kami berkata kepada-Nya, “Benar, sekarang En-
gkau berbicara secara terus-terang kepada kami dan tidak
lagi memakai kiasan. 30 Sekarang kami tahu bahwa Engkau
mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu lagi seseorang
bertanya tentang sesuatu kepada-Mu. BahkanEngkau sering
memberi jawaban sebelum kami bertanya. Karena itu, kami
percaya bahwa Engkau datang dari Allah.”

31 Lalu Yesus menjawab, “Jadi, baru sekarang kalian per-
caya? 32 Dengarkanlah: Waktunya akan segera tiba dan
memang bisa dikatakan sudah tiba— di mana kalian semua
akan meninggalkan Aku sendirian. Kalian akan lari dan
kembali ke rumah kalianmasing-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 sudah
mengalahkan dunia ini.”

17
Doa Yesus untuk para pengikut-Nya

1 Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu kepada kami
murid-murid-Nya, kemudian Dia melihat ke langit dan
berdoa, “Bapa, sekarang sudah tiba waktunya. Muliakanlah
Aku melalui apa yang akan terjadi kepada diri Anak-Mu ini.
Dengan begitu Aku juga akanmemuliakan Engkau. 2Karena
Bapasudahmemberikankuasakepada-Kuatas semuaorang,
supaya Aku bisa memberikan hidup yang selama-lamanya
kepada setiaporangyangEngkausudahberikankepada-Ku.”
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3 Karena mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga
berdoa kepada Allah, “Bapa, memang benar! Inilah jalan
untuk menerima hidup yang selama-lamanya: Yaitu hen-
daklah 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 memu-
liakan 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
membawaAkukembali kedalamkemuliaanyang sudahKita
nikmati bersama sebelum dunia ini diciptakan.

6 “Aku sudahmemperkenalkan Bapa† kepada orang-orang
ini. Dulu mereka juga berpihak dengan orang-orang duni-
awi, tetapi Engkaumemberikanmereka kepada-Ku. Mereka
itu memang adalah milik-Mu, tetapi Bapa sudah menyer-
ahkan 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. 8 Karena Aku sudah menyampaikan
ajaran yang Engkau berikan kepada-Ku, dan mereka su-
dah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa
Aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya
bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. 9 Jadi sekarang Aku
berdoa secara khusus untuk mereka. Doa-Ku bukan untuk
orang-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.
10SemuayangAkumiliki adalahmilik Bapa, dan semuayang
Bapa miliki adalah milik-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, karenaAku segera akandatang kembali kepada-
Mu. Bapayangkudus, lindungilahmerekadengankekuatan-
Mu— yaitu dengan kekuatan yang Bapa sudah berikan
kepada-Ku. Dengan begitu mereka akan menjadi satu,
sama seperti Engkau dan Aku adalah satu. 12 Sewaktu Aku
bersama dengan mereka, Aku sudah menjaga dan melin-
dungi mereka dengan semua kekuatan yang Bapa sudah
* 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 meny-
atakan 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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berikan kepada-Ku, supaya tidak ada yang binasa. Hanya se-
orang saja dari mereka yang akan binasa— yaitu orang yang
sudahditentukanuntukbinasa. Denganbegitu 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 kesusahan.
14 Mereka sudah terima ajaran-Mu yang Aku sampaikan
kepada mereka. Itu sebabnya orang-orang duniawi mem-
benci mereka. Karena mereka, seperti Aku, tidak berpihak
kepada orang-orang duniawi.

15 “Aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka
dari dunia ini, melainkan supaya Bapa melindungi mereka
dari serangan si jahat— yaitu iblis. 16Karena mereka bukan
milik dunia ini, sama seperti Aku bukan milik dunia ini.
17 Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus‡ melalui
ajaran benar. Semua Firman-Mu adalah ajaran benar.
18Sebagaimana Bapamengutus Aku ke dunia ini, begitu juga
Aku akan mengutus mereka ke seluruh dunia. 19 Sekarang
Aku juga sebagai milik-Mu menyerahkan diri-Ku kepada-
Mu, ya Bapa. Dan Aku melakukan itu bagi mereka, supaya
mereka juga bisa menjadi milik-Mu yang khusus melalui
ajaran-Mu yang benar.

20 “Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi Aku
berdoa juga untuk orang-orang yang kemudian percaya
kepada-Ku karena kesaksian mereka. 21 Dan Aku minta
supayamereka semuamenjadi satu, sebagaimana Bapa den-
gan Aku adalah satu dan Aku dengan Bapa adalah satu. Aku
juga berdoa supaya mereka dengan Kita menjadi satu, su-
paya orang-orang duniawi menjadi percaya bahwa Bapalah
yang mengutus Aku ke dunia ini. 22Aku 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
‡ 17:17 milik-Mu yang khusus Menerjemahkan kata “Kuduskanlah.” Dalam
konteks ini, arti ‘kuduskan’ adalahbahwamereka akanhidup sebagaimilikAllah
yang khusus, yang disediakan dan diberi kuasa untuk melayani Dia. Dan tentu
juga hidupmereka akan bersifat suci.
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mengasihi pengikut-pengikut-Ku, sama seperti Bapa selalu
mengasihi Aku.

24 “Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan
kepada-Ku, Akumau supayamereka juga selalubersama-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 men-
gasihi Aku. 25Ya Bapa, Engkau selalumelakukan yang benar.
Walaupun manusia di dunia ini tidak mengenal Engkau,
tetapi Aku mengenal Engkau. Dan pengikut-pengikut-Ku
ini tahu bahwa Bapa yang sudah mengutus Aku ke dalam
dunia ini. 26 Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada
mereka, dan Aku akan terus memberitahukan tentang En-
gkau kepada mereka. Dengan begitu, mereka juga akan
mengasihi Aku dari dalam hati— seperti Engkau mengasihi
Aku. Dan Aku akan tetap bersatu denganmereka.”

18
Yesus ditangkap✡

1 Waktu Yesus selesai berdoa, Dia dengan kami murid-
murid-Nya pergi menyeberangi sungai kecil Kidron. Di situ
kami semuamasuk ke taman zaitun.

2 Yudas— yang menjual Yesus, juga sudah tahu tempat
itu, karena Yesus sering berkumpul dengan kami di situ.
3 Kemudian Yudas datang ke taman itu dengan membawa
beberapa pasukan tentara Romawi dan beberapa tentara
penjaga Rumah Allah. Rombongan itu disuruh oleh para
imamkepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang dengan
membawa lampu, obor, pedang, dan alat-alat perang yang
lain.

4 Yesus sudah tahu semua yang akan terjadi atas diri-Nya.
Jadi Dia langsung keluar menemui mereka dan bertanya,
“Siapa yang kalian cari?”

5Lalumerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”
Kemudian Yesus berkata, “Akulah Dia.”* (Yudas juga su-

dah berdiri di situ bersama-sama dengan rombongan itu.)

✡ 18: Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53 * 18:5 Akulah Dia
… Hanya sebagian penafsir berkata bahwa Yesus sengaja menggunakan kata
yang menunjukkan dua arti di saat ini seperti dijelaskan dalam catatan di Yoh.
8:24. Sesuai keterangan di Prakata TSI, karena Yesus sedang berbicara kepada
orang-orang yang memusuhi-Nya, ini juga dapat diterjemahkan, “Sayalah Dia.”
Kalau diterjemahkan seperti itu ataupun dengan ‘Aku’, apa yang terjadi di ayat
6 ditafsirkan seperti ini: Allah Bapa— mengingat doa Yesus (khususnya 17:1),
ingin supaya penghormatan ditunjukkan kepada Yesus sebelum Dia menjalani
penderitaan-Nya. Lihat Yoh. 8:54.
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6 Saat Yesus berkata, “Akulah Dia,” tiba-tiba tanpa mereka
sadari semua rombongan itu mundur dan jatuh ke tanah.

7 Sekali lagi Yesus bertanya kepada mereka, “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, mem-
bawa pedang. Dia langsung mengeluarkan pedang itu dari
sarungnya dan mau membunuh seorang budak dari imam
agung. Tetapi hanya telinga kanan budak itu yang ter-
potong sampai putus. (Nama budak itu Malkus.) 11 Lalu
Yesus berkata kepadaPetrus, “Masukkankembali pedangmu
ke dalam sarungnya. Janganlah kamu menghalangi Aku
menjalani penderitaan† yang sesuai dengan apa yang Bapa
tetapkan bagi-Ku.”

Yesus dibawamenghadapHanas, mantan imamagung✡
12 Kemudian komandan batalion Roma bersama semua

rombongan itu menangkap danmengikat Yesus. 13Pertama-
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 itudari belakang. Ke-
betulan saya kenal imam agung, jadi saya langsung ikut ma-
suk pada saat Yesus diantar ke halaman rumahnya. 16Tetapi
Petrusmenunggudi luar dekat pintupagarhalaman. Karena
saya sudah dikenal olehmantan imam agung dan para pem-
bantunya, jadi saya keluar lagi dan berbicara dengan pem-
bantu perempuan yang menjaga pintu itu. Setelah diberi
izin, saya mengantar Petrus ke dalam. 17Dan pembantu itu
† 18:11 penderitaan Secara harfiah, “cawan.” Dalam kebudayaan orang Yahudi,
cawan adalah kiasan untuk mengalami penderitaan sesuai dengan ketetapan
Allah. ✡ 18:11 Mat. 26:57-58; Mrk. 14:53-54; Luk. 22:54 ✡ 18:14 Yoh.
11:49-52 ✡ 18:14 Mat. 26:69-70; Mrk. 14:66-68; Luk. 22:55-57 ‡ 18:15
Petrus Secara harfiah, “Simon Petrus.” § 18:15 saya (Yohanes) Secara harfiah,
“seorang murid yang lain.” Banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan
besar murid itu adalah Yohanes. Lihat catatan di Yoh. 1:35.
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sempat bertanya kepada Petrus, “Kamu juga murid 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 untukmenghangatkan badannya.

Hanas bertanya tentang ajaran Yesus✡
19 Sementara itu, mantan imam agung bertanya kepada

Yesus tentang murid-murid-Nya dan tentang apa yang Dia
ajarkan. 20 Lalu Yesus menjawab, “Aku selalu berbicara
dengan terbukadi depanorangbanyak. Aku selalumengajar
di rumah-rumah pertemuan dan di teras Rumah Allah di
mana orang Yahudi biasa berkumpul. Aku tidak pernah
berbicara secara rahasia. 21 Jadi Bapak tidak perlu bertanya
kepada-Ku tentang hal itu. Tanya saja kepada mereka yang
sudah mendengar ajaran-Ku. Pasti mereka tahu apa yang
sudah Ku-katakan.”

22 Saat Yesus berkata begitu, salah satu penjaga yang
berdiri di situ menampar muka Yesus dan berkata, “Jangan
bicara seperti itu kepada imam agung!”

23Lalu Yesusmenjawabnya, “Kalau Akumengatakan sesu-
atu yang melanggar peraturan, seharusnya tunjukkan dulu
kesalahan-Ku itu sebelum kamu menampar Aku. Tetapi
kalau perkataan-Ku yang tadi benar, seharusnya kamu tidak
bolehmenampar-Ku!”

24KemudianHanasmengirim 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 satu murid 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, “Seper-
tinya saya melihat kamu tadi bersama Yesus di taman itu—
bukan?!”

27Begitu Petrusmenyangkal lagi, “Bukan saya,” ayam lang-
sung berkokok.
✡ 18:18 Mat. 26:59-66; Mrk. 14:55-64; Luk. 22:66-71 ✡ 18:24 Mat. 26:71-75;
Mrk. 14:69-72; Luk. 22:58-62



Yohanes 18:28 350 Yohanes 18:36

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 tidakmaumena-
jiskandirinya, karenahari itumerekaharus tetap siapuntuk
ikut makan makanan Paskah. 29 Karena itu, Pilatus keluar
menemui mereka, lalu dia bertanya, “Apa tuduhan kalian
terhadap orang ini?”

30 Lalu mereka menjawab, “Kalau dia bukan penjahat,
kami tidak perlumembawa dia kepada Tuan.”

31 Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, “Biarlah kalian
saja yangmengadili dia sesuai dengan hukum kalian.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu berkata, “Menurut

hukum Roma, kami orang Yahudi tidak diizinkan untuk
menjatuhkan hukuman mati.” 32 (Perkataan mereka itu
sebenarnya sesuai dengan ketetapan Allah, supaya terjadi
dengan tepat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya tentang
bagaimana caranya Dia akanmati.)

33Kemudian Pilatus masuk lagi ke dalam istana gubernur
dan menyuruh tentaranya membawa Yesus masuk. Lalu
dia bertanya kepada Yesus, “Apakah betul yang mereka
katakan bahwa kamu menganggap dirimu sebagai raja
orang Yahudi?”

34 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah Bapak sendiri
mau tahu, atau Bapak bertanya untuk memeriksa apa yang
sudah dikatakan orang-orang tentang Aku?”

35 Lalu Pilatus menjawab, “Kamu sudah tahu saya bukan
orang Yahudi! Bangsamu sendiri bersamapara imamkepala
yang menyerahkan kamu kepada 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 su-
dah berjuang supaya Aku tidak diserahkan kepada para
pemimpin Yahudi. Tetapimemang tempat pemerintahan-Ku
bukan di dunia ini.”
✡ 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 supaya mereka tidak menyentuh sesuatu yang dianggap najis
menurut Hukum Taurat. Kalau seseorangmenyentuh sesuatu yang najis, berarti
dia juga sudah menjadi 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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37 Lalu 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— supayamemberitakan ajaran yang benar. Semua orang
yang senang mendengar ajaran benar pasti senang juga un-
tukmendengar 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. 39 Tetapi menurut kebiasaan kalian,
setiap gubernur akan membebaskan seorang tahanan tiap
tahun pada hari Paskah. Apakah kalian mau supaya saya
membebaskan dia yang kalian sebut ‘raja orang Yahudi’?”

40 Tetapi mereka berteriak, “Jangan dia! Tetapi bebaskan-
lah Barabas!” Barabas adalah seorang pemberontak.

19
1 Lalu Pilatus menyuruh para tentaranya mencambuki*

Yesus dengan membawa-Nya masuk ke dalam bagian istana
yang adalah markas mereka.† 2 Sesudah mencambuki Dia,
mereka mulai mengejek-Nya— karena Yesus mengaku se-
bagai raja. Jadi mereka memahkotai Dia dengan mahkota
berduri yang mereka buat dari cabang-cabang tumbuhan
merambat yang berduri. Dan mereka juga memakaikan
baju yang berwarna ungu kepada-Nya.‡ 3Kemudianmereka
mendekati Dia dan berkata kepada-Nya, “Salam, raja orang
Yahudi,” lalu menampari muka-Nya.

4 Kemudian Pilatus keluar dari istananya lagi. Kebetulan
sudah banyak orang yang berkumpul di situ untuk hal lain,§
jadi dia berkata kepada mereka, “Lihat, saya membawa
orang ini ke luar kepada kalian. Saya mau supaya kalian
* 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 supayamerobek-robek kulit orang yang dicambuki.
Menurut hukum kerajaan Romawi, warga negara Roma tidak boleh dicambuk.
Tetapi budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Romawi
kalau dihukum dan mendapat hukuman mati, dicambuki dulu sebelummereka
disalibkan. Kadang-kadang pada waktu dicambuki saja para hukuman sudah
mati. † 19:1 bagian istana … Yohanes menulis “membawa Yesus,” tetapi tidak
menyebutkan ke mana mereka membawa-Nya. Supaya lebih jelas dan wajar,
informasi ini dimasukkan sesuai denganMarkus 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
karenamasalah Yesus. Lihat informasi yang terdapat di Markus 15:6–8.
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tahu bahwa sama sekali saya tidak menemukan kesalahan
apa pun pada diri orang ini.” 5 Lalu Yesus keluar, dan Dia
masihmemakaimahkota duri danbaju ungu itu. Dan Pilatus
berkata kepadamereka, “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 yang

membawa dan menyalibkan dia, karena saya tidak mene-
mukan kesalahan apa pun pada dirinya!”

7Kemudian orang Yahudi itumenjawab, “Menurut hukum
kami, dia harus dihukum mati, karena dia sudah men-
gatakan, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ”

8Waktu Pilatus mendengar perkataan mereka itu, dia se-
makin 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 tidak
menjawab.

10 Lalu Pilatus berkata, “Kenapa kamu diam?! Apakah
kamu tidak tahu bahwa sayamempunyai kuasa untukmem-
bebaskan kamu dan juga untukmenyalibkan kamu?”

11 Yesus menjawab, “Kuasa yang kamu miliki atas diri-Ku
hanya karena Allah yangmemberikannya kepadamu. Kalau
tidak begitu, kamu tidak mempunyai kuasa apa-apa atas
diri-Ku. Karena itu orang yang sudah menyerahkan Aku
kepadamu sudahmelakukandosa yang lebih besar daripada
dosa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjatuhkan
hukuman atas diri-Ku.”

12 Mendengar itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan
Dia. Tetapi para pemimpin Yahudi berteriak, “Orang yang
berkata dirinya seorang raja, berarti diamelawan raja agung

* 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 sam-
pai setengah mati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib itu. Kedua
tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua
kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan
cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib
pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau
berhari-hari lamanya, dan sangat menderita. Orang yang dihukummati dengan
cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan
juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam
keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu akan menghina
dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk
warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari
negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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di Roma. Kalau engkau membebaskan dia, berarti engkau
jugamelawan raja agung!”

13 Saat Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh
supaya Yesus dibawa keluar, lalu dia duduk di kursi pengadi-
lan. Tempatnya itu disebut “Lantai Batu.” (Dalam bahasa
Ibrani disebut ‘Gabata’.)

14Waktu itukira-kira tengahhari, dan ituadalahharipersi-
apan sebelum hari terpenting dalam perayaan Paskah. Lalu
Pilatus mengejek para pemimpin Yahudi dengan berkata,
“Lihatlah raja kalian ini!”

15 Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan
dia! Salibkan dia!”
Dan Pilatus berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian

mau supaya sayamenyalibkan raja kalian?”
Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidak

mempunyai raja yang lain, selain raja agung di Roma!”
16AkhirnyaPilatusmengikuti kemauanmerekadanmeny-

erahkanYesuskepada tentara-tentaranya supayadisalibkan.
Yesus disalibkan✡
Lalumerekamembawa Dia untuk disalibkan, 17dan Yesus

memikul sendiri salib-Nya. MerekamembawaDia ke tempat
yang bernama Tempat Tengkorak. (Dalam bahasa Ibrani
tempat itu disebut Golgota.)† 18 Di situlah mereka menyal-
ibkan Dia. Ada juga dua orang penjahat yang sama-sama
disalibkan dengan Yesus. Salib Yesus berada di tengah-
tengah, dan salib kedua penjahat itu di sebelah kanan dan
kiri-Nya. 19Pilatus sudahmenyuruh untukmemasang 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.‡

21 Lalu para imam kepala berkata kepada Pilatus, “Su-
ruhlah mereka mengganti tulisan itu! Jangan ‘Raja orang
✡ 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 tengkorakmanusia ada banyak di situ.
Kebetulan di bukit itu ada batu besar yang menonjol yang bentuknya seperti
tengkorak manusia. ‡ 19:20 Bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani Bahasa Ibrani
adalah bahasa asli orang Yahudi. Bahasa Latin adalah bahasa orang Italia dan
juga bahasa pemerintah Roma. (Roma adalah ibukota negara Italia.) Dan sejak
300 tahun sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani adalah bahasa umum, karena
sebelum Romamenguasai semua daerah sekitar Laut Tengah, bangsa Yunanilah
yangmenguasai semua daerah itu.
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Yahudi.’ Tetapi harus seperti ini, ‘Orang ini berkata, “Saya
adalah raja orang Yahudi.” ’ ”

22 Tetapi Pilatus menjawab, “Apa yang sudah saya perin-
tahkan untuk ditulis tidak akan saya ubah!”

23 Yesus disalibkan oleh empat orang tentara. Lalu
mereka membagi-bagikan pakaian-Nya di antara mereka,
danmasing-masing mendapat sebagian. Jubah-Nya panjang
tanpa ada sambungan jahitan, karena ditenun dari atas ke
bawah. 24 Karena itu, mereka berkata satu sama lain, “Jan-
gankita robek-robekkan jubah ini. Kitabuangundi saja—un-
tuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya.” Maka
terjadilah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah— supaya
ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Mereka akan membagi-bagikan pakaian-Ku di antara

mereka,
dan mereka membuang undi untuk melihat siapa yang
akanmendapatkan jubah-Ku.”✡

Tepat seperti Firman TUHAN itulah yang dilakukan para
tentara itu biarpun tanpamereka sadari.

25 Ibu Yesus berdiri di dekat salib-Nya. Di situ juga berdiri
saudaraperempuan ibu-Nya, dan jugaMaria lain— yaitu istri
Klopas, dan juga Maria yang dari kampung Magdala. 26 Juga
saya (murid Yesus yang sangat dikasihi-Nya)§ berdiri di situ.
Jadi ketika Yesus melihat ibu-Nya dan saya, Dia berkata
kepada ibu-Nya, “Lihatlah, dia itulah anakmu!”* 27 Lalu Dia
berkata lagi kepada saya, “Dia itulah ibumu!” Jadimulai hari
itu sayamembawa ibu Yesus tinggal di rumah saya.

Yesusmati✡
28 Ketika Yesus tahu bahwa Dia sudah selesai menjalani

semua tugas-Nya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam
Firman Allah Dia berkata, “Aku haus.”✡ 29Di situ ada tempat
yang isinya penuh dengan air anggur asam. Waktu mereka
mendengar ucapan Yesus itu, salah satu orang yang ada di
situ memasang sesuatu seperti spons pada ujung sebatang
hisop,† lalu mencelupkannya ke dalam anggur itu, dan men-
gulurkannya kemulut Yesus— supayaDia bisamencicipinya.
✡ 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 perem-
puan.” Perkataan ini masih sopan dalam bahasa Yunani, tetapi dengan sengaja
tidak diterjemahkan dalam ayat ini. Lihat catatan di Yoh. 2:4. ✡ 19:27 Mat.
27:45-56; Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49 ✡ 19:28 Mzm. 22:16; 69:22 † 19:29
hisop adalah tanaman kecil di Palestina. Daunnya kecil-kecil, jadi bisa dipakai
seperti kuas untuk mencat atau percik sesuatu. Tanaman itu dipakai 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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30 Ketika Dia mencoba sedikit dari anggur asam itu, Dia
berkata, “Sudah selesai.” Dia punmenundukkan kepala-Nya
lalu mati.

31Hari itu adalah hari persiapan sebelum tiba Hari Sabat
yang istimewa dalam perayaan Paskah. Jadi para pemimpin
Yahudi tidak mau ada orang yang masih tergantung di kayu
salib pada Hari Sabat istimewa itu. Karena itu, mereka
memohon kepada Pilatus supaya kaki-kaki dari ketiga orang
yang disalibkan itu dipatahkan, supaya mereka segera mati,
dan mayat mereka bisa segera diturunkan sebelum malam
tiba. 32 Jadi para tentaramematahkankaki keduaorang yang
disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. 33 Lalu ketika
merekamaumematahkan kaki Yesus, merekamelihat Yesus
sudah mati. Karena itu mereka tidak mematahkan kaki-
Nya. 34 Tetapi salah satu dari mereka menombak lambung-
Nya. Darah dan air langsung keluar dari lambung-Nya itu.
35 (Saya yang menulis buku ini‡melihat hal itu dengan mata
kepala saya sendiri, dan saya tahu bahwa hal itu benar-
benar terjadi. Saya menuliskan kesaksian saya ini supaya
kalian semua juga percaya.) 36Maka terjadilah tepat seperti
apa yang ditetapkan Allah— supaya ditepati apa yang sudah
tertulis di dalam Kitab Suci,
“Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.”§
37Danapayangmereka lakukansesuaidenganayat lainyang
berkata,
“Mereka akan memandang kepada Dia yang sudah mereka

tombak.”✡
Mayat Yesus dikuburkan✡

38 Sesudah itu, seorang yang bernama Yusuf datang mem-
ohon 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 Pi-
latus mengizinkan, dia bersama beberapa orang lain datang
dan membawa mayat Yesus. 39 Nikodemus— yang dulu
pernah datang menemui Yesus pada malam hari, juga ikut
membantu Yusuf. Nikodemus membawa ramuan berbau
harum— yaitu campuran mur dan gaharu* yang beratnya
‡ 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 campuranmurdangaharuMurdibuat dari getahkayupohon
mur. Bahan itu keras seperti getah damar. Pada zaman Yesus, kedua bahan itu
ditumbuk sampai halus. Campuranmurdan gaharu bisa dibakar, karena baunya
harum sekali.
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lebih dari tiga puluh kilogram. 40Mereka mengambil mayat
Yesus danmembungkusnyadengankainhalus bersamaden-
gan ramuan itu, sesuai dengan cara orang Yahudi mem-
bungkusmayat untuk dikuburkan.

41 Di dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman.
Dan di taman itu ada lubang batu yang disiapkan untuk
kuburan dan belum pernah dipakai. 42 Karena matahari
hampir terbenam dan malam Sabat† sudah hampir mulai,
jadi mereka menaruh mayat Yesus di dalam kuburan yang
terdekat dari situ.

20
Kebangkitan Yesus✡

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— yaitu murid yang Yesus sangat kasihi. Dan
Maria berkata kepadakami, “Orang-orang sudahmengambil
mayat Tuhan dari kuburan-Nya, dan kita tidak tahu di mana
merekamenaruhnya!”

3 Lalu kami berdua cepat-cepat pergi ke kuburan itu.
4 Kami sama-sama berlari, tetapi saya lari lebih cepat dari
Petrus, jadi saya duluan tiba. 5Lalu saya tunduk danmelihat
ke dalam kuburan itu, tetapi saya hanya melihat kain yang
dipakai untukmembungkusmayat 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 untukmembungkus kepala Yesus, kain itu
sudah terlipat dan ditaruh tersendiri dari kain panjang yang
dipakai untuk membungkus tubuh-Nya. 8 Kemudian saya
masuk dan melihat semuanya itu. Dan saat itu saya mulai
percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian.
9 (Pada waktu itu, kami belum mengerti bahwa Yesus sudah
ditetapkan untuk hidup kembali dari kematian— sesuai den-
gan yang tertulis dalam Kitab Suci.)

Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada Maria yang dari
desaMagdala✡

10 Lalu kami berdua kembali lagi ke tempat tinggal kami.
11TetapiMariamasih berdiri di luar kuburan danmenangis.
† 19:42 malam Sabat Sesuai dengan cara hitung hari dalamkebudayaan 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 ✡ 20:9 Mrk. 16:9-11
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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.

13 Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, “Ibu, kenapa
menangis?”
Dandiamenjawab, “Orang-orang sudahmengambilmayat

Tuhan saya, dan saya tidak tahu di mana mereka menaruh-
nya.” 14 Sesudah berkata begitu, dia berbalik dan melihat
Yesus sedang berdiri di situ. Tetapi dia tidakmengenali-Nya.

15 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ibu, kenapa menangis?
Ibu cari siapa?”
Maria berpikir bahwa Orang yang bertanya itu adalah

tukang kebun. Jadi dia menjawab, “Kalau Bapa yang
mengambil mayat-Nya, tolong beritahukan di mana Bapa
menaruhnya, supaya saya bisa menguburkannya kembali.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Maria!”
Dan Maria berbalik lagi kepada-Nya dan berkata,

“Rabuni!” (Kata itu adalah dari bahasa Ibrani. Artinya
“Guru.”)

17 Dan Yesus berkata kepadanya, “Janganlah memegang
Aku terus. Karena Aku belum kembali kepada Bapa
kita. Tetapi pergilah kepada sahabat-sahabat-Ku* dan beri-
tahukanlah bahwa Aku sudah berangkat kepada Bapa kita,†
yaitu Allah kita juga.”

18LaluMaria pergimenemui kamimurid-murid Yesus dan
memberitahukan seperti ini, “Saya sudah melihat Tuhan!”
Dan Maria juga menyampaikan apa yang sudah dikatakan
Yesus kepadanya.

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepadamurid-murid-Nya✡
19Waktu malam pada hari Minggu itu, kami murid-murid

Yesus dan beberapa pengikut yang lain berkumpul di satu
rumah. Semua pintu sudah kami kunci, karena kami takut
kepada para pemimpin Yahudi. Tiba-tiba Yesus muncul dan
berdiri di tengah-tengah kami dan memberi salam kepada
kami dengan berkata, “Biarlah kalian merasa tenang di

* 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
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hati!”‡ 20 Sesudah berkata begitu, Dia memperlihatkan tan-
gan 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, “Biar-
lah kalian merasa tenang di hati. Sama seperti Bapa su-
dah mengutus Aku, begitu jugalah mulai sekarang Aku
mengutus kalian.” 22 Sesudah berkata begitu, Dia meniup-
kan napas-Nya kepada kami dan berkata, “Terimalah Roh
Kudus. 23 Melalui pertolongan-Nya kalian akan menyam-
paikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Jadi
kalau kalian merasa kehendak TUHAN untuk memaafkan
dosa orang lain, maka Aku dan Bapa-Ku mengampuninya
juga. Tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain,
maka Aku dan Bapa-Ku juga tidakmengampuninya.”

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada Tomas
24 Tetapi murid Yesus yang bernama Tomas— yang biasa

disebut ‘si Anak Kembar’, tidak bersama kami ketika Yesus
memperlihatkan diri-Nya kepada kami. 25 Ketika Tomas
datang, kami memberitahukan kepadanya, “Kami sudah
melihat Tuhan!” Tetapi dia menjawab, “Saya tidak akan
percaya sebelum saya melihat bekas luka paku pada kedua
tangan-Nya dan memasukkan jari saya ke dalam bekas luka
paku-paku besar 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!” 27 Lalu
Dia berkata kepada Tomas, “Mari, lihatlah tangan-Ku dan
taruhlah jarimu di sini. Dan masukkanlah tanganmu ke
dalam bekas luka tombak pada lambung-Ku. Jangan ragu-
ragu lagi, tetapi percayalah sungguh-sungguh.”

28 Lalu Tomas menjawab, “Ya, Engkau Penguasa hidupku
dan Allahku!”

29 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Sekarang baru kamu
percaya karena sudahmelihat Aku, tetapi Allah akan sangat
‡ 20:19 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam ba-
hasa Yunani yang dapat diterjemahkan, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan
besar Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu memberi 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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memberkati setiaporangyangpercayakepada-Kuwalaupun
dia belummelihat Aku.”

Alasan Yohanesmenulis buku ini
30Sebenarnyabanyakkeajaiban lain yangdilakukanYesus

di hadapan kami tetapi tidak dituliskan dalam buku ini.
31 Tetapi semua ini ditulis supaya kalian bisa menjadi per-
cayabahwaYesus adalahKristus danAnakAllah, dan supaya
melalui percaya itu kalian menjadi satu dengan Yesus dan
mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

21
Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada ketujuhmurid-Nya

1 Sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya lagi kepada
kami murid-murid-Nya di pinggir Danau Galilea.* Beginilah
kejadiannya:

2 Kami yang ada di situ adalah Petrus— yang juga disebut
Simon, Tomas— si AnakKembar, Natanael—dari desaKanadi
daerah Galilea, saya Yohanes dan abang saya,† dan juga dua
murid Yesus yang lain. 3 Lalu Petrus berkata kepada kami,
“Sayamau pergi menjala ikan.”
Dan kami yang lain berkata, “Kami juga mau ikut!” Lalu

kami bertujuh pergi naik perahu. Waktu itu sudah sore.
Tetapi 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.”
6 Lalu Dia berkata, “Lemparkanlah jala kalian ke sebelah

kanan perahu, kalian pun akan 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 langsungmengikat jubahnya ke ping-
gangnya dan lompat ke dalam air untuk berenang ke tepi
danau. Karena sebelumnya, dia bekerja tanpa baju panjang
itu. 8 Lalu kami yang lain datang dengan perahu, dan mem-
bantu menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika itu
kami tidak jauh dari pinggir danau, hanya kira-kira seratus
meter saja.‡ 9 Ketika kami semua sampai di darat, kami

* 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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lihat sudahadabeberapa ekor ikandanbeberapa roti sedang
dibakar di atas bara api. 10Lalu Yesus berkata kepada kami,
“Tolong bawa beberapa ekor ikan yang baru kalian tangkap
itu.”

11 Kemudian Petrus naik ke dalam perahu dan menarik
jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar,
153 ekor banyaknya. Biarpun sebanyak itu, jala itu tidak
robek. 12 Lalu Yesus berkata kepada kami, “Marilah kita
sarapan.” Dari antara kami tidak ada yang berani bertanya
kepada-Nya, “Bapa, siapa namamu?” Karena kami sudah
tahu bahwa Dia itu Tuhan. 13 Kemudian Yesus membagi-
bagikan roti dan ikan itu kepada kami.

14 Itulah ketiga kalinya Yesus memperlihatkan diri-Nya
kepada kami sesudah Dia hidup kembali dari kematian.

Yesus bercakap-cakap dengan Petrus
15 Sesudah kami makan, Yesus bertanya kepada Simon—

yang juga disebut Petrus, “Simon— anak Yohanes, apakah
kamu lebih mengasihi Aku dari semua sahabatmu ini men-
gasihi Aku?”
Lalu Petrusmenjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa

sayamengasihi-Mu.”§
Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Berikanlah

makanan kepada kawanan domba-Ku.”
16Tidak lama kemudian, Yesus berkata lagi kepada Petrus,

“Simon— anak Yohanes, apakah kamumengasihi Aku?”
Petrusmenjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya

mengasihi-Mu.”
Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Jagalah kawanan

domba-Ku.”
17 Dan untuk ketiga kalinya Yesus berkata, “Simon— anak

Yohanes, apakah kamumengasihi Aku?”

§ 21:15 mengasihi Dalam bahasa Yunani, dua kata kerja yang berarti ‘men-
gasihi’ 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 Petrusmenggunakan bahasa Aram—
yang mirip dengan bahasa Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa
sehari-hari oleh orang Yahudi. Tetapi salah satu sifat Yohanes dalam tulisannya
adalah dia selalu menghindari pengulangan kata yang sama. Jadi dalam satu
cerita dia sering menggunakan dua kata yang sama atau hampir sama artinya.
Salah satu contohyang lainadalahYohanesmenggunakanduakatayangberbeda
untuk ‘domba’ dalam ayat 15-17. Dalam ayat ini, secara harfiah ‘anak-anak dari
domba-domba’. Ada variasi juga antara ‘berikanmakan’ dan ‘menjaga’.
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Petrusmerasa sedih karena sudah tiga kali Yesus bertanya
seperti itu. Jadi dia menjawab, “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
biasamempersiapkan dirimu† dan pergi kemana saja kamu
mau. Tetapi ketika kamu sudah tua, kamuakanmemberikan
tanganmu kepada orang lain, dan mereka akan mengikat
tanganmu, dan membawamu ke tempat yang kamu tidak
suka.” 19 Dengan berkata seperti itu, Dia menyatakan
bagaimana caranya nanti Petrus mati demi memuliakan
Allah. Kemudian Yesus berkata lagi kepadanya, “Ikutlah Aku
terus!” Lalumerekamulai berjalan di pinggir danau itu.

Yesus berbicara tentang Yohanes sendiri
20 Lalu Petrus berbalik dan melihat bahwa saya juga

mengikuti mereka dari belakang. Sayalah yang dulu duduk
dekat Yesus ketika kami makan bersama pada malam ter-
akhir, dan yang bertanya, “Tuhan, siapakah orang itu yang
akanmenjual Engkau?” 21 Jadi Petrus bertanya tentang saya
kepada Yesus, “Kalau begitu, Tuhan, apa yang akan terjadi
kepada dia?”

22Tetapi Yesusmenjawab, “Kamu tidak perlu tahu tentang
dia. Kalau Aku mau supaya dia tetap hidup sampai Aku
datang kembali, itu bukan urusanmu. Kamu tetaplah ikut
Aku!”

23 Karena perkataan Yesus tersebut, tersebarlah berita di
antara saudara-saudari seiman bahwa saya tidak akan mati
sebelum Yesus kembali. Tetapi Dia tidak berkata seperti itu.
Dia hanya berkata, “Kalau Aku mau supaya dia tetap hidup
sampai Aku datang kembali, itu bukan urusanmu.”

24Sayalahmurid itu, dan sayamenulis buku ini sebagai ke-
saksian 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.

* 21:18 Sampai sekarangSecaraharfiah, “Waktuengkaumasihmuda.” † 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 mencer-
itakan kepadamu tentang semua hal yang sudah Yesus
lakukan dan ajarkan dari awal pelayanan-Nya 2-3 sampai
hari ketika Allah mengangkat Dia ke surga. Dari awal
pelayanan-Nya, Dia sudah memilih murid-murid-Nya untuk
menjadi rasul-Nya. Sesudah Dia menderita lalu mati di
kayu salib, Dia hidup kembali. Dan selama empat puluh
hari, Dia menampakkan diri dan melakukan banyak kea-
jaiban supaya rasul-rasul-Nya itu percaya bahwa Dia benar-
benar hidup kembali. Dan Dia juga mengajar mereka ten-
tang kerajaan Allah.† Sebelum Dia naik ke surga, dengan
pertolongan Roh Kudus Dia memberikan berbagai perintah
kepadapara rasul-Nya itu. 4DanwaktuYesusmasihbersama
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. 5Karena dulu Yohanesmem-
baptis 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?”

7 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak perlu
mengetahui hari atau waktu yang sudah ditetapkan oleh
Bapa menurut otoritas-Nya sendiri. 8 Akan tetapi kalian
masing-masing akan menerima kuasa, ketika Roh Kudus
* 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 hendaklah menyerahkan hidupnya untuk taat
kepada kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10). Dengan begitu kita mem-
buktikan bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak menerima
semua yang dulu Allah janjikan kepada umat pilihan-Nya. Ketika Yesus kembali
lagi, Allah akanmemerintah dengannyata di dunia ini, sebagaimanaAllah selalu
memerintah di surga (Mat. 6:10). Sebelum Yesus lahir di dunia ini, semua
orangYahudimenantikankerajaanAllahkarenaayat-ayat yang seperti ini: Mzm.
2:6-11; Yes. 9:5-6; dan Dan. 7:13-14.
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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.”

9SesudahDiaberkatabegitukepadamereka, Dia terangkat
ke langit. Ketika para rasul sedangmenyaksikan hal itu, lalu
awanmenutupi-Nya sehinggamereka tidak bisamelihat Dia
lagi. 10Dan sementara mereka masih berusaha melihat Dia
ke langit, tiba-tibamuncul duamalaikat yang berjubahputih
berdiri di sampingmereka. Keduamalaikat itu kelihatannya
seperti remaja. 11 Lalu kedua malaikat itu berkata, “Hai
orang-orang Galilea, kenapa kalian masih berdiri di sini dan
memandang ke langit? Pada suatu hari Yesus ini— yang
sudah terangkat ke surga dari antara kalian, akan datang
dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat Dia pergi.”

Pengganti Yudas dipilih
12 Kemudian para rasul itu kembali ke kota Yerusalem

dari Bukit Zaitun, yang berjarak satu kilometer dari kota
itu. 13 Lalu mereka memasuki kota itu dan pergi ke ruang
atas— yaitu tempat dimanamerekamenginap. Para rasul itu
adalah
Petrus, Yohanes, Yakobus,
Andreas, Filipus, Tomas,
Bartolomeus, Matius, Yakobus— yaitu anak Alfeus, Simon—

orang yang dulumengikuti gerakan Israel merdeka,‡
dan Yudas— yaitu anak Yakobus.

14Mereka semuaberdoabersamadengan tekundan sehati
sepikir. Bersamamerekaada jugaadik-adikYesusdanbeber-
apa 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 su-
paya semua yang sudah terjadi sekarang ini sesuai den-
gan apa yang tertulis dalam Kitab Suci— yaitu apa yang
dinyatakan oleh Roh Kudus melalui nubuatan Raja Daud.
Dia berbicara tentang Yudas— yang menjadi penunjuk jalan
untuk orang-orang yang menangkap Yesus. Sebelumnya
Yudas itumemang termasukdalamkelompokkitadan sudah
melayani bersama kita.”

18 (Pada saat Petrus berbicara, Yudas sudah membeli se-
bidang tanah dengan uang yang dia dapatkan dari hasil ke-
jahatannya waktu dia mengkhianati Yesus. Kemudian pada
waktu dia berada di tanah itu, dia jatuh tersungkur dengan
tubuhyang terbelah. Semua isi perutnyakeluar laludiamati.
‡ 1:13 gerakan Israel merdeka Secara harfiah, “Zelot”— yaitu nama gerakan
tersebut.
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19 Kemudian 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 perlumemilih seorang lagi seba-
gai pengganti Yudas, supaya orang itu bisa termasuk dengan
kami rasul yang lain dalammemberitakan 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.”

23 Lalu mereka yang berkumpul mengusulkan dua orang
sebagai pengganti Yudas: Yang pertama, Yusuf (yang juga
dikenal dengan dua nama lain— yaitu Barsabas dan Yustus)
dan yang kedua, Matias. 24 Lalu mereka berdoa, “TUHAN,
Engkau mengenal isi hati setiap orang. Tunjukkanlah
kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang Engkau
pilih 25 untuk melayani sebagai rasul menggantikan Yudas.
Karena Yudas sudah pergi ke tempat yang sepantasnya bagi
dia.” 26 Kemudian mereka membuang undi untuk kedua
nama itu dan Matiaslah yang terpilih. Jadi dia ditambahkan
kepada kesebelas rasul itu.

2
Kedatangan Roh Kudus

1 Waktu Hari Pentakosta tiba, semua orang yang dulu
mengikut Yesus sudah berkumpul di satu rumah. 2Lalu tiba-
tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti angin kencang.
Bunyi itumemenuhi seluruh rumah dimanamereka sedang
berkumpul. 3 Kemudian mereka melihat sesuatu yang keli-
hatannya seperti nyala api, yang menyebar dan berhenti di
atas mereka masing-masing. 4Lalu mereka semua dipenuhi
oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa
lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh
Kudus kepadamereka.

5Kebetulan pada waktu itu di Yerusalem ada orang-orang
yang beragama Yahudi yang berasal dari hampir seluruh
dunia. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh

§ 1:19 Ayat 18-19Merupakan catatan dari Lukas. Lanjutan pembicaraan Petrus
ada di ayat 20. ✡ 1:20 Mzm. 69:25 (26) ✡ 1:20 Mzm. 109:8
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beribadah kepada Allah yang datang untuk mengikuti per-
ayaan Pentakosta.* 6 Waktu mereka mendengar bunyi
yang keras itu, banyak dari mereka datang berkumpul ke
rumah itu. Mereka sangat bingung karena mendengar para
pengikut Yesus tersebut sedang berbicara dalam berbagai
bahasa, sehingga setiap orang bisa mendengar berita dalam
bahasa mereka masing-masing. 7-8 Lalu mereka semua
terheran-heran dan berkata, “Bagaimana mungkin ini bisa
terjadi?! Orang-orang yang berbicara ini semuanya orang
Galilea,† tetapi setiap kita mendengar mereka berbicara
dalam bahasa kita masing-masing! Sungguh heran karena
kita berasal dari banyak daerah, 9 termasuk Partia, Media,
Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pon-
tus, dan provinsi Asia. 10 Juga termasuk daerah Frigia, Pam-
filia, 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
bisamendengarmerekaberbicaradalambahasa kita sendiri
tentanghal-hal luarbiasayangdilakukanolehAllah!” 12Oleh
karena mereka heran dan bingung maka mereka bertanya
satu sama lain, “Bagaimana hal ini bisa terjadi?” 13 Tetapi
ada juga beberapa orang lain yangmenertawakan pengikut-
pengikut Yesus itu karena mereka pikir, “Orang-orang itu
hanyamabuk saja.”

Petrus berkhotbah kepada orang banyak
14 Kemudian Petrus berdiri bersama kesebelas rasul, dan

dengan suara nyaring dia berkata kepada orang banyak
itu, “Saudara-saudari orang Yahudi dan semua orang yang
tinggal di Yerusalem, izinkanlah sayamenceritakan arti dari
semua yang terjadi ini. Dengarkanlah baik-baik. 15 Kami
tidak mabuk, seperti yang kalian sangka. Karena baru jam
sembilan pagi. 16 Tetapi yang sedang kalian saksikan ini
adalah hal yang dulu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel
ketika dia berkata,
17 ‘Allah berkata, “Pada hari-hari terakhir,

Aku akanmencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang.
Anak-anak yang laki-laki dan perempuan dari antara
kalian akan bernubuat,

* 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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para pemuda di antara kalian akan mendapat pengli-
hatan,

dan banyak laki-laki yang tua di antara kalian akan
mendapat mimpi-mimpi khusus.

18 Juga pada hari-hari terakhir itu,
Aku akan mencurahkan Roh-Ku bahkan ke atas orang-
orang yang sudah dijual kepada majikan sebagai bu-
dak—

baik budak laki-laki maupun perempuan.
Mereka pun juga termasuk umat pilihan-Ku, dan pada
hari-hari itu mereka pun akan bernubuat.

19Dan pada waktu itu Aku juga akan membuat banyak kea-
jaiban

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.

21 Dan setiap orang yang berseru kepada TUHAN meminta
pertolongan-Nya akan diselamatkan.” ’✡

22 “Jadi Saudara-saudari, orang Yahudi, dengarkanlah apa
yang saya beritahukan ini: Sudah terbukti bahwa Yesus
dari kampung Nazaret itu diutus oleh Allah. Dan Allah
sudahmembuktikan hal itu kepadamu denganmengadakan
segala macam keajaiban melalui Yesus, seperti yang sudah
kalian ketahui. 23 Sesuai dengan rencana Allah yang sudah
ditetapkan-Nya sejak dulu, Yesus sudah diserahkan kepada
kalian. Dan dengan bantuan orang-orang yang tidak men-
genal Allah, kalian membunuh Yesus dengan memakukan
Dia pada kayu salib. 24 Tetapi sekarang Allah sudah mem-
bangkitkan Dia dari kematian dan membebaskan Dia dari
derita yang terus menerus di dalam kerajaan maut. Dan
kerajaan maut tidak mungkin menahan Dia. 25Karena Raja
Daud sudah bernubuat tentang Yesus seperti ini:
‘Akumenyadari bahwa TUHAN selalu beserta-Ku.‡

Aku akan dilindungi-Nya dari serangan semua yang
memusuhi-Ku, karena Dia berada di dekat-Ku.§

26Karena itu hati-Ku bersukacita,
dan dengan mulut-Ku Aku selalu memuji-Mu dengan
gembira.

✡ 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.
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Bahkan tubuh-Ku punmerasa tenang karena penghara-
pan yang Engkau sudah berikan kepada-Ku.

27Karena Engkau tidak akanmeninggalkan Roh-Ku
di tempat orang-orangmati.

Dan Engkau juga tidak akan membiarkan tubuh Orang
Kudus-Mu

hancur di dalam kubur.
28 Engkau sudah menunjukkan kepada-Ku jalan menuju ke-

hidupan.
DanAkuakan selalu bersukacita karenaAkuakanhidup
bersama-Mu.’✡

29 “Saudara-saudari, izinkanlah saya berbicara dengan
terus terang kepada kalian tentangDaud, nenekmoyang kita
itu. Apa yang dia katakan itu pasti tidak mengenai dirinya
sendiri, karena dia sudah mati dan dikuburkan, dan kubu-
rannya masih ada pada kita sampai hari ini. 30 Tetapi Daud
juga adalah seorang nabi, dan dia sudahmengetahui bahwa
Allah sudahberjanji denganbersumpahbahwaSeorangdari
keturunanDaud sendiri akanmenjadi raja dandudukdi atas
takhta Daud. 31 Jadi Daud sudah mengetahui apa yang akan
terjadi, dan itulah sebabnya dia berbicara seperti itu tentang
kehidupankembali Keturunannya itu— yaituKristus, 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 kelom-
pok ini sudah melihat Dia sesudah Dia hidup kembali, dan
sekarang kami diutus untukmenjadi saksi tentang peristiwa
itu. 33 Maka sekarang Dia sudah terangkat ke surga dan
duduk di tempat yang paling terhormat— yaitu di sebelah
kanan Allah. Dan Yesus juga sudah menerima Roh Kudus
yang sudah dijanjikan Bapa-Nya. Jadi sekarang Yesus sudah
mencurahkan Roh itu, dan itulah yang sekarang kamu 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 Akumengalahkan semua yangmemusuhi-Mu
danmembuat merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

36“Olehkarena itu, biarlah semuaorang Israelmengetahui
dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus— yang
✡ 2:28 Mzm. 16:8-11 * 2:34 TUHAN Allah … Tuhan Penguasa hidupku Secara
harfiah, “TUHAN berkata kepada Tuhanku.” Lihat informasi tentang kedua arti
kata Tuhan dalam Prakata TSI. ✡ 2:35 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; 1Kor. 15:25; Ibr.
1:13
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kalian salibkan itu, sebagai Penguasa kita dan Kristus† yang
dijanjikan itu.”

37 Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah
hati orang banyak yang mendengarkannya. Lalu mereka
bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, “Saudara-
saudara, apa yang harus kami lakukan?”

38 Petrus menjawab, “Hendaklah kalian masing-masing
bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Den-
gan berbuat begitu dosa-dosamu diampuni, dan kamu akan
menerima Roh Kudus. 39 Karena janji itu berlaku untuk
kalian, anak-anak kalian— bahkan bagi mereka yang berada
di tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh
TUHAN Allah kita.”

40 Dan banyak hal lain lagi yang Petrus katakan dan sak-
sikan 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 dibap-
tis, dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah lagi
kira-kira tiga ribu orang. 42Mereka rajinmempelajari ajaran
para rasul, dan juga sering berkumpul dalam persekutuan,
berdoa bersama dan makan bersama (termasuk Perjamuan
Kudus).‡

Orang-orang percaya saling berbagi milikmereka
43Pada waktu itu setiap orang di Yerusalemmerasa heran

dan takut karena Allah memberikan kuasa kepada rasul-
rasul untuk melakukan banyak keajaiban. 44 Semua orang
percaya terus bersatu dan merasa harta kepunyaan mereka
adalah milik bersama. 45 Maka sering terjadi bahwa salah
† 2:36 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang
diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut “Mesias.” Istilah
ini menunjukkan jabatan— seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman
Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan 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
zamanYesusorangYahudimengetahuiarti dari ‘Kristus’ sebagaiRajaPenyelamat
yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang
akan membebaskan bangsa Israel dari semua bangsa yang memusuhi mereka,
mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan
adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14;
Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. ‡ 2:42 makan … Perjamuan
Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Pada zaman para rasul perkataan
itumeliputi makan bersama serta merayakan yang sekarang disebut Perjamuan
Kudus— yaitu perjamuan yang Yesus perintahkan kepada para pengikut-Nya
untukmengenang Dia (Luk. 22:14-20).
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satu dari mereka menjual tanah miliknya dan membagi-
bagikan hasil penjualan itu kepada anggota mereka yang
memerlukan bantuan. 46 Setiap hari mereka sehati sepiki-
ran berkumpul di teras Rumah Allah. Dengan penuh rasa
sukacita dan syukur mereka sering saling mengundang un-
tuk 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 menambahkan orang-orang yang baru
diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu.

3
Petrusmenyembuhkan orang lumpuh

1Pada suatuhari, PetrusdanYohanespergi ke terasRumah
Allahuntukmengikuti jamdoa—yaitukira-kira jamtiga sore.
2Di pintu teras Rumah Allah yang bernama Gerbang Indah,
ada seorang pengemis yang kakinya lumpuh sejak lahir.
Setiaphari teman-temannyamenempatkandiadi 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. 4Lalumerekaberduamelihat orang lumpuh itu dan
berkata, “Lihatlah kami.” 5 Maka dia memandang mereka
dengan harapan akan menerima uang dari mereka. 6Tetapi
Petrus berkata, “Saya tidak punya uang dalam bentuk apa
pun— baik emasmaupun perak. Tetapi apa yang saya punya
akan saya berikan kepadamu: Dengan kuasa Kristus Yesus—
yaitu Dia yang berasal dari Nazaret, saya perintahkan kamu
berdiri dan berjalanlah!” 7 Lalu Petrus memegang tangan
kanannya dan membantu dia untuk berdiri. Segera kaki
dan pergelangan kakinya menjadi kuat. 8 Saat itu juga
orang itu langsung berdiri dan mulai berjalan! Lalu dia
mengikuti mereka masuk ke dalam teras Rumah Allah sam-
bil berjalan danmelompat-lompat, sertamemuji-muji Allah.
9-10Dan semua orang yang ada di situ mengenal dia sebagai
pengemis yang selalu duduk di pintu teras— yaitu Gerbang
Indah. Waktu mereka melihat dia berjalan dan mendengar
diamemuji Allah, merekamerasa sangat heran dan bingung
karena apa yang sudah terjadi kepadanya.

Petrus berbicara kepada orang banyak
11 Orang itu terus saja mengikuti Petrus dan Yohanes

dengan tetap berpegangan kepada mereka. Maka semua
orang yang terheran-heran itu berlari kepada mereka di
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dalam teras yang bernama Serambi Salomo.* 12 Waktu
Petrusmelihat orangbanyak itu, dia berkata kepadamereka,
“Saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan
kejadian ini? Kenapa kalian terus memandangi kami?—
seolah-olah kami mempunyai kuasa yang luar biasa atau
kebaikan khusus di mata Allah untuk membuat orang ini
sembuh dan bisa berjalan. 13 Bukan kami, tetapi Allah yang
menyembuhkan dia. Allah Abraham, Isak, dan Yakub— yaitu
Allah nenek moyang kita yang sudah melakukan hal ini
untuk memuliakan Hamba-Nya Yesus. Dialah Orang yang
sudah kalian serahkan untuk dibunuh. Kalian menolak Dia
di depan Gubernur Pilatus, padahal Pilatus sudah memu-
tuskan untuk membebaskan Dia. 14 Kalian tidak mau men-
gakui Dia yang kudus dan yang benar, tetapi kalian minta
kepada Pilatus supaya seorang pembunuh† dibebaskan un-
tuk kalian. 15 Jadi sebenarnya kalian membunuh Dia yang
adalah sumber hidup, tetapi Allah sudahmenghidupkan Dia
kembali dari kematian. Kami sudah diutus untuk bersaksi
tentang kejadian itu. 16 Kuasa Yesuslah yang menguatkan
orang lumpuh ini— yang sudah kalian lihat sendiri dan juga
kaliankenal. Hal itubisa terjadi karenakamipercayakepada
kuasa-Nya. Sungguh, seperti yang kalian sudah saksikan
sendiri, orang ini sudah sembuh dengan sempurna karena
keyakinan kami kepada Yesus.

17 “Saudara-saudari, saya tahu bahwa kalian dan para
pemimpin kita tidak menyadari apa yang sudah kalian
lakukan waktu membunuh Yesus. 18 Tetapi dengan cara
itulah Allah memenuhi apa yang sudah dikatakan-Nya dulu
melalui nubuatan para nabi bahwa Hamba-Nya Kristus
harus menderita sampai mati. 19 Oleh karena itu, berto-
batlah dan kembalilah kepada Allah, supaya dosa-dosamu
diampuni. 20 Lalu Allah akan memberikan kesegaran ro-
hani 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
dikatakanolehAllah sejakdulumelaluiparanabi. 22 Ingatlah
apa yang dikatakan olehMusa,

‘TUHAN Allahmu akan memberikan seorang Nabi§ lagi
* 3:11 Serambi Salomo adalah bagian yang paling timur di dalam kompleks
Rumah Allah. Serambi Salomo mempunyai banyak tiang yang dibuat dari batu
untukmenahan atapnya. † 3:14 pembunuh Barabas, orang yang diminta oleh
orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibebaskanmenggantikanYesus (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.
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kepada kalian— yaitu seorang Nabi seperti saya, yang be-
rasal dari bangsa kita sendiri. Kalian harus taat kepada
segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu. 23Dan siapa
yang tidak taat kepada Nabi itu akan dikeluarkan dari
umat Allah.’✡

24Mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat
tentang zaman ini. 25 Memang kita adalah ahli waris dari
nabi-nabi itudankita sudah termasukdalamperjanjianyang
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 Yohanes membela diri di depan Mahkamah

Agama
1 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada

orang banyak itu, beberapa pemimpin Yahudimulai menen-
tang 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 sudah malam, maka mereka berdua ditahan di situ
sampai hari berikutnya. 4 Akan tetapi banyak orang yang
sudah mendengar ajaran Petrus dan Yohanes menjadi per-
caya kepada Yesus karena perkataanmereka. Dengan begitu
jumlah orang percaya menjadi kira-kira lima ribu orang,
tidak termasuk perempuan dan anak-anak.

5 Hari berikutnya, para penguasa dan para pemimpin
Yahudi bersama ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di
Yerusalem. 6 ImamagungHanashadir bersamasemuaorang

✡ 3:23 Ul. 18:15-19 ✡ 3:25 Kej. 22:18; 26:24 * 4:1 kelompok Saduki
Kebanyakan anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan
kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama
dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat,
Bilangan, dan Ulangan. Mereka percaya bahwa setiap orang yang sudah mati
tidak akan hidup kembali. Lihat Kis. 23:8.



Kisah 4:7 372 Kisah 4:17

penting dalam keluarganya, termasuk Kayafas, Yohanes,†
danAleksander. 7Sesudahmerekamenyuruhkedua rasul itu
berdiri di depanmereka, sidang itumengajukan pertanyaan
kepada mereka, “Dengan kuasa apa atau atas nama siapa
kalianmembuat orang lumpuh itu sembuh?”

8 Kemudian Petrus, yang pada waktu itu dipenuhi oleh
Roh Kudus, berkata kepada mereka, “Tuan-tuan penguasa
dan pemimpin bangsa: 9 Kalau hari ini kami diadili karena
melakukan perbuatan yang baik kepada seorang yang
lumpuh, dan ditanya bagaimana dia sudah disembuhkan,
10maka biarlah kalian semua dan juga seluruh orang Yahudi
tahu bahwa orang ini disembuhkan atas nama dan kuasa
Kristus Yesus dari Nazaret, yang sudah kalian salibkan itu.
Tetapi Allah sudah menghidupkan Dia kembali dari kema-
tian. 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 itumenjadi Batu yang
terutama.’✡

12 Jadi Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmanu-
sia. Karena di seluruh dunia hanya Dialah yang dipilih Allah
sebagai Penyelamat manusia. Tidak ada yang lain.”

13 Saat itu pemimpin-pemimpin itu menyadari bahwa
Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak mem-
punyai pendidikan khusus, tetapimereka juga heran karena
kedua orang itu berbicara dengan berani. Dan mereka juga
menyadari bahwaPetrus danYohanes sudah seringbersama
Yesus. 14 Dan karena orang yang sudah disembuhkan itu
berdiri di situ bersama Petrus dan Yohanes, maka mereka
tidak bisa berkata apa-apa untuk menentang kedua rasul
itu. 15 Jadi mereka menyuruh kedua rasul itu meninggalkan
ruang sidang Mahkamah Agama, lalu mereka berunding
bersama-sama dan berkata, 16 “Apa yang akan kita lakukan
terhadap kedua orang itu? Karena setiap orang di Yerusalem
sudah mengetahui bahwa keajaiban yang luar biasa itu ter-
jadi melalui mereka berdua, dan kita tidak bisa menyangkal
hal itu. 17 Tetapi, supaya berita itu tidak semakin tersebar
luas di antara orang banyak, kita perlu mengancam dan
melarangmerekaberdua supaya tidakberbicara lagi kepada
siapa pun denganmemakai nama orang Nazaret itu.”

† 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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18 Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk
kembali. Kemudian mereka melarang kedua rasul itu un-
tuk mengajar atau berbicara kepada siapa pun tentang
Yesus. 19 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, “Sebaiknya
kalian sendiri pikirkan mana yang benar: Taat kepada Al-
lah atau taat kepada kalian! 20 Karena kami tidak bisa
berdiamdiri tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar.”
21-22Akhirnya para pemimpin Yahudi itu tidak menemukan
alasan untukmenghukum 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 menceri-
takan semua yang dikatakan para imam kepala dan para
pemimpin Yahudi dalam sidang itu. 24 Waktu orang-orang
percaya itu mendengar, mereka semua bersatu hati berdoa
kepada Allah, “Ya TUHAN YangMahakuasa, 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 Yahudimarah dan

bertindakmelawan Allah.
Dan percuma orang-orang yang tidak mengenal Allah
berencanamelawan Dia.

26 Raja-raja mereka dan para penguasa dunia
menggabungkan tentaramereka

untuk berperangmelawan Allah
dan Kristus yang dijanjikan-Nya.’✡

27 Ya, TUHAN, hal itu benar-benar sudah terjadi di sini di
Yerusalem!— ketika Raja Herodes, Gubernur Pontius Pila-
tus, dan orang yang bukan Yahudi bersama dengan orang
Yahudi bergabung untuk melawan Yesus— yaitu Hamba-
Mu yang kudus, yang sudah Engkau urapi menjadi Kristus.
28 Tetapi karena Engkaulah Yang Mahakuasa, semuanya itu
sudah terjadi sesuai dengankehendakdan rencana-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 ulurkan-
lah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan
✡ 4:26 Mzm. 2:1-2
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orang-orang sakit dan melakukan segala macam keajaiban.
Dan biarlah semuanya terjadi hanya untuk memuliakan
nama Yesus.”

31 Kemudian 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 mengatakan bahwa harta yang dimi-
likinya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang dim-
iliki mereka digunakan untuk kepentingan bersama. 33Dan
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
antara mereka yang memiliki ladang atau rumah, menjual
miliknya itu dan hasil penjualannya dibawa 35 dan diser-
ahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang itu dibagikan kepada
mereka yangmembutuhkan.

36 Hal seperti itu dibuat oleh seorang dari mereka yang
bernama Yusuf, yang berasal dari pulau Siprus dan dari
keluarga suku Lewi. Rasul-rasul memberi nama baru
kepadanya— yaitu Barnabas. Nama itu berarti “orang yang
menguatkan orang lain.” 37 Barnabas menjual ladang mi-
liknya, 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.
2Kemudian suami-istri itu sepakat untukmenahan sebagian
dari uang tanah itu. Lalu Ananias hanya menyerahkan
sebagianuang itukepada rasul-rasul. 3Tetapi Petrusberkata,
“Ananias, kenapa kamu biarkan iblis menguasai hatimu?
Kamu sudah berusaha menipu Roh Kudus denganmenahan
sebagian dari uang tanahmu itu. 4 Sebelum kamu men-
jualnya, tanah itu memang milikmu. Dan sesudah kamu
menjualnya, uang tanah itu tetap milikmu. Kenapa kamu
merencanakan kejahatan ini di dalam hatimu! Kamu bukan
hanya berusaha menipu kami, tetapi menipu Allah juga!”
5-6Ketika Ananiasmendengar perkataan Petrus itu, putuslah
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napasnya lalu jatuh. Beberapa pemuda datang dan mem-
bungkusmayatnyadengankain, kemudianmembawamayat
itu ke luar kota dan menguburkannya. Semua orang yang
mendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

7 Lalu, kira-kira tiga jam kemudian, istri Ananias ma-
suk. Dia tidak mengetahui apa yang sudah terjadi dengan
suaminya. 8 Lalu sambil menunjukkan uang yang diser-
ahkan Ananias itu, Petrus berkata kepada Safira, “Katakan-
lah kepada saya, apakah benar bahwa kamu sudah menjual
tanahmilikmu itu dengan harga sekian?”
Dan Safiramenjawab, “Ya,memang sebesar itulah jumlah-

nya.”
9 Kemudian 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,
merekamenemukandia sudahmati. Lalumerekamembawa
mayatnya juga ke tempat yang sama dan menguburkannya
di samping suaminya. 11 Seluruh jemaat dan semua orang
yangmendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

Banyak keajaiban dari Allah
12 Sesudah 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 Sa-
lomo.* 13Orang-orang lain yang belum percaya tidak berani
bergabung dengan mereka, tetapi semua orang menghor-
mati mereka. 14 Dan orang-orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus semakin bertambah jumlahnya— baik laki-
laki maupun perempuan. 15 Bahkan orang banyak mem-
bawa orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan dan membar-
ingkan mereka di atas tempat tidur maupun tikar. Mereka
melakukan seperti itu dengan harapan orang-orang sakit itu
akan sembuhwalaupun hanya kena bayangan Petrus ketika
lewat di situ. 16Dan dari kota-kota di sekitar Yerusalem juga
banyak sekali orang yang datang membawa orang-orang
sakit dan yang diganggu oleh roh-roh jahat. Lalu mereka
semua disembuhkan.

Pemimpin-pemimpin Yahudi berusaha menghentikan para
rasul
* 5:12 Serambi Salomo Lihat catatan di Kis. 3:11.
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17 Kemudian imam agung dan teman-temannya mulai
bertindak terhadap para rasul, karena mereka iri hati. (Se-
mua teman imamagung termasukkelompokSaduki.)† 18 Jadi
merekamenangkap para rasul itu danmemasukkanmereka
ke dalam penjara. 19 Tetapi pada malam hari, malaikat
datang membuka pintu-pintu penjara itu dan menuntun
mereka ke luar. Katanya, 20 “Pergilah dan berdiri di salah
satu teras Rumah Allah dan beritakanlah kepada orang-
orang di sana ajaran tentang hidup yang baru itu.” 21 Jadi
pagi-pagi benar,merekamasukke salah satu teras RumahAl-
lah dan mulai mengajar orang banyak, seperti yang disuruh
olehmalaikat itu.
Sementara itu imam agung dan teman-temannya

datang lewat pintu teras yang lain, kemudian mereka
mengumpulkan anggota sidang Mahkamah Agama dan
seluruh penatua Yahudi untuk mengadakan sidang. Lalu
merekamenyuruh beberapa pejabat menjemput rasul-rasul
itu dari penjara. 22 Tetapi 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 setiap
pintu. Tetapi ketika kami membuka tiap-tiap pintu, 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, “Dengarkan-
lah! Orang-orang yang kamu penjarakan kemarin itu
sekarang sedang berdiri di teras Rumah Allah danmengajar
orang banyak.” 26Kemudian kepala pengawal Rumah Allah
beserta para pejabatnya itu pergi dan membawa kembali
rasul-rasul itu. Tetapi mereka tidak menggunakan kek-
erasan, karena mereka takut kepada orang banyak yang
sedang mengikuti ajaran para rasul itu. Jangan sampai
orang-orang itumarah lalumelempari mereka dengan batu.

27 Mereka membawa rasul-rasul itu masuk untuk meng-
hadap sidang Mahkamah Agama. Lalu imam agung berkata
kepada rasul-rasul itu, 28 “Kami sudah melarang kalian den-
gan 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.”

† 5:17 kelompok Saduki Lihat catatan di Kis. 4:1.
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29Tetapi Petrusdan rasul-rasul yang lainmenjawab, “Kami
harus lebih menaati Allah dari pada kalian. 30Kalian sudah
membunuh Yesus dengan menggantungkan Dia pada kayu
salib, tetapi Allah dari nenekmoyang kita sudahmenghidup-
kan Dia kembali dari kematian. 31 Lalu Allah menempatkan
Dia di tempat yang paling terhormat di surga— yaitu di
sebelah kanan-Nya. Di situlah Yesusmemimpin sebagai Raja
dan Penyelamat. Allah melakukan itu supaya semua orang
Yahudi mendapat kesempatan untuk bertobat, dan dosa-
dosa mereka diampuni. 32 Kami ini diutus untuk bersaksi
tentang semuanya itu. Dan Roh Kudus— yang sudah Allah
berikan kepada kami semua yang menaati Dia, juga sedang
membuktikan 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 pen-
gajar Hukum Taurat yang dihormati oleh semua orang.
Dia menyuruh supaya rasul-rasul itu dibawa ke luar un-
tuk sementara. 35 Kemudian dia berkata kepada mereka,
“Orang-orang Israel, kita perlu berhati-hati dengan apa yang
akan kita lakukan terhadap mereka. 36 Karena sebelum-
nya, muncul seorang yang bernama Teudas. Dia men-
gakui dirinya sebagai pemimpin, dan ada empat ratus orang
yang menjadi pengikutnya. Tetapi waktu dia dibunuh, se-
mua pengikutnya terpencar, dan gerakannya hilang begitu
saja. 37 Sesudah itu, ketika sensus penduduk, muncul se-
orang lagi yang bernama Yudas, orang Galilea. Banyak
orang tertarik dan mengikuti dia. Tetapi dia juga dibunuh,
dan semua pengikutnya terpencar. 38 Jadi dalam masalah
sekarang, saya sarankan supaya kita menjauhi dan mem-
biarkan mereka. Karena kalau rencana atau pekerjaan
mereka berasal dari manusia, gerakan itu pasti akan gagal.
39 Tetapi kalau gerakan mereka itu berasal dari Allah, kita
tidak akanmampumenghentikanmereka. 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.
41 Tetapi rasul-rasul itu pergi dengan sukacita dari sidang
Mahkamah itu, karena mereka merasa adalah suatu kehor-
matan kalau mereka dianiaya demi Yesus. 42 Dan mereka
tidak berhenti mengajarkan Kabar Baik bahwa Yesus adalah
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Kristus yang dijanjikan Allah. Merekamemberitakan hal itu
setiap hari di Rumah Allah dan di rumah-rumah orang.

6
Tujuh orang dipilih sebagai pengerja jemaat

1 Pada waktu itu, jumlah para pengikut Yesus semakin
bertambah banyak. Lalu saudara-saudari orang Yahudi
yangberbahasaYunanimengeluh terhadap saudara-saudari
orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka mengeluh
bahwa janda-janda yang ada di antara mereka tidak diper-
hatikan dalam pembagian makanan setiap hari. 2 Karena
itu kedua belas rasul mengumpulkan seluruh pengikut Kris-
tus 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, bijak-
sana, dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu kami akan meny-
erahkan pelayanan ini sebagai tanggung jawab mereka.
4 Dengan begitu kami sendiri akan bertekun di 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 An-
tiokia, yang baru saja menjadi penganut agama Yahudi se-
belum dia menjadi pengikut Yesus). 6Waktu ketujuh orang
itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa
sambil meletakkan tangan pada mereka itu sebagai tanda
bahwa mereka diserahkan dan diutus untuk melakukan tu-
gas itu.

7 Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan
Firman Allah kepada orang-orang sehingga Firman Allah
tersebar terus, dan jumlah pengikut di Yerusalem semakin
bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imam Yahudi
menyerahkan diri danmenjadi percaya kepada Yesus.

Orang Yahudimelawan Stefanus
8 Oleh karena kebaikan hati Allah, Stefanus diberikan

kuasa yang besar untuk melakukan segala macam kea-
jaiban di antara orang banyak. 9 Tetapi beberapa orang
mulai berdebat dengan dia. Mereka adalah anggota dari
satu rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Rumah

* 6:5 Filipus Bukan Rasul Filipus. Lihat Kis. 8:4-40.
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Pertemuan Orang-orang Merdeka.† Para anggota rumah
pertemuan itu adalahpendudukYerusalemyangdatangdari
kota Kirene, kota Aleksandria, provinsi Kilikia, dan provinsi
Asia. 10Tetapi tidak satupundarimerekabisamenangdalam
perdebatan itu, karena Stefanus berbicara dengan penuh
hikmat oleh pertolongan Roh Kudus.

11 Akhirnya mereka menyogok beberapa orang supaya
berbohong denganmengatakan, “Kamimendengar Stefanus
menghinaMusa dan Allah.” 12Dengan begitu, merekameng-
hasut orang banyak dan para pemimpin Yahudi serta ahli-
ahli Taurat. Lalu mereka semua menangkap dan membawa
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 men-
gubah kebiasaan-kebiasaan yang disampaikanMusa 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. 3 Dan Allah
berkata,

‘Tinggalkanlah negerimu ini dan juga keluargamu, lalu
pergilah ke negeri yang akan Aku tunjukkan kepadamu.’✡

4 Abraham meninggalkan negeri orang Babel* dan pindah
ke Haran. Sesudah bapaknya meninggal, Allah menyuruh
Abraham pindah dari sana ke negeri ini, tempat tinggal kita
sekarang. 5 Pada waktu itu Allah sama sekali tidak mem-
berikansebidang tanahpunkepadaAbrahamuntukmenjadi
miliknya. Tetapi Allah berjanji kepadanya, ‘Tanah ini akan
menjadi milik keturunanmu.’ Padahal waktu itu Abraham
belummempunyai anak. 6Allah juga berkata kepadanya,
† 6:9 Orang-orang Merdeka Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang
sebelum ini pernahdijual kepadamajikan-majikanuntukbekerja sebagai budak,
atau orang tuanyamenjadi budak. Tetapi pada waktu ini mereka sudahmenjadi
bebas dari perbudakan itu. ✡ 7:3 Kej. 12:1 * 7:4 Babel Secara harfiah,
“Kasdim”— yaitu sebuah negeri di bagian selatanMesopotamia. Lihat ayat 2.
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‘Keturunanmu akan tinggal sebagai orang asing di negeri
bangsa lain, dan bangsa itu akan memaksa semua ketu-
runanmu bekerja sebagai budak mereka, dan memper-
lakukanmereka dengan sangat kejam selama empat ratus
tahun. 7 Tetapi Aku akan menghukum bangsa yang mem-
perbudak mereka. Dan sesudah itu keturunanmu akan
keluar dari negeri itu dan akanmenyembahAku 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,† Abrahammenyunat dia. Begitu juga
waktu Isakmempunyai anak— yaitu Yakub, dia juga disunat.
Yakub juga melakukan hal yang sama kepada kedua belas
anak laki-lakinya— yang kemudianmenjadi dua belas nenek
moyang dari suku bangsa Israel.

9 “Karena anak-anak Yakub yang lain iri hati kepada adik
mereka Yusuf, lalu mereka menjual dia, dan dia terpaksa
bekerja sebagai budak di negeri Mesir. Tetapi Allah meny-
ertai Yusuf, 10danmenyelamatkan dia dari setiap kesusahan
yang dia alami. Dan Allah menjadikan Yusuf sanggup men-
jawabrajaMesir‡denganbijaksana, sehingga rajamenerima
diadengan senanghati. Lalu raja itumengangkatYusufmen-
jadi gubernur atas seluruh Mesir— termasuk semua urusan
istana raja sendiri. 11 Kemudian terjadilah bencana kela-
paran di seluruh Mesir dan Kanaan sehingga semua orang
sangatmenderita. Nenekmoyang kita di negeri Kanaan juga
tidak bisa mendapat makanan.

12“WaktuYakubmendengarbahwadiMesir adamakanan,
dia mengirim nenek moyang kita ke sana. Itulah pertama
kalinya mereka pergi ke Mesir. 13 Tetapi ketika makanan
mereka itu habis, mereka pergi lagi untuk kedua kalinya.
Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya dengan terus terang
kepada abang-abangnya itu. Pada waktu itulah raja Mesir
mengetahui tentang keluarga Yusuf. 14 Kemudian Yusuf
mengutus abang-abangnya itu pulang lagi untuk menjem-
put bapaknya dan semua keluarganya, supaya pindah ke
Mesir. Pada waktu itu jumlah mereka semua tujuh puluh
lima orang. 15Kemudian Yakub dan semua keluarganya be-
rangkat ke Mesir dan tinggal di sana. Lalu Yakub meninggal
di negeri itu, dan juga nenek-nenek moyang kita yang lain
✡ 7:7 Kel. 15:13-14; 3:12 † 7:8 satu minggu 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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meninggal di sana. 16 Tetapi mayat mereka dibawa pulang
ke Sikem dan dikuburkan di kuburan yang sudah dibeli
oleh Abraham dari orang-orang setempat— yaitu anak-anak
Hemor, dengan uang yang cukup banyak.

17 “Sesudah bertahun-tahun dan waktu Allah sudah siap
memenuhi janji-Nya yang dulu Dia berikan kepada Abra-
ham, jumlah orang-orang dari bangsa kita di Mesir sudah
bertambah banyak. 18 Pada waktu itu seorang raja baru
memerintah di Mesir yang tidak tahu tentang Yusuf. 19Raja
itu memperdaya dan menyiksa nenek moyang kita. Dia
memaksamerekamembuangbayi-bayimereka supayamati.
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 bisamenyembunyikan dia lagi, terpaksamerekamem-
buang dia. Lalu anak perempuan raja Mesir mengambil
dan memelihara dia seperti anaknya sendiri. 22 Jadi Musa
dididik dalam segala ilmu orang Mesir sampai dia menjadi
berkuasa— baik dalam perkataanmaupun perbuatan.

23 “SesudahMusa berumur empat puluh tahun, diamemu-
tuskan untuk mengunjungi saudara-saudarinya, bangsa Is-
rael. 24 Pada waktu itu dia melihat seorang dari mereka
sedang dianiaya oleh seorang Mesir, jadi dia berusaha mem-
bela orang Israel itu. Lalu diamemukul orangMesir itu sam-
pai mati. 25 Musa menyangka bahwa saudara-saudarinya
orang Israel bisa mengerti bahwa Allah sedang memakai
dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak
mengerti hal itu. 26Padahari berikutnyadiabertemudengan
dua orang Yahudi yang sedang berkelahi. Dia mencoba
mendamaikan mereka dengan berkata, ‘Hai kawan, kalian
bersaudara. Jadi kenapa kalian berkelahi?’ 27 Tetapi orang
yang melakukan kesalahan terhadap yang lain itu men-
dorongMusa sambil berkata,

‘Siapa yang mengangkat kamu untuk menjadi penguasa
dan hakim atas kami! 28 Apakah kamu mau membunuh
saya juga, seperti kemarin kamu membunuh orang Mesir
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 danmendapat dua anak laki-laki.

30 “Sesudah empat puluh tahun berlalu, malaikat menam-
pakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang sedang
✡ 7:28 Kel. 2:14
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menyala di padang gurun dekat Gunung Sinai. 31Musa san-
gatheranmelihat api itu. Waktudiadatangmendekati api itu
untukmelihat lebih jelas, diamendengar suara TUHANyang
berkata,

32 ‘Akulah Allah nenek moyangmu, yang disembah oleh
Abraham, Isak, dan Yakub.’✡

WaktuMusamendengar perkataan itu, diamenjadi 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. 34 Aku sudah melihat umat-Ku
sangat dianiaya di Mesir, dan Aku juga sudah mendengar
keluhan-keluhan mereka. Karena itu, Aku sudah turun
untukmembebaskanmereka. Jadi bersiap-siaplah, karena
sekarang Akumengutusmu pergi ke Mesir.’✡
35 “Jadi TUHAN mengutus Musa yang dulu tidak diter-

ima oleh orang Israel ketika mereka berkata, ‘Siapa yang
mengangkat kamumenjadi penguasa dan hakim atas kami!’
Tetapi justru dialah yang sudah diutus Allah untuk menjadi
penguasa dan penyelamat, melalui malaikat yang menam-
pakkan diri kepadanya di antara semak itu. 36 Lalu Musa
memimpin mereka keluar dari Mesir, dengan melakukan
banyak keajaiban di negeri Mesir, di Laut Merah, dan juga
ketika mereka berada di padang gurun selama empat puluh
tahun. 37Musa ini juga yang sudah berkata kepada bangsa
Israel,

‘Allah sekali lagi akan mengangkat seorang Nabi bagi
kalian dari keturunan bangsa kita sendiri. Dia juga akan
menyampaikan pesan Allah seperti saya.’✡

38 Musa masih hidup bersama dengan umat Allah— yaitu
nenek moyang kita, selama mereka berada di padang gu-
run. Dan malaikat yang dulu berbicara kepadanya di Gu-
nung Sinai berulang-ulang menyampaikan Firman Allah
kepadanyadannenekmoyangkita. DanakhirnyaFirman itu
disampaikan kepada kita— yaitu perkataan yang memberi
hidup.

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,

‘Buatlahuntukkita beberapapatungberhala 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.’✡

✡ 7:32 Kel. 3:6 ✡ 7:34 Kel. 3:5-10 ✡ 7:37 Ul. 18:15 ✡ 7:40 Kel. 32:1
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41 Lalu mereka membuat patung yang bentuknya seperti
anak sapi, dan membawa persembahan kepada berhala
itu. Lalu dengan senang hati mereka mengadakan pesta
besar untuk merayakan patung buatan tangan mereka
sendiri. 42 Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka itu,
Allah berbalik dari mereka dan membiarkan mereka untuk
menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti
yang tertulis di dalam buku para nabi, Allah berkata,
‘Kalian orang Israel tidak sungguh-sungguh membawa kur-

ban sembelihan dan persembahan kepada-Ku
ketika kalian hidup di padang gurun selama empat pu-
luh tahun.

43Karena sampai sekarang di dalam hati kalian,
kalian masih lebih suka menyembah di kemah de-
wamu—Molok,

dan patung berhala yang kalian buat dalam rupa dewa
Refan— dewa bintang itu.

Oleh karena itu, Aku sudahmemutuskan bahwa kalian akan
menjadi tawanan perang

dan dibawa oleh musuh-musuh sampai melewati kota
Babel.’✡

44“Nenekmoyangkita selalumembawaKemahSuci§ ituke
mana pun mereka berpindah-pindah selama di padang gu-
run. Kemah itu dibuat sesuai dengan petunjuk Allah, seperti
yang sudah diperintahkan dan diperlihatkan Allah kepada
Musa. 45 Sesudah itu, Yosua memimpin nenek moyang kita
merebut daerah ini. Merekabisa tinggal di daerah ini karena
Allah mengusir orang-orang yang tidak mengenal Dia dari
sini. Mereka membawa Kemah Suci itu sampai ke sini, dan
kemah itu ada pada mereka sampai zaman Daud menjadi
raja. 46DaudsangatberkenandihatiAllah, jadidiaminta izin
kepada Allah untuk membangun sebuah rumah bagi Dia—
yaitu Allah yang disembah oleh Yakub. 47 Tetapi anaknya
Salomolah yangmembangun Rumah Allah itu.

48-49 “Tetapi Allah Yang Mahatinggi tidak tinggal di
dalam rumah yang dibangun oleh tangan manusia, seperti
perkataan TUHAN yang disampaikan oleh seorang nabi,
‘Seluruh langit bisadigambarkan seperti takhtakerajaan-Ku,

dan bumi hanya sebesar tempat menaruh kaki-Ku.
Jadi tidakmungkin kalianmembangun rumah bagi-Ku

ataumembangun tempat untuk Aku beristirahat.

✡ 7:43 Am. 5:25-27 § 7:44 Kemah Suci Secara harfiah, “Kemah Kesaksian.”
NamaitudiberikankepadaKemahSucikarenadidalamkemah itu tersimpanPeti
Perjanjian. Peti Perjanjian itu mengingatkan umat Israel akan kehadiran Allah
bersama mereka, dan juga mengingatkan mereka untuk hidup sesuai dengan
perjanjian itu dengan Allah.
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50 Ingat, tangan-Ku-lah yang sudah menjadikan 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 selalumelawanRohKudus! 52Coba
sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh nenek
moyang kita! Memang tidak ada! Bahkan mereka mem-
bunuh nabi-nabi yang dulumemberitakan tentang kedatan-
gan Kristus— yaitu Hamba Allah yang selalu hidup benar
di mata Allah. Tetapi sekarang kalianlah yang mengkhia-
nati dan membunuh Dia! 53 Kalian memang sudah mener-
ima Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah melalui para
malaikat-Nya, tetapi kalian tidak pernah taat kepada hukum
itu!”

Stefanus dibunuh
54 Pada waktu para pemimpin Yahudi mendengar semua

itu,mereka sangat sakit hati dan hampir tidak bisamenahan
diri lagi.* 55 Tetapi saat itu Stefanus dipenuhi oleh Roh
Kudus. Dan ketika dia memandang ke langit, dia melihat
kemuliaan Allah. Yesus sedang berdiri di tempat yang paling
terhormat— yaitu di sebelahkananAllah. 56Laludia berkata,
“Lihatlah! Saya melihat surga terbuka dan Yesus sebagai
Anak Manusia† berdiri di tempat yang paling terhormat di
sana.”

57 Waktu mereka mendengar perkataan Stefanus itu,
mereka berteriak sambil menutup telinga mereka, lalu
serentak menyerang dia. 58 Mereka menyeret dia ke luar
kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Orang-
orang yang bersaksi melawan Stefanus itu meninggalkan
jubah mereka di kaki seorang pemuda yang bernama

✡ 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
bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’
berarti ‘manusia biasa’. Yesusmenyebut diri-Nya seperti ituuntukmengingatkan
para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam penglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga
dalambentukseperti ‘anakmanusia’—maksudnyadalambentuk ‘manusiabiasa’,
waktu Allahmelantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada.
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Saulus.‡ 59 Pada waktu orang-orang melempari dia dengan
batu, Stefanus berdoa, “Tuhan Yesus, terimalah roh saya.”
60 Lalu sambil berlutut, dia berseru dengan suara keras,
“Tuhan, janganlah tanggungkandosa ini atasmereka!” Sesu-
dah berkata begitu, Stefanusmati.

8
1-3 Saulus juga setuju bahwa pembunuhan terhadap Ste-

fanus merupakan hal 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 ter-

jadi 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 be-
rada 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 danmemberitakankepada

orang-orang di situ tentang Kristus. 6 Waktu mereka
mendengar ajarannya dan menyaksikan banyak keajaiban
yang dia lakukan, mereka semua mendengarkan dengan
penuh perhatian. 7 Banyak penduduk kota itu kerasukan
roh-roh jahat, tetapi Filipus mengusir roh-roh itu dalam
nama Yesus. Roh-roh jahat itu pun keluar sambil berteriak
dengan keras. Banyak juga orang pincang dan lumpuh
total disembuhkan. 8 Jadi orang-orang di kota itu sangat
bersukacita karena semua itu.

9 Tetapi ada juga seorang tukang sihir di Samaria yang
bernama Simon. Dia sudah lama membuat penduduk
Samaria terheran-heran dengan ilmu sihirnya. Dia juga
mengakui dirinya sebagai orang hebat. 10 Jadi sebelum
Filipus datang, semua orang Samaria— baik orang biasa
‡ 7:58 Orang-orang yang bersaksi … itu Orang-orang yang dimaksudkan bi-
asanya ditafsirkan sebagai orang yang tersebut dalam Kis. 6:11-14, tetapi juga
bisa termasuk semua orang yang mendengar perkataan Stefanus dalam ayat 56.
(Bandingkan dengan Mrk. 14:63-64.) Sesuai dengan Hukum Taurat, orang-orang
yang membawa kesaksian tentang kesalahan berat seseorang, merekalah yang
duluan melempari batu-batu kepada orang yang bersalah itu. * 8:5 Filipus
Bukan rasul yang bernama Filipus. Lihat Kis. 6:5.
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maupun orang penting, segan kepada dia dan berkata,
“Orang ini mempunyai kuasa Allah yang disebut kuasa be-
sar.” 11 Jadi mereka sangat menghormati Simon, karena dia
sudahbegitu lamamembuatmereka 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, laluFilipusmembaptismereka. 13Simonsendiri
pun percaya dan dibaptis. Sesudah itu dia selalu mengikuti
Filipus. Dan waktu dia melihat banyak keajaiban yang luar
biasa yang dilakukan oleh Filipus, dia sangat heran.

14 Ketika rasul-rasul, yang masih berada di Yerusalem,
mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima
Firman Allah yang disampaikan oleh Filipus itu, maka
mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. 15 Pada
waktu mereka tiba, mereka berdoa supaya orang Samaria
yang percaya menerima Roh Kudus. 16 Orang percaya itu
memangsudahdibaptisdalamnamaTuhanYesus, tetapiRoh
Kudus belum turun ke atas mereka. 17 Jadi waktu Petrus dan
Yohanesmeletakkan tanganke atasmereka, barulahmereka
menerima Roh Kudus.

18 Lalu ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan
kepada orang-orang itumelalui rasul-rasul yangmeletakkan
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.”

20 Tetapi Petrus berkata kepada Simon, “Binasalah kamu
bersama uangmu itu!— karena kamu menganggap bahwa
kamu bisa membeli kemampuan khusus dari Allah dengan
uang. 21 Kamu tidak mempunyai hak untuk mengambil
bagian dalam pekerjaan ini, karena hatimu tidak benar di
hadapan Allah. 22Karena itu bertobatlah. Berdoalah supaya
TUHAN mengampuni niat hatimu yang jahat itu. 23 Karena
saya melihat kamu terjerat dalam dosa dan hatimu penuh
dengan iri hati.”

24 Lalu Simon menjawab, “Berdoalah kalian berdua
kepada Tuhan, supaya semua yang sudah kalian katakan
itu tidak terjadi atas diri saya.”

25 Sesudah kedua rasul itu memberi kesaksian dan mem-
beritakan Firman TUHAN, mereka kembali ke Yerusalem.
Dalam perjalanan pulang, mereka melewati banyak desa
di daerah Samaria dan memberitakan Kabar Baik tentang
Yesus kepada orang banyak.
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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. Pemban-
tunya sedang mengarahkan keretanya, sedangkan pejabat
itu sendiri duduk dan membaca dari kitab Nabi Yesaya.
29 Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, “Pergilah dan
dekatilah kereta itu.” 30 Jadi Filipus berlarimendekati kereta
itu dan mendengar pejabat itu sedang membaca dari kitab
Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepadanya, “Apakah
Tuanmengerti apa yang sedang Tuan baca itu?”

31 Kata pejabat itu, “Saya tidak mungkin bisa mengerti
kalau tidak ada orang yang menjelaskannya kepada saya.”
Lalu pejabat itu meminta Filipus naik ke atas keretanya
dan duduk bersama dia. 32 Bagian Kitab Suci yang sedang
dibacanya adalah,
“Dia sama seperti domba yang dibawa untuk disembelih,

dan seperti domba yang tidak bersuara waktu orang
menggunting bulunya.

Begitu juga Orang itu tidak mengatakan sepatah kata
pun.

33Dia dipermalukan dan semua hak-Nya sudah diambil.
Tidak ada orang yang bisa menceritakan tentang
keturunan-Nya,*

karena Dia dibunuh dan diambil dari dunia ini sebelum
mendapat anak.”✡

34Pejabat itu berkata kepada Filipus, “Tolong beritahukan
kepada saya: Nabi itu berbicara tentang siapa? Apakah
tentang dirinya atau tentang orang lain?” 35 Lalu berawal
† 8:26 ke selatan Dalam bahasa Yunani, kata-kata ini juga bisa diterjemahkan
dengan “kira-kira tengah hari.” ‡ 8:27 sida-sida Orang yang sudah dikebiri
waktu masih kecil. Orang-orang sida-sida sering dipercayakan dengan jabatan
tinggi. § 8:27 ratu Etiopia Secara harfiah, “kandake/ratu Etiopia.” Kata
‘kandake’ bukan namanya, tetapi kata ‘ratu’ dalam bahasa Etiopia. * 8:33
keturunan-Nya Kebanyakan penafsir berkata bahwa kata bahasa Yunani ‘ge-
nean’ berarti ‘keturunan’. Ada yang menafsirkan sebagai ‘generasi’ zaman
Yesus. Menurut tafsiran itu frasa ini dapat diterjemahkan, “Sulit untukdijelaskan
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
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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?”†

38 Lalu pejabat itu menyuruh keretanya berhenti, dan
merekaberdua turundanmasukkedalamair. KemudianFil-
ipus membaptis dia. 39 Sesudah mereka keluar dari air, tiba-
tiba Roh TUHANmembawa Filipus dari tempat itu, dan peja-
bat itu tidak melihat dia lagi. Lalu pejabat itu melanjutkan
perjalanannya dengan hati yang gembira. 40 Tetapi Filipus
tiba-tiba muncul di kota yang bernama Asdod. Lalu dia
berjalan melewati daerah itu sambil memberitakan Kabar
Baik di setiap kota yang dilaluinya, sampai dia tiba di kota
Kaisarea.

9
Saulus bertobat

1 Akan tetapi Saulus masih terus mengancam para
pengikut Tuhan Yesus dengan berkata bahwa dia akan
membunuh mereka. Karena itu Saulus pergi kepada imam
agung, 2danmeminta supaya dia diberikan surat kuasa yang
ditujukan kepada para pemimpin setiap rumah pertemuan
orang Yahudi di kota Damsik. Dalam surat itu tertulis supaya
ketika dia menemukan pengikut-pengikut Yesus—* baik
laki-laki maupun perempuan, dia akan menangkap dan
membawamereka kembali ke Yerusalem untuk diadili.

3 Ketika Saulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya
dari langit menyinari sekelilingnya. 4 Lalu Saulus jatuh ke
tanah dan mendengar suara yang berkata, “Saulus, Saulus,
kenapa kamumenganiaya Aku?”

5Dan Saulus bertanya, “Siapa Engkau, Tuhan?”
Lalu suara itu menjawab, “Akulah Yesus, yang kamu ani-

aya itu. 6 Sekarang berdirilah dan masuklah ke kota itu. Di
sana akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kamu
lakukan.”

7 Orang-orang yang bersama dia dalam perjalanan itu
berdiri saja, dan merasa sangat takut sehingga tidak bisa
† 8:36-37 Ayat 37 Dalam beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani, terdapat
kata-kata yangkemudiandihitung sebagai ayat 37. Tetapi hampir semuapenafsir
mengatakan bahwa kata-kata ini tidak ditulis oleh Lukas: Filipus menjawab,
“Kalau engkau percaya dengan sepenuh hati, engkau bisa dibaptis.” Kata
pejabat itu, “Saya percaya bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah.” * 9:2
pengikut-pengikut Yesus Secara harfiah, “orang-orang (pengikut) jalan.” Menu-
rut Saulus dan imam agung, merekamengikuti jalan sesat, ataumenurut penulis
Lukas, merekamengikuti jalan keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
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bicara apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak
melihat siapaOrangyangberbicara itu. 8LaluSaulusbangun
dari tanah. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia tidak
bisa melihat apa-apa lagi. Jadi orang-orang yang bersama
dengan diamemegang tangannya danmenuntun dia ke kota
Damsik. 9 Sesudah itu, tiga hari lamanya Saulus tidak bisa
melihat, juga tidakmakan dan tidakminum.

10 Di Damsik ada seorang pengikut Yesus yang bernama
Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan memanggil dia,
“Ananias!”
Lalu Ananias menjawab, “Saya di sini, Tuhan.”
11 Kemudian Tuhan berkata kepadanya, “Berdirilah dan

pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah
seorang yang bernama Yudas.† Katakanlah kepada seseo-
rang di rumahnya bahwa kamu mau bertemu dengan seo-
rang yang bernama Saulus— yaitu orang yang berasal dari
kota Tarsus. Dia sekarang sedang berdoa kepada-Ku. 12Dan
dalam suatu penglihatan juga, Saulus sudahmelihat seorang
yang bernama Ananias datang kepadanya, dan meletakkan
kedua tangannyapadanya, supayadiabisamelihat kembali.”

13Tetapi Ananias menjawab, “Tuhan, saya sudahmenden-
garbanyak tentangorang itu! Dia sudahbanyakmenganiaya
umat-Mu di Yerusalem! 14 Dia datang ke sini dengan mem-
bawasurat kuasadari imam-imamkepalauntukmenangkap
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.
16Aku sendiri akanmenunjukkan kepadanya begitu banyak
penderitaan yang harus dia alami karenamelayani Aku.”

17 Maka 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 per-
jalananmu 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. 19 Kemudian 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
† 9:11 Yudas Yudas di sini bukanlah salah satu dari kedua belas rasul.
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rumah pertemuan orang Yahudi dan mulai memberitakan
tentang Yesus dengan berkata, “Yesus adalah Anak Allah!”

21 Semua orang yang mendengar dia menjadi heran dan
berkata, “Bukankah dia ini yang mencoba membinasakan
orang-orang yang percaya kepada Yesus di Yerusalem?!
Karena itulah dia datang ke sini— untuk menangkap dan
membawamereka kepada imam-imam kepala!”

22 Tetapi Tuhan semakin memberi hikmat dan kemam-
puan kepada Saulus untuk meyakinkan orang lewat ajaran-
nya, danwaktudiaberdebatdenganorangYahudidiDamsik,
tidak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia membuk-
tikan bahwa Yesus adalah Kristus‡ yang dijanjikan Allah.

Saulusmeloloskan diri dari orang Yahudi di Damsik
23 Sesudah lewat beberapa hari, orang Yahudi di Damsik

membuat rencana untuk membunuh Saulus. 24 Siang dan
malam mereka menjaga pintu-pintu gerbang kota supaya
bisa membunuh dia. Tetapi kemudian rencana mereka itu
diketahui oleh Saulus. 25 Maka pada suatu malam, orang-
orang yang sudah mengikuti ajaran Saulus menolong dia
untukmeloloskandiri dari kota itu. Merekamenurunkandia
di dalam sebuah keranjang besarmelalui lubang yang ada di
tembok kota itu.

Saulus di Yerusalem
26 Pada waktu Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba

bergabung dengan para pengikut Yesus yang lain, tetapi
mereka semua takut kepadanya. Mereka tidak percaya
bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus. 27 Tetapi Barn-
abas membawa dia kepada para rasul dan menceritakan
bagaimana Saulus sudah melihat Tuhan dalam perjalanan
ke Damsik. Barnabas juga memberitahukan bahwa Tuhan
sudah berbicara kepada Saulus, dan Saulus sudahmemberi-
takan tentang Yesus dengan berani di Damsik.

28 Jadi, Saulus pun bergabung dengan mereka dan sering
ikut bersama mereka ke mana saja di seluruh Yerusalem,
dandia selalu berbicara tentang TuhanYesus denganberani.
29Tetapi 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 dalamperlindun-
gan Allah. Mereka hidup dengan penuh rasa hormat kepada
‡ 9:22 Kristus Lihat catatanmengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
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Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu menguatkan mereka,
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 per-
caya di Lida. 33 Di 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.

36Di kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus yang dalam
bahasa Ibrani bernama Tabita. (Dalam bahasa Yunani
Tabita disebut Dorkas— yaitu ‘rusa kecil’.) Perempuan itu
selalu berbuat hal-hal yang baik untuk orang lain dan sering
menolong orang miskin. 37 Pada waktu Petrus berada di
Lida, Tabita sakit keras lalu meninggal. Kemudian ibu-ibu
lain memandikan mayatnya sesuai dengan adat Yahudi dan
menaruh mayatnya di ruangan atas. 38 Kota Lida dekat
dengan Yope. Jadi, ketika orang-orang percaya mendengar
bahwa Petrus berada di Lida, mereka mengutus dua orang
ke sana. Lalu kepadanya mereka memohon dengan sangat,
“Tolong cepat datang.” 39 Lalu Petrus menyiapkan diri dan
ikut dengan mereka. Ketika tiba di sana, Petrus diantar
ke ruang atas tersebut. Semua janda berdiri mengelilingi
Petrus di situ. Sambil menangis mereka memperlihatkan
kepadanya baju-baju dan berbagai pakaian lain yang dibuat
oleh Dorkas untuk mereka pada waktu dia masih hidup.
40 Sesudah Petrus menyuruh semua orang keluar dari ru-
angan 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 tangan-
nya dan membantu Tabita untuk berdiri. Kemudian Petrus
memanggil orang-orang percaya dan para janda itu, dan
menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup
kembali.

42 Berita tentang keajaiban itu tersebar ke seluruh kota
Yope, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada
Tuhan. 43 Sesudah itu, Petrus tinggal cukup lama di Yope
bersama seorang yang bernama Simon, seorang pengolah
kulit binatang.
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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. 2Kornelius dan keluar-
ganya 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 jelasbahwamalaikatdatangkepadanyadanberkata,
“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 bantuanmu kepada orang-orang
miskin. Dan di mata Allah kedua hal itu sudah menjadi
seperti suatu persembahan. 5 Sekarang kirimlah beberapa
orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Si-
mon— yang juga disebut Petrus. 6Dia sedang tinggal sebagai
tamu di rumah seorang pengolah kulit binatang. Namanya
juga Simon, dan rumahnya berada di pinggir pantai.” 7Lalu
sesudah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil dua orang
hambanya dan seorang tentara yang bertugas sebagai sekre-
taris pribadinya. Tentara itu juga penyembah Allah. 8 Dan
sesudah dia menjelaskan semua kepada mereka bertiga, dia
menyuruhmereka pergi ke Yope.

9Besok harinya sekitar jamdua belas siang, waktumereka
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 menyi-
apkan makanan, Petrus mendapat suatu penglihatan. 11Dia
melihat langit terbuka, lalu ada sesuatu yang kelihatannya
seperti selembar kain linen yang lebar turun dari langit.
Kain itu tergantung pada keempat sudutnya. 12 Di dalam
kain itu ada banyak sekali jenis binatang yang tidak boleh
dimakan oleh orang Yahudi, termasuk binatang berkaki em-
pat, 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.”
* 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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16 Penglihatan itu muncul tiga kali, kemudian kain itu
langsung terangkat kembali ke langit.

17 Waktu Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan
itu, orang yang disuruh oleh Kornelius itu sudah mene-
mukan rumah Simon dan sedang berdiri di depan pintu
pagar halaman rumah itu. 18 Mereka bertanya, “Apakah
orang yang bernama Simon— yang juga disebut Petrus,
menumpang di sini?”

19 Dan waktu Petrus masih memikirkan tentang pengli-
hatan itu, Roh Kudus berkata kepadanya, “Dengar Petrus!
Ada tiga orang sedang mencari kamu. 20 Berdirilah dan
turunlah ke bawah. Pergilah bersama mereka tanpa ragu-
ragu karena Aku yangmengutus mereka kepadamu.”

21 Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Say-
alah orang yang kalian cari. Untuk apa kalian datang?”

22Mereka berkata, “Kornelius— seorang komandan kompi
Romawi, menyuruh kami datang ke sini. Dia orang baik.
Dia sudah menjadi penyembah Allah, dan semua orang
Yahudi menghormati dia. Dia diberitahukan oleh malaikat
dari surga untuk mengundang Bapak datang ke rumahnya,
supaya dia bisa mendengar ajaran yang akan Bapak sam-
paikan.” 23 Lalu Petrus mengundang mereka masuk dan
bermalam di rumah itu. Besok harinya, sesudah bersiap-
siap, dia berangkat bersama mereka. Beberapa saudara
seiman dari Yope juga ikut bersama mereka. 24 Dan pada
hari berikutnya mereka tiba di Kaisarea. Kornelius sudah
menunggumereka dan sudahmengumpulkan seluruh kelu-
arganya dan sahabat-sahabatnya di rumahnya.

25 Waktu Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius lang-
sung berlutut di depan kaki Petrus dan menyembah dia.
26 Tetapi Petrus memegang dan menarik dia supaya berdiri
sambil berkata, “Berdirilah! Saya juga hanya manusia bi-
asa— sama seperti Bapak!” 27 Sambil berbicara dengan Ko-
rnelius, mereka masuk ke dalam rumah dan Petrus melihat
banyak orang yang sudah berkumpul di situ.

28Dan Petrus berkata kepada mereka, “Kalian sudah tahu
bahwa kami orang Yahudi dilarang bergaul atau mengun-
jungi 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. 29Karena itu, waktu saya diundang ke sini, saya tidak
keberatan untuk datang. Jadi sekarang, saya mau bertanya:
Kenapa kalianmemanggil saya?”

30 Dan Kornelius menjawab, “Empat hari yang lalu, saya
sedang berdoa di rumah ini, pada waktu yang sama seperti
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sekarang— yaitu jam tiga sore. Tiba-tiba ada seorang berdiri
di depan saya dengan pakaian yang berkilau-kilauan. 31Lalu
dia berkata, ‘Kornelius, Allah berkenan atas doa-doamu dan
atas semuabantuan yang kamuberikan kepada orang-orang
miskin. 32 Oleh karena itu, suruhlah beberapa orang ke
Yope untuk mengundang Simon— yang juga disebut Petrus,
supayadatangke sini. Dia sedang tinggal di rumahSimon, se-
orang pengolah kulit binatang. Rumahnya berada di pinggir
pantai.’ 33 Jadi saya segeramenyuruhorangpergimemanggil
Bapak. Saya berterima kasih karena bapak sudah datang
ke sini. Jadi, sekarang kami sudah berkumpul di hadapan
Allah untuk mendengarkan semua yang sudah TUHAN per-
intahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami.”

Petrus berbicara di rumah Kornelius
34 Lalu Petrus berkata, “Sekarang saya sungguh-sungguh

sadar bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang.
35 Karena dari bangsa mana pun, orang-orang yang
menghormati-Nya dan melakukan yang benar diterima
oleh-Nya. 36 Kalian sudah mendengar bahwa Allah sudah
menyampaikan Kabar Baik kepada bangsa Yahudi, bahwa
kami harus berdamai kembali dengan Allah melalui Kristus
yang sudah dijanjikan itu— yaitu Yesus, yang adalah Tuhan
atas semua orang di dunia ini. 37-38 Dan kalian sudah
mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus,
orangNazaret itu di seluruh Yudea. Diamemulai pelayanan-
Nya di provinsi Galilea sesudah Yohanes Pembaptis
memberitakan kepada orang Yahudi bahwa mereka harus
bertobat dan dibaptis. Jadi kalian sudahmengetahui tentang
Yesus, yang sudah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus
dan dengan kuasa-Nya. Lalu Yesus pergi ke mana saja dan
melakukan hal-hal yang baik dan melepaskan semua yang
dikuasai iblis, karena Allah menyertai Dia. 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. 41Tidak semua masyarakat
YerusalemmelihatDia, tetapi hanyaorang-orangyang sudah
dipilih oleh Allah saja yang sudah melihat Dia. Kami yang
sudah makan dan minum bersama Dia sesudah Dia hidup
kembali dari kematian dipilih-Nya untuk menjadi saksi bagi
Dia. 42Dan Dialah yang sudahmemberikan perintah kepada
kami untuk memberitakan dan bersaksi kepada semua
orang bahwa Allah sudah menentukan Dia untuk mengadili
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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
44Waktu Petrus masih berbicara seperti itu, Roh Kudus tu-

run danmenguasai semua orang yangmendengar berita itu.
45 Orang-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 ke-
mampuan yang diberikan oleh RohKudus. Kemudian Petrus
berkata kepada saudara-saudara Yahudi itu, 47 “Ternyata
mereka sudah menerima Roh Kudus, sama seperti yang kita
alamidulu. Jadiorang tidakbisamenyalahkankitakalaukita
membaptis mereka dengan air juga.” 48 Jadi Petrus menyu-
ruh saudara-saudara seiman dari Yope itu untukmembaptis
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 su-
dahpercaya FirmanAllah tentang TuhanYesus. 2 Jadi, waktu
Petrus pergi ke Yerusalem, ada saudara-saudari seiman dari
bangsa Yahudi* yang bertengkar dengan dia. 3 Mereka
berkata, “Kamu sudah pergi ke rumah orang yang bukan
Yahudi† dan bahkan kamumakan bersamamereka!”

4Karena itu Petrusmenjelaskan semua yang sudah terjadi
mulai dari awal kejadiannya. 5 Petrus berkata, “Waktu saya
beradadi kotaYopedan sedangberdoa, sayamendapat suatu
penglihatan, dan saya melihat sesuatu yang kelihatannya
seperti kain linen lebar yang turun dari langit. Kain itu
tergantungpadakeempat sudutnya. Lalukain 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 bi-
natang berkaki empat, binatang yangmerayap di tanah, dan
burung-burung liar. 7Kemudian sayamendengar suara yang

* 11:2 saudara-saudari … Yahudi Secara harfiah, “orang-orang dari (kelompok)
bersunat.” † 11:3 bukan Yahudi Secara harfiah, “orang-orang tidak bersunat.”



Kisah 11:8 396 Kisah 11:21

berkata kepada saya, ‘Petrus, berdirilah! Potonglah itu dan
makanlah.’ 8 Tetapi, saya berkata, ‘Tidak, Tuhan! Saya tidak
pernah makan sesuatu yang haram atau najis.’ 9 Lalu suara
itu berkata lagi dari langit, ‘Apa yang Allah katakan halal
janganlah kamu anggap haram.’ 10 Penglihatan itu terjadi
tiga kali, kemudian kain itu langsung terangkat kembali
ke langit. 11 Dan tepat pada saat itu juga ada tiga orang
yang datang ke rumah tempat saya menginap. Mereka dari
Kaisarea yang diutus datang kepada saya. 12Lalu Roh Kudus
berkata kepada saya untuk ikut dengan mereka tanpa ragu-
ragu. Keenam saudara dari Yope yang sedang duduk di
sini sekarang ikut juga bersama saya ketika kami masuk ke
dalam rumah orang yang bukan Yahudi itu. 13 Dan pemilik
rumah itu memberitahukan kepada kami bagaimana dia
melihatmalaikatberdiridi rumahnyadanberkata, ‘Kirimlah
beberapaorangkeYopeuntukmenjemput Simon—yang juga
disebut Petrus. 14 Dia akan menyampaikan berita tentang
bagaimana kamu dan semua orang yang tinggal bersamamu
bisa diselamatkan.’ 15Laluwaktu sayamulai berbicara, tiba-
tiba Roh Kudus turun ke atasmereka, sama seperti yang kita
alami dulu. 16 Kemudian saya ingat kembali bahwa Tuhan
Yesus pernah berkata, ‘Dulu Yohanesmembaptis kalian den-
ganair, tetapi kalianakandibaptis denganRohKudus.’ 17 Jadi
kalau Allah sudah memberikan Roh-Nya kepada mereka
yang bukan Yahudi, bagaimana mungkin saya bisa mengha-
langi Allah! Berdasarkan percaya kepada Tuhan kita Kristus
Yesus, mereka juga sudah mendapat pemberian yang sama
seperti yang dulu kita terima.”

18 Sesudah saudara-saudari Yahudi itu mendengarkan
penjelasan Petrus, mereka berhenti menentang dia lalu
memuji Allah, “Wah! Kalau begitu, Allah juga sudah mem-
berikankesempatankepadaorangyangbukanYahudi untuk
bertobat dan menerima hidup yang selama-lamanya, sama
seperti kita!”

Kabar Baik datang ke kota Antiokia
19 Sementara itu, orang-orang percaya yang sudah terpen-

car karenapenganiayaanyang terjadi sesudahpembunuhan
Stefanus melarikan diri sampai ke negeri Fenisia, pulau
Siprus, dan kota Antiokia. Merekamasih terus sajamenyam-
paikan Firman Allah tentang Yesus di tempat-tempat itu,
tetapi hanya kepada orang Yahudi saja. 20 Tetapi ada beber-
apa orang dari antara mereka yang berasal dari Siprus dan
kota Kirene. Padawaktumereka datang ke Antiokia, mereka
mulaimenceritakanKabarBaik tentangTuhanYesus kepada
orang yang bukan Yahudi. 21 Dan TUHAN Allah menolong



Kisah 11:22 397 Kisah 12:3

mereka, sehingga sejumlah besar orang yang bukan Yahudi
percaya dan beralih menjadi penyembah Tuhan Yesus.

22Waktu jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang-
orang yang baru percaya itu, mereka mengutus Barnabas
ke Antiokia. 23-24 Barnabas orang yang sangat baik— penuh
dengan Roh Kudus dan mempunyai keyakinan yang kuat.
Pada waktu dia tiba dan melihat bahwa ternyata TUHAN
Allah sedang menunjukkan kebaikan hati-Nya di sana, dia
sangat gembira. Lalu semua orang percaya yang di sana
diajaknya supaya dengan segenap hati terus setia kepada
Tuhan Yesus. Akhirnya semakin banyak juga orang yang
menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas.

25 Lalu Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari
Saulus. 26 Sesudah dia menemukan Saulus, Barnabas mem-
bawanyakembali keAntiokia. Lalu selama satu tahunpenuh
mereka terlibat di dalam jemaat dan mengajar sejumlah
besar orang. Dan di Antiokialah, untuk pertama kalinya,
para pengikut Yesus disebut “Kristen.”

27 Pada waktu itu, beberapa orang dari Yerusalem yang
mempunyai kemampuankhususuntukbernubuat datangke
Antiokia. 28 Salah satu dari mereka bernama Agabus. Dia
berdiri dalampertemuan 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 sum-
bangan dan mengirimkannya untuk membantu saudara-
saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka sepakat mem-
berikan sumbangan sebanyak mungkin— sesuai dengan ke-
mampuan masing-masing. 30 Hal itu mereka laksanakan,
lalu mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk menyer-
ahkan dana itu kepada para penatua orang-orang percaya di
Yerusalem.

12
Herodes Agripamenganiaya saudara-saudari seiman

1 Pada waktu itu juga, Raja Herodes menyuruh tentara-
tentaranya untuk menangkap dan menganiaya beberapa
orang saudara-saudari seiman. 2Dan diamenyuruh tentara-
tentaranya untuk membunuh Yakobus— saudara Yohanes,
dengan pedang. 3 Waktu dia melihat bahwa pembunuhan
itu membuat hati pemimpin-pemimpin Yahudi senang, lalu
dia menyuruh para tentaranya untuk menangkap Petrus



Kisah 12:4 398 Kisah 12:14

juga. Hal itu terjadi pada pekan perayaan Paskah.* 4Ketika
Petrus ditangkap dan dipenjarakan, Herodes menyuruh em-
pat kelompok tentara untuk menjaga dia. Masing-masing
kelompok terdiri dari empat orang tentara. Dia berencana
mengadili Petrus di depan umum sesudahHari Raya Paskah.
5 Sementara Petrus ditahan dalam penjara, jemaat sungguh-
sungguhmendoakan dia.

Malaikatmembebaskan Petrus dari penjara
6Padamalamharinya sebelumPetrus diadili olehHerodes

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. 7Tiba-tiba salah satumalaikat
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.” 9 Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar, tetapi
dia tidak berpikir bahwa yang dilakukanmalaikat itu benar-
benar terjadi. Dia menyangka bahwa dia mendapat pengli-
hatan. 10 Mereka 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 persim-
pangan jalan ke jalan lain, tiba-tibamalaikat itumenghilang.

11 Saat itu juga Petrus menyadari apa yang sudah terjadi
dan dia berkata, “Sekarang saya tahu dengan pasti bahwa
Allah sudah mengutus malaikat-Nya untuk menyelamatkan
saya dari tangan Herodes dan dari semua rencana jahat
orang Yahudi.”

12Ketika Petrus sudah sadar tentang apa yang terjadi, dia
pergi ke rumahMaria— ibuMarkus. Markus itu juga disebut
Yohanes. Di rumah itu banyak orang sedang berkumpul dan
berdoa. 13 Petrus mengetuk pintu dan seorang perempuan
yang bernama Rode datang untuk membuka pintu. Dia
bekerja sebagai pembantu di rumah itu. 14Waktu Rodemen-
genal suara Petrus, karena dia sangat gembira, dia berlari
ke dalam dan lupa untuk membuka pintu. Lalu dia mem-
beritahukan kepada semua yang berkumpul, “Petrus sedang
* 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.
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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.”

16 Sementara itu Petrus masih terus mengetuk pintu, dan
ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka
heran sekali. 17 Tetapi Petrus memberi tanda dengan tan-
gannya supaya mereka diam, lalu dia menceritakan kepada
mereka bagaimana TUHAN sudah mengeluarkan dia dari
penjara. Sesudah itu, dia berkata kepada mereka, “Beri-
tahukanlah 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 mene-
mukan dia. Lalu Herodes memeriksa keenam belas tentara
yang sudah menjaga penjara itu. Akhirnya dia memberikan
perintah supayamereka semua dibunuh.

Herodes Agripameninggal
Sesudah itu, Herodes berangkat dari provinsi Yudea

ke kota Kaisarea dan tinggal di sana beberapa lama.
20 Sebelumnya Herodes dan masyarakat kota Tirus dan
Sidon saling dendam. Jadi pada kunjungan ini, utusan-
utusan dari kedua kota itu berusaha berdamai dengan raja,
karena daerah mereka bergantung kepada daerah Herodes
untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu mereka
menyuap seorang pejabat bernama Blastus— yaitu kepala
urusan istana, supaya dia membantu mereka dalam urusan
itu.

21 Jadi, pada hari yang sudah ditentukan, Herodes
memakai jubah khusus raja, duduk di atas takhta kerajaan,
dan berpidato kepada mereka. 22 Orang banyak dari
kedua kota itu mau menyenangkan hati raja, jadi mereka
memuji dia dengan berteriak, “Yang kita dengar ini adalah
suara dewa,‡ bukan suara manusia!” 23 Tiba-tiba malaikat
menjatuhkan hukuman atas Herodes karena dia menerima
pujian itu dan tidak memberi hormat kepada Allah. Lalu
usus Herodes dimakan oleh cacing-cacing hingga dia mati.

† 12:17 Yakobus ini adalah adik Yesus, yang pada waktu itu menjadi pemimpin
jemaat Kristen di Yerusalem. Dialah juga yangmenulis Surat Yakobus. ‡ 12:22
suara dewaKumpulan orang Tirus dan Sidon ini tidak sungguh-sungguhberpikir
bahwa Herodes adalah dewa. Tetapi mereka mencoba menyenangkan Herodes
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 bertam-
bah banyak.

25SesudahBarnabas dan Saulusmenyelesaikanpelayanan
merekadi Yerusalem,mereka kembali keAntiokia. 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 atau mengajarkan Firman Allah.
Mereka itu adalah Barnabas, Saulus, Simeon— yang juga
disebut Niger, Lukius— yang berasal dari Kirene, dan Man-
aen. Manaen itu sudah dibesarkan bersama-sama dengan
Raja Herodes. 2Waktumereka sedangmengikuti pertemuan
khusus untuk memuji TUHAN dan berpuasa, Roh Kudus
berkata kepada mereka, “Tugaskan Barnabas dan Saulus
untuk melakukan pekerjaan yang sudah Aku siapkan bagi
mereka.”

3 Jadi, sesudah mereka berpuasa dan berdoa lagi, mereka
meletakkan tangan pada Barnabas dan Saulus sebagai tanda
bahwa mereka diserahkan dan diutus untuk melakukan tu-
gas itu.

Barnabas dan Saulus di pulau Siprus
4 Oleh karena diutus oleh Roh Allah, mereka pergi ke

Seleukia, dan dari sana mereka berlayar ke pulau Siprus.
5 Waktu mereka sampai di kota Salamis, mereka menyam-
paikanberita keselamatandari Allah di rumah-rumahperte-
muan orang Yahudi. Markus— yang dipanggil Yohanes itu,
juga ikut untukmembantumereka.

6-8 Lalu mereka mengunjungi semua tempat di pulau itu
sampai mereka tiba di kota Pafos. Di sana mereka bertemu
dengan seorang tukang sihir dan nabi palsu yang bernama
Bar-Yesus— yang juga dipanggil Elimas dalam bahasa Yu-
nani. Dia adalah orang Yahudi. Dia sudah menjadi te-
man dengan gubernur di pulau itu yang bernama Sergius—
yang juga disebut Paulus, seorang yang pintar. Lalu gu-
bernur memanggil Barnabas dan Saulus, karena dia mau
mendengar berita dari Allah itu. Tetapi Elimas menentang
mereka berdua, dan berusaha supaya gubernur itu tidak
percaya kepada Yesus. 9 Tetapi Saulus— yang juga disebut
Paulus, saat itu dikuasai Roh Kudus danmemandang Elimas
10 lalu menegur dia, “Kamu ini anak iblis! Hatimu penuh
dengan penipuan dan ajaran sesat. Kamu adalah musuh
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dari semua hal yang benar! Kapan kamu berhenti untuk
memutar-balikkan jalan TUHAN! 11Awas! TUHAN sekarang
memukulmu, dan kamu akan menjadi buta untuk semen-
tara. Bahkan kamu tidak akan bisa melihat sinar matahari.”
Lalu tiba-tiba ada sesuatu seperti kabut yang gelap menu-

tupi Elimas. Dan dia berjalan meraba-raba dan berusaha
mencari orang untuk memegang tangannya dan membawa
dia pergi. 12 Waktu gubernur melihat apa yang terjadi itu,
dia menjadi percaya kepada Yesus, karena dia heran sekali
dengan ajaran tentang Tuhan Yesus.

Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokia di provinsi Pisidia
13 Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar

ke Perga, di provinsi Pamfilia. Di situ, tiba-tiba Markus
meninggalkanmerekadankembali lagi keYerusalem. 14Dari
Perga, Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokia, di provinsi Pi-
sidia. Pada Hari Sabat, mereka masuk ke rumah pertemuan
orang Yahudi dan duduk di situ. 15 Sesudah pembacaan
dari Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-
pemimpin rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada
Paulus danBarnabas. Katamereka, “Saudara-saudara, kalau
ada di antara kalian berdua yang bisa memberikan suatu
nasihat untuk menguatkan kami di sini, silakan sampaikan
sekarang.”

16 Lalu Paulus berdiri dan memberi tanda dengan tan-
gannya bahwa dia mau berbicara, katanya, “Orang-orang
Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi
penyembah Allah, dengarkanlah saya! 17Allah bangsa Israel
sudahmemilih nenekmoyang 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.
18Dan selama empat puluh tahun mereka tinggal di padang
gurun, Allah tetap sabar dengan tingkah laku mereka yang
jahat. 19 Lalu Allah membinasakan tujuh bangsa yang ada
di tanah Kanaan dan memberikan tanah itu kepada bangsa
Israeluntukmenjadimilikmereka. 20Semua ituberlangsung
selama empat ratus lima puluh tahun.

“Sesudah itu, Allah mengangkat hakim-hakim untuk
memimpin mereka sampai kepada hakim yang terakhir—
yaitu Samuel, yang juga seorang nabi. 21 Pada waktu itu
bangsa Israel meminta supaya mereka dipimpin oleh
seorang raja. Lalu Allah menunjuk Saul— anak Kis dari
suku Benyamin, dan dia memimpin mereka selama empat
puluh tahun. 22Tetapi waktu TUHANmenurunkan Saul dari
takhtanya, Dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah
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yang Allah katakan tentang Daud, ‘Aku sudah tahu tentang
Daud— anak Isai itu, bahwa diamempunyai hati yang sesuai
dengan keinginan hati-Ku. Dialah yang akan melakukan
semua yang Akumau.’

23 “Jadi, seperti yang sudahAllah janjikan, Diamengangkat
Seorangdari keturunanDauduntukmenyelamatkan Israel—
yaitu Yesus. 24 Sebelum kedatangan-Nya, Yohanes sudah
mengajar bahwa semua orang Israel harus dibaptis sebagai
tanda bahwamereka sudah bertobat dari dosa-dosamereka.
25Dan waktu Yohanes hampir menyelesaikan tugasnya, dia
bertanya, ‘Menurut kalian, saya bertugas dengan jabatan
apa? Saya bukanlah Orang yang kalian nanti-nantikan itu.
Tetapi Dia akan datang sesudah saya. Saya sendiri tidak
layak untuk melayani Dia— sekalipun hanya untuk mem-
buka tali sandal-Nya saja.’

26 “Saudara-saudari yang berasal dari keturunan Abra-
ham, 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 se-
tiap Hari Sabat. Lalu secara tidak sadar, mereka mengge-
napi nubuatan nabi-nabi ketikamerekamenjatuhkan huku-
man mati atas Dia. 28 Padahal mereka sama sekali tidak
menemukan alasan untuk membunuh Yesus, mereka terus
mendesak Pilatus supaya Dia dibunuh.

29 “Akhirnya sesudah secara tidak sadar mereka
melakukan semua yang ditulis oleh para nabi tentang
diri-Nya, mereka menurunkan Dia dari kayu salib dan
menaruh mayat-Nya di dalam kuburan batu. 30 Tetapi
Allah menghidupkan Dia kembali dari kematian. 31 Selama
beberapa hari kemudian, berulang kali Dia menampakkan
diri-Nya kepada orang-orang yang sudah mengikut Dia
ketika pergi dari Galilea ke Yerusalem. Dan orang-orang
itulah yang sekarang memberitakan tentang Dia kepada
bangsa Israel.

32 “Jadi sekarang kami menyampaikan kepada kalian
Kabar Baik yang sudahAllah janjikan kepada nenekmoyang
kita. 33 Sekarang, bagi kita keturunan mereka, Allah sudah
menggenapi janji-Nya itu waktu Dia menghidupkan Yesus
kembali dari kematian. Hal itu sesuai dengan apa yang
tertulis dalamMazmur Dua,
‘Engkau adalah Anak-Ku,

hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.’✡
✡ 13:33 Mzm. 2:7
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34 Dan sesuai dengan janji Allah, Dia menghidupkan Yesus
kembali dari kematian, supaya tubuh-Nya tidak hancur
dalam kubur. Karena Allah sudah berjanji kepada kita,
‘Aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus

dan yang pantas untuk dipercaya—
yaitu yang sudah Aku janjikan kepada Daud.’✡

35 JadiDaud jugaberkatakepadaAllahdalambagian laindari
bukuMazmur,
‘Engkau tidak akan membiarkan mayat Hamba-Mu yang

kudus itu hancur dalam kubur.’✡
36 Perkataan itu bukan tentang Daud sendiri. Karena sesu-
dah dia melayani Allah selama hidupnya, dia juga mening-
gal. 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! Di-
alah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian dan
yang mayat-Nya tidak hancur dalam kubur! 38 Jadi Saudara-
saudari, kalian juga harus tahu bahwa hanya melalui Yesus-
lah dosa-dosa kita bisa diampuni. 39 Artinya semua dosa
kita yang dulu tidak bisa dihapuskanmelalui persembahan-
persembahan kurban yang dilakukan sesuai denganHukum
Musa sekarang sudah dihapuskan bagi setiap orang yang
percaya kepada Yesus. Hanya melalui percaya kepada Yesus
kita menjadi benar di mata Allah! 40 Oleh karena itu, hen-
daklah Saudara-saudari waspada, supaya apa yang Allah
sampaikanmelalui nabi-Nya tidak terjadi pada kalian:
41 ‘Perhatikanlah baik-baik, kalian yang suka mengejek

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 perte-
muan 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 sudahma-
suk agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua
rasul itu mengajar dan menekankan supaya orang-orang
itu tetap berpegang kepada kebaikan hati Allah yang sudah
diberikan kepada kita melalui Yesus.

44 Pada Hari Sabat berikutnya hampir semua orang di
kota itu berkumpul untukmendengar penyampaian Firman
Allah. 45 Tetapi waktu sebagian dari orang Yahudi yang
✡ 13:34 Yes. 55:3 ✡ 13:35 Mzm. 16:10 ✡ 13:41 Hab. 1:5
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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, “Seharusnya Kabar Baik dari Allah
ini disampaikan lebih dulu kepada kalian orang Yahudi.
Tetapi karena kalian tidak mau menerimanya, itu artinya
kalian sudahmenganggapdiri kalian tidakpantasmenerima
hidup yang selama-lamanya. Oleh karena itu, sekarang kami
meninggalkankaliandanpergimelayani bangsa yangbukan
Yahudi. 47 Karena Allah sudah menyuruh kami dengan
berkata,
‘Aku sudah memberi tugas kepada kalian untuk menerangi

orang yang bukan Yahudi,
supaya kalian menyampaikan berita keselamatan sam-
pai ke ujung-ujung bumi.’ ”✡

48 Waktu orang yang bukan Yahudi mendengar hal itu,
mereka senang dan memuji Allah untuk berita itu. Dan
semuaorangyangsudahditentukanolehAllahuntukmener-
ima hidup yang selama-lamanyamenjadi percaya.

49Laluberitakeselamatan tentangTuhanYesus tersebarke
seluruh daerah 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 ter-
hadap Paulus dan Barnabas, dan akhirnyamengusirmereka
berdua dari daerah itu. 51 Tetapi Paulus dan Barnabas
melepaskan debu dari kaki mereka* sebagai peringatan
kepada penduduk kota itu bahwa Allah akan menghukum
mereka. Lalu mereka pergi ke kota Ikonium. 52 Tetapi
pengikut-pengikut Yesus yang baru di Antiokia tetap hidup
dengan sukacita dan dikuasai Roh Kudus.

14
PaulusdanBarnabasdi Ikonium, ibukotaprovinsiLikaonia

1 Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke
rumahpertemuanorangYahudi danmengajar tentangYesus
di sana, sama seperti yang mereka lakukan di Antiokia.
Mereka mengajar dengan penuh kuasa sehingga banyak

✡ 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 menyam-
paikan berita keselamatan, penduduk kampung atau kota tersebut tidak mau
mendengarkannya. Hal itu juga sebagai tanda bahwa para pemberita bebas dari
kesalahan, karenamerekamenyampaikan berita itu dengan setia.
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orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi menjadi per-
caya kepada Yesus. 2 Tetapi sebagian orang Yahudi yang
tidak percaya menghasut orang yang bukan Yahudi, supaya
mereka tidak senang kepada orang-orang yang percaya itu.
3 Tetapi Paulus dan Barnabas tinggal lama di sana dan men-
gajar dengan berani tentang kebaikan hati TUHAN. Dan
TUHANmenguatkankesaksianmerekadenganmemberikan
kuasa kepada mereka untuk melakukan banyak keajaiban.
4Akhirnyapendudukkota itu terbagimenjadi duakelompok.
Karena ada yang berpihak kepada orang-orang Yahudi, dan
ada yang berpihak kepada kedua rasul itu.

5Kemudian sebagianorangYahudidanyangbukanYahudi
bersamaparapemimpinkota itubersepakatuntukmenyiksa
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 kedaerahdi sekitar kotaListradanDerbe. 7Dandi sana
mereka terus menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus.

Paulus di kota Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seseorang yang sudah lumpuh sejak lahir

dan belum pernah berjalan. 9 Ketika orang itu sedang
mendengar Paulus berbicara, Paulus memandang dia dan
sadar bahwa orang itu mempunyai keyakinan sehingga dia
bisa disembuhkan. 10 Lalu dengan suara yang kuat Paulus
berkata, “Berdirilah di atas kakimu!” Dan orang lumpuh itu
langsung berdiri danmulai berjalan-jalan.

11 Waktu orang banyak melihat apa yang sudah dibuat
Paulus, mereka berteriak-teriak dalam bahasa Likaonia,
“Dewa-dewa kita sudah turun ke tengah-tengah kita dalam
bentuk manusia!” 12 Lalu mereka mulai memanggil Barn-
abas dengan nama Zeus,* dan Paulus dengan nama Her-
mes,† karena dia yang banyak bicara. 13 Kebetulan rumah
ibadahuntukdewaZeus beradadekat sekali dengankota itu.
Karenamendengar bahwakeduadewamereka sudah turun,
imamyangbekerjadi rumah ibadah itudatangdenganmem-
bawa sapi-sapi jantanuntukdipersembahkankepadaPaulus
dan Barnabas. 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
* 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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dengan suara keras, 15 “Teman-teman, jangan lakukan itu!
Kami hanya orang biasa— sama seperti kalian. Kami datang
ke sini untuk mengajar kalian tentang berita keselamatan
supaya kalian berhenti menyembah allah-allah yang tidak
benar, tetapi berbalik dan menyembah Allah yang benar
saja— yaitu Dia yang sudah menciptakan langit, bumi, laut,
dan semua yang ada di dalam ketiga tempat itu. 16 Di
masa lalu, Allah membiarkan semua manusia melakukan
apa saja yang mereka pikir benar. 17 Tetapi Allah memberi
berkat-berkat kepada kalianuntukmenunjukkanbahwaDia
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 ham-
pir tidak berhasil mencegah orang banyak itu untuk mem-
persembahkan kurban untukmenghormati 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
waktuorang-orangyang sudahmulai ikut Yesusberdirimen-
gelilingi 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. 22 Di
kota-kota itu, mereka berdua menguatkan hati orang-orang
percaya untuk tetap memegang keyakinan mereka kepada
Yesus. Mereka berkata, “Kita harus melalui banyak pender-
itaan 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 tan-
gan Yesus— yaitu Tuhan yang sudahmereka percayai.

24Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali mele-
wati provinsi Pisidia, lalu tiba di provinsi Pamfilia. 25Mereka
mengajarkan berita keselamatan sekali lagi di kota Perga,
lalu turun ke kota Atalia. 26Dan dari situ mereka naik kapal
menyeberang ke kota Antiokia yang di provinsi Siria— yaitu
tempat di mana dulu jemaat menyerahkan mereka supaya
dijaga oleh Allah sesuai dengan kebaikan hati-Nya. Dengan



Kisah 14:27 407 Kisah 15:8

demikian mereka berdua sudah menyelesaikan tugas yang
dipercayakan kepadamereka.

27 Waktu mereka tiba di Antiokia, Paulus dan Barnabas
mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua yang su-
dah Allah lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga
berkata, “Allahmemang sudahmembuka 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 tidakmengikut adat sunat seperti yangMusaajarkan,
kalian tidak akan selamat.” 2 Tetapi Paulus dan Barnabas
sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah perdebatan
yang serius terjadi di antaramereka, semua saudara seiman
memutuskan untuk mengirim Paulus dan Barnabas serta
beberapa orang lain untuk pergi kepada para rasul dan pe-
natua seluruh orang percaya di Yerusalem untukmembahas
masalah itu.

3 Jadi, dengan dukungan dari jemaat, mereka pergi ke
Yerusalem. Waktu mereka melewati provinsi Fenisia dan
Samaria,mereka jugamengunjungi saudara-saudari seiman
di situ danmenceritakanbahwabanyakorangbukanYahudi
sudah bertobat dan mengikut Yesus. Mendengar hal itu,
saudara-saudari seiman itu menjadi sangat bersukacita.
4 Pada waktu mereka tiba di Yerusalem, mereka disambut
dengan baik oleh para rasul dan penatua serta saudara-
saudari seiman yang lain. Lalu Paulus dan Barnabas mela-
porkan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka.
5 Tetapi beberapa saudara seiman yang sebelumnya terma-
suk anggota kelompok Farisi berdiri dan berkata, “Orang-
orang percaya yang bukan orang Yahudi harus disunat, dan
kita perlu menyuruh mereka untuk menaati semua Hukum
Musa.”

6 Kemudian rasul-rasul dan para penatua berkumpul un-
tuk membicarakan masalah itu. 7 Sesudah perdebatan
yang panjang, Petrus berdiri dan berkata, “Saudara-saudara,
kalian tahu bahwa sejak dulu Allah sudahmemilih saya dari
antara kalian, menjadi orang yang pertama untuk mem-
beritakan Kabar Baik kepada orang yang bukan Yahudi su-
paya mereka menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang menge-
nal hati setiap orang, sudah menerima orang yang bukan
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Yahudi itu. Allah menunjukkan hal itu kepada kita ketika
Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka sama seperti
yang sudah diberikan-Nya kepada kita. 9 Dan Allah sama
sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka.
Sama seperti yang terjadi dengan kita, saat mereka per-
caya, Allah membersihkan hati mereka. 10 Jadi sekarang,
kenapa kalianmenguji Allah denganmenyusahkan saudara-
saudari seiman yang bukan Yahudi itu? Baik kita maupun
nenekmoyang kita tidak pernahmampumelakukan seluruh
Hukum Taurat itu. Kenapa membebani mereka dengan se-
mua itu? 11Sebaliknya, kitapercayabahwakitaorangYahudi
hanya bisa diselamatkanmelalui kebaikanhati TuhanYesus.
Dan hal itu juga sama untukmereka yang bukan Yahudi.”

12 Lalu semua yang hadir menjadi diam dan menden-
garkanBarnabas danPaulus, yangmenceritakan semuakea-
jaiban yang sudah Allah lakukan melalui mereka di antara
orang yang bukan Yahudi. 13Sesudahmereka berdua selesai
berbicara, Yakobus berkata, “Saudara-saudara, dengarkan
saya. 14 Petrus sudah menceritakan kepada kita bagaimana
untuk pertama kalinya Allah menunjukkan kebaikan hati-
Nya kepada orang yang bukan Yahudi— di mana banyak
orangdiangkat dari antaramerekamenjadi umat-Nya. 15Hal
itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh
salah satu nabi, seperti yang tertulis,
16 ‘Sesudah itu, Aku akan kembali dan membangun lagi ker-

ajaan Daud yang sudah rusak.
Hal itu seperti kemah yang sudah roboh.
TetapiAkuakanmembangundanmendirikankemah itu
kembali.

17 Aku akan mengerjakan hal itu supaya sisa manusia yang
masih tertinggal akanmencari TUHAN—

termasuk semua bangsa yang bukan Yahudi,
yaitumereka yang sudahAkupilih 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 pen-

dapat saya, jangan kita menyusahkan orang yang bukan
Yahudi yang sudah mulai bertobat dan kembali kepada Al-
lah. 20 Tetapi kita perlu menulis surat kepada mereka untuk
memberitahu supayamereka

* 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalam penerjemahan ke dalam Bahasa
Yunani yang disebut LXX. ✡ 15:18 Yes. 45:21
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jangan makan daging yang menjadi najis karena sudah
dipersembahkan kepada berhala,

atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik
lehernya,

atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.
21 Larangan-larangan ini bukan hal baru bagi mereka,
karena sejak dulu sampai sekarang Hukum Musa sudah di-
ajarkan setiap Hari Sabat di dalam rumah pertemuan orang
Yahudi di setiap kota.”

Surat kepada saudara-saudari seiman yang bukan Yahudi
22 Kemudian para rasul dan penatua bersama-sama

dengan seluruh jemaat memutuskan untuk memilih dan
mengutus beberapa orang dari antara mereka ke Antiokia
bersama Paulus dan Barnabas. Lalu mereka memilih Silas
dan Yudas— yang juga disebut Barsabas. Kedua orang itu
dihormati sebagai pemimpin di antara saudara-saudari
seiman di Yerusalem. 23 Kepada kedua orang itu dititipkan
sebuah surat untuk mereka bawa, yang berbunyi sebagai
berikut:

“Salamkepada semuasaudara-saudari seimanyangbukan
orangYahudi yang adadi kotaAntiokia dan tempat-tempat
lain di provinsi Siria dan Kilikia. Surat ini dari rasul-rasul
dan para penatua seluruh orang percaya di Yerusalem—
yaitu saudara-saudara kalian.

24 Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa orang
yang datang kepada kalian dari daerah kami, dan mereka
sudah mengajar kalian dengan hal-hal yang membuat
kalian ragu dan bimbang akan keyakinan kalian masing-
masing. Tetapi kami tidakmengutusmereka untuk datang
mengajar kalian. 25 Karena itu, kami semua dengan se-
hatimemutuskanuntukmemilih dua orang danmengutus
mereka kepada kalian bersama kedua saudara kekasih
kita— yaitu Barnabas dan Paulus. 26 Barnabas dan Paulus
sudah mempertaruhkan hidup mereka demi melayani
Tuhan kita Kristus Yesus. 27 Jadi kami sudah mengutus
Yudas dan Silas untuk memberitahukan secara langsung
kepada kalian seperti yang tertulis juga dalam surat ini.
28KarenapendapatRohKudusdan jugakamiadalahuntuk
tidakmembebani kalian denganperaturan yang lebih dari
hal-hal yang diperlukan— yaitu:

29 Janganmakandagingyangsudahdipersembahkankepada
berhala,

atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik
lehernya,



Kisah 15:30 410 Kisah 15:41

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. 31Dan waktu surat
itu dibacakan, jemaat sangat bersukacita karena nasihat
dalam surat itu menghibur mereka. 32 Yudas dan Silas juga
mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pe-
san yang diterima dari Roh Allah.† Jadi mereka berbicara
banyak untuk menasihati dan menguatkan saudara-saudari
seiman itu. 33-34 Lalu 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
lain mengajarkan berita keselamatan dan Firman TUHAN
kepada orang-orang yang ada di sana.

Paulus dan Barnabas berpisah
36 Lalu sesudah beberapa hari, Paulus berkata kepada

Barnabas, “Marilah kita kunjungi kembali saudara-saudari
seiman kita di setiap kota di mana sebelumnya kita
sudah memberitakan Firman TUHAN— supaya kita tahu
bagaimana keadaan mereka.” 37 Barnabas setuju, tetapi dia
mau supaya Markus— yang disebut Yohanes, ikut bersama
mereka lagi. 38 Tetapi Paulus merasa tidak baik untuk
membawa dia, karenaMarkus sudahmeninggalkanmereka
di Pamfilia dan tidak melanjutkan pekerjaan pelayanan
bersama mereka. 39 Karena hal itu, maka terjadilah
perselisihan yang besar antara Paulus dan Barnabas
sehinggamerekaberpisah. BarnabasmembawaMarkusdan
naik kapal ke pulau Siprus. 40 Tetapi Paulus memilih Silas,
lalu mereka berangkat sesudah saudara-saudari seiman di
Antiokia mempercayakan mereka kepada TUHAN Allah,
supaya dengan kebaikan hati-Nya Dia menjaga mereka.
41 Lalu Paulus dan Silas mengunjungi seluruh provinsi Siria
danKilikia sertamenguatkankeyakinan jemaat-jemaat yang
ada di sana.
† 15:32 menyampaikan pesan…Lihat catatan di 1Kor. 14.1. ‡ 15:33-34 Ayat 34
Dalam beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani, terdapat kata-kata ini yang
kemudian dihitung sebagai ayat 34: “Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di
sana.”
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16
Timotiusmenemani Paulus dan Silas

1 Lalu Paulus pergi juga ke kota Derbe dan Listra. Dan
di sana ada seorang pengikut Kristus yang bernama Tim-
otius. Ibunya adalah orang Yahudi yang sudah percaya
kepadaYesus, tetapi bapaknyaadalahorangYunani. 2Semua
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,merekamenyampaikan kepada jemaat-jemaat ten-
tangperaturan-peraturanyang sudahdiputuskanoleh rasul-
rasul dan para penatua di Yerusalem. 5 Dengan demikian,
jemaat-jemaat dikuatkan dalam keyakinan mereka, dan se-
tiap 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 untukmengabarkan berita
keselamatan di provinsi Asia. 7 Waktu mereka tiba di
perbatasan provinsi Misia, mereka beberapa kali mencoba
untuk pergi ke provinsi Bitinia. Tetapi sekali lagi Roh
Yesus* tidak mengizinkan mereka ke sana. 8 Oleh karena
itu, mereka pergi melintasi provinsi Misia sampai tiba di
kota pelabuhan Troas. 9 Pada malam itu TUHAN mem-
berikan penglihatan kepada Paulus. Dia melihat seseorang
dari provinsi Makedonia berdiri dan memohon kepadanya,
“Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami!” 10Lalu sesu-
dahPaulusmendapat penglihatan itu, kami— termasuk saya,
Lukas,† langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Makedo-
nia. Karenadari penglihatan itukamimenyimpulkanbahwa
Allah sudah memanggil kami untuk memberitakan Kabar
Baik kepada orang-orangMakedonia.

* 16:7 Roh Yesus Dalam bahasa Yunani, ayat 6mengatakan “Roh Kudus”— yaitu
RohAllah, sedangkanayat inimengatakan “RohYesus.” Karenapersatuan 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
ikutdalamperjalananbersamaPaulusdari Troas. Ternyata jugadi ayat 40bahwa
dia tidak ikut waktu Paulus berangkat dari kota Filipi. Tetapi Lukas mulai ikut
Paulus lagi di 20:5–21:18 dan 27:1-28.
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Lidia percaya kepada Yesus
11 Lalu kami naik kapal dari Troas dan berlayar langsung

ke pulau Samotrake, dan pada hari berikutnya kami tiba di
kota Neapolis. 12 Dari sana kami berjalan ke kota Filipi—
yaitu kota terpenting di Makedonia, dan satu kota di mana
penduduknya dianggap sebagai 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 untuk mereka berkumpul dan berdoa
setiap Hari Sabat. Pada waktu kami mendapatkan tempat
itu, kami duduk dan berbicara dengan beberapa perempuan
yang sudah berkumpul di sana. 14 Salah satu dari mereka
adalah seorang perempuan bernamaLidia yang berasal dari
kota Tiatira. Dia pedagang kain ungu, dan dia sudah men-
jadi penyembah Allah, walaupun dia bukan orang Yahudi.
Waktu diamendengarkanPaulus, TUHANmembukahatinya
dan dia percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus.
15 Jadi dia dan semua orang yang tinggal di rumahnya dibap-
tis. Lalu Lidia mengundang kami ke rumahnya. Katanya,
“Kalau kalian menganggap bahwa saya benar-benar per-
caya kepada Tuhan Yesus, mari masuk dan menumpang di
rumah saya.” Dan dengan senang hati kami setuju untuk
menumpang 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 seo-
rangperempuanperamal, danperempuan itu adalahhamba
dari beberapa orangmajikan. Perempuan itu sudahdirasuki
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 dira-
mal masa depannya harus memberikan uang dulu kepada
majikannya. Jadi majikan-majikannya mendapat banyak
uang karena peramal itu. 17Dia mengikuti Paulus terus dan
juga kami sambil berulang-ulangberteriak, “Orang-orang ini
adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberi-
takan kepada kita tentang jalan keselamatan.” 18 Berhari-
hari dia melakukan hal itu sampai Paulus tidak bisa mena-
han kemarahannya lagi. Jadi Paulus berbalik dan berkata
kepada setan itu, “AtasnamaKristus Yesus, sayaperintahkan
‡ 16:12 warga negara Roma Kota Filipi dibuka oleh penduduk kota Roma yang
pindah ke sana, jadi mereka masih dianggap sebagai warga negara Roma dan
mempunyai hak khusus.
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supaya kamu keluar dari perempuan ini!” Dan saat itu juga
setan itu keluar.

19 Tetapi waktu para majikan perempuan itu melihat
bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan lagi
dari hasil pekerjaannya, mereka menangkap Paulus dan
Silas lalu menyeret mereka berdua ke tempat pertemuan
umumdi pasar untukmenghadap kepada para pejabat kota.
20Laludihadapanparapejabatmajikan-majikan ituberkata,
“Orang-orang ini adalah orang Yahudi yang mengacaukan
penduduk kota ini! 21 Mereka mengajarkan adat istiadat
orang Yahudi, dan kita sebagai warga negara Roma tidak
pantas mengikuti ataumelakukannya!”

22 Lalu orang banyak juga ikut menentang kedua rasul
itu. Dan pejabat-pejabat itu merobek-robek pakaian Paulus
dan Silas sampai mereka telanjang, lalu pejabat-pejabat itu
memerintahkan supaya mereka berdua dipukuli dengan
tongkat. 23 Sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka
dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota 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.

25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa
dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan para
tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. 26 Tiba-tiba
terjadi gempa bumi yang kuat sehingga batu-batu fondasi
dari penjara itu terguncang. Semua pintu penjara terbuka,
dan semua rantai para tahanan terlepas. 27 Lalu kepala
penjara itu terbangun. Pada waktu dia melihat bahwa
pintu-pintu penjara itu sudah terbuka, dia mencabut pedan-
gnya 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 berlari masuk ke dalam dan
dengan gemetar ketakutan berlutut di depan Paulus dan
Silas. 30 Lalu dia mengantar mereka berdua ke luar dan
bertanya, “Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan supaya
saya diselamatkan?”

31 Lalu jawab mereka, “Percayalah kepada Tuhan Yesus,
maka kamu akan diselamatkan. Begitu juga yang seharus-
nya dilakukan oleh semua orang yang tinggal di dalam
§ 16:27 bunuh diri Kepala penjara mau bunuh diri karena dia takut mendapat
hukuman dari penguasa. Pada waktu itu, kalau tahanan lari atau dilepaskan,
yangmenjagamereka akan dibunuh.
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rumahmu.” 32-34 Lalu malam itu juga, kepala penjara itu
membawa mereka berdua ke rumahnya, membersihkan
luka-lukamereka danmemberimerekamakan. Jadimereka
menyampaikan Kabar Baik tentang Tuhan Yesus kepada dia
dan kepada semua orang yang tinggal di rumahnya. Ke-
mudian dia dan yang lainnya dibaptis, dan mereka semua
bergembira karenamereka sudah percaya kepada Allah.

35Lalu besok paginya para pejabatmengirimkanbeberapa
petugas keamanan kota kepada kepala penjara itu untuk
memberitahukan, “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,
“Kami warga negara Roma,* tetapi pejabat-pejabat kota ini
sudahmenyuruh supaya kami dipukuli di depan umum, dan
itu dibuat tanpamenemukan kesalahan apa pun pada kami!
Lalu tanpa alasanmerekamemasukkan kami ke dalam pen-
jara. Dan sekarang mereka mau kami pergi secara diam-
diam. Tentu saja kami tidakmau! Mereka sendiri yangharus
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 dila-
porkan kepada atasan mereka, mereka bisa kena hukuman.
39Makamereka datang danmintamaaf. Sesudahmengantar
Paulus dan Silas ke luar,merekamemohon supaya keduanya
meninggalkan kota itu. 40 Sesudah itu, mereka berdua pergi
ke rumah Lidia. Dan waktu mereka sudah bertemu dan
menghibur saudara-saudari seiman, mereka pergi mening-
galkan 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. 2Maka sesuai dengan
kebiasaannya, Paulus pergi ke rumah pertemuan itu. Dan
selama tiga kaliHari Sabat berturut-turut dia berdiskusi den-
gan orang-orang Yahudi tentang Kitab Suci. 3 Berdasarkan
tulisan para nabi diamenjelaskan danmembuktikan bahwa

* 16:37 warga negara Roma Undang-undang Roma menentukan bahwa warga
negara Roma tidak boleh dipukul sebelum diadili.
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Kristus harus menderita, lalu mati, dan kemudian hidup
kembali dari kematian. Paulus menegaskan, “Yesus yang
sedang saya beritakan kepadamu, Dialah Kristus* yang di-
janjikan itu.” 4Kemudian sebagian darimerekamenjadi per-
caya dan bergabung dengan Paulus dan Silas— termasuk se-
jumlah besar orang Yunani yang sebelumnya sudahmenjadi
penyembah Allah, dan juga banyak perempuan terkemuka.

5 Tetapi orang Yahudi yang lain menjadi iri hati saat
melihat hal itu. Jadi mereka mengumpulkan beberapa
penjahat yang selalu menganggur di pasar, dan bersama
gerombolan itu mereka membuat kerusuhan besar di kota
itu. Kemudian mereka menyerang rumah Yason untuk
mencari Paulus dan Silas, dengan maksud untuk menyeret
mereka ke hadapan orang banyak. 6 Tetapi ketika mereka
tidak menemukan kedua rasul itu, maka Yason dan beber-
apa saudara seiman yang lain diseret kepada para pejabat
kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal yang sudah
menyebabkan kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah
datang ke sini juga! 7 Dan Yason sudah menerima mereka
di rumahnya. Merekamelakukanhal-hal yang bertentangan
dengan perintah-perintah raja kita di Roma, karena mereka
mengatakan bahwa ada raja lain yang bernama Yesus.”

8 Ketika mendengar perkataan mereka itu, orang banyak
dan para pejabat kota itu menjadi marah sehingga terjadi
keributan. 9 Maka para pejabat kota itu memaksa Yason
danorang-orangpercaya ituuntukmembayardenda 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. 11Orang-orang di Berea lebih terbuka kepada penge-
tahuan baru daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka
senang mendengarkan ajaran dari Paulus dan Silas, dan
setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk membuk-
tikan kalau apa yang dikatakan Paulus dan Silas itu be-
nar. 12 Oleh sebab itu banyak dari antara mereka menjadi
percaya— termasuk orang Yunani yang sebelumnya sudah
menjadi penyembah Allah, baik beberapa perempuan terke-
mukamaupun banyak laki-laki. 13Tetapi pada waktu orang-
orangYahudidiTesalonikamendengarbahwaPaulus sedang
memberitakan Firman Allah lagi di Berea, mereka pergi
ke sana untuk menghasut orang banyak supaya terjadi lagi
* 17:3 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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keributan. 14 Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di
sana segera mengirim Paulus ke daerah pantai, tetapi Silas
dan Timotius tetap tinggal di Berea. 15 Lalu mereka yang
mengantarPaulusmembawadia sampaikekotaAtena. Sesu-
dah itu mereka kembali ke Berea dengan membawa pesan
dari Paulus untuk Silas dan Timotius, supayamereka berdua
segera datang kepadanya.

Paulus di Atena
16 Ketika Paulus sedang menunggu kedatangan Silas dan

Timotius, hatinya merasa sangat terganggu karena melihat
bahwa kota Atena itu penuh dengan patung berhala. 17Oleh
karena itu, dia sering masuk ke rumah pertemuan orang
Yahudi dan berbicara tentang Yesus bersama orang Yahudi
dan juga yang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyem-
bah Allah. Dan setiap hari dia juga pergi ke pasar dan
berbicara tentang Yesus kepada siapa saja yang dia temui.
18 Lalu beberapa ahli filsafat† dari aliran Epikuros dan Stoa
mulai berdebat dengan Paulus. Di antara mereka ada yang
berkata, “Ajaran si pembual itu tidak masuk akal.” Dan
yang lain berkata, “Rupanya dia berbicara tentang dewa-
dewaasing.” Merekaberkata seperti itu karenaPaulusmem-
beritakan 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. 20 Karena kami
mendengar bahwa kamu menyampaikan ajaran baru yang
aneh, jadi kami mau tahu lebih lanjut tentang arti ajaran
itu.” 21 (Mereka berkata begitu karena kota Atena terkenal
sebagai kota di mana penduduknya dan semua pendatang
sibuk hanyamembicarakan ataumendengarkan 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. 23Karena
waktu saya berjalan-jalan di kota ini, saya perhatikan bahwa
† 17:18 ahli filsafat Orang yang punya banyak pengetahuan tentang ide-ide yang
dianggap benar menurut dunia sekuler. Sebagai contoh, aliran para pengikut
Epikuros mengutamakan untuk menikmati semua hal yang menyenangkan.
Mereka tidak percaya bahwa dewa-dewa (atau Allah) menghukum kejahatan
sesudah manusia meninggal dunia. Sedangkan aliran Stoa (para pengikut Zeno)
mementingkan hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Mereka mengajar
bahwasetiaporangharusmenguasaidirinya. ‡ 17:19 SidangAreopagus terdiri
dari kelompok pemimpin di Atena yangmempunyai tugas sama seperti hakim.
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kalianmempunyai banyak tempat untukmenyembah dewa-
dewa. Saya juga melihat tulisan pada salah satu mezbah:
‘Kurban untuk dewa yang belum dikenal.’ Biarkanlah
saya memperkenalkan Dia yang kalian sembah tetapi tidak
mengenal-Nya!

24 “DialahAllah yang sudahmenciptakan dunia ini dengan
segala isinya. Dan Dialah TUHAN yang berkuasa atas langit
dan bumi. Jadi Dia tidak tinggal di dalam rumah-rumah
sembahyang yang dibangunolehmanusia. 25Dia tidakmem-
butuhkan pertolongan manusia. Karena Dialah yang mem-
berikan hidup, napas, dan segala sesuatu yang lain kepada
kita. 26 Dimulai dari satu orang, Allah menciptakan semua
bangsayanghidupdibumi ini. DanDialahyangmenentukan
kapan setiap bangsa maju atau mundur menjadi kerajaan,
dan juga batas-batas daerah kekuasaan mereka. 27 Lewat
semua yang diperbuat-Nya itu, Allah bermaksud supaya kita
berusaha mencari Dia— dengan harapan kita menemukan-
Nya, meskipun sebenarnya Dia tidak jauh dari kita masing-
masing. 28 Jadi seperti yang 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, karenakita adalah ‘anak-anak-Nya,’ janganlahkita
berpikir bahwa Allah itu adalah sesuatu yang bisa manusia
bayangkan atau terbuat dari emas, perak, atau batu, sesuai
dengan kepintaran kita. 30 Pada masa yang lalu, Allah tidak
peduli ketika manusia tidak mengenal-Nya dan tidak tahu
bagaimana caranya menyembah Dia. Tetapi sekarang Dia
perintahkan setiap orang di mana saja supaya bertobat dan
hanya menyembah Dia saja. 31 Karena Allah sudah menen-
tukan satu hari dimana Dia akanmenghakimi semuamanu-
sia dengan adil. Pengadilan itu akan dilakukan melalui satu
Orang yang sudah ditetapkan-Nya. Dan Allah sudah mem-
buktikanhal itu kepada semuaorangdenganmenghidupkan
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, “Kami mau mendengarkan kamu
berbicara lagi tentang hal ini.” 33 Jadi Paulus meninggalkan
mereka. 34 Tetapi ada beberapa dari mereka yang percaya
kepada Yesus dan bergabung dengan Paulus. Termasuk
di antara mereka adalah Dionisius— yang adalah anggota
Sidang Areopagus, seorang perempuan bernama Damaris,
dan beberapa orang lain juga.
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18
Paulus di Korintus

1 Sesudah itu, Paulus meninggalkan kota Atena dan pergi
ke Korintus. 2 Di sana dia bertemu dengan seorang Yahudi
yang bernama Akwila, yang berasal dari provinsi Pontus.
Dia bersama istrinya, Priskila, baru saja datang dari Italia,
karena raja agung Klaudius sudah memerintahkan bahwa
semua orang Yahudi harus meninggalkan Roma. 3 Dan
karena Paulus mempunyai pekerjaan yang sama dengan
mereka— yaitu membuat tenda, jadi dia tinggal dan bekerja
bersamamereka berdua.

4 Setiap Hari Sabat Paulus pergi ke rumah pertemuan
orang Yahudi dan berbicara dengan semua orang yang hadir
di situ— baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dia
berusahameyakinkanmereka supayapercayakepadaYesus.
5 Tetapi waktu Silas dan Timotius datang dari Makedonia,
Paulus memberi diri sepenuhnya untukmengajarkan berita
keselamatan kepada semua orang yang beragama Yahudi.
Dia terus saja memberi kesaksiannya bahwa Yesus adalah
Kristus* yang sudah dijanjikan Allah. 6Tetapi waktumereka
melawan danmenghina Paulus, diamengebaskan debu dari
jubahnya— sebagai tandabahwamerekaharusmenanggung
hukumanAllah, dan berkata kepadamereka, “Kalian sendiri
yang akan menanggung hukuman Allah— bukan saya! Jadi,
mulai sekarang, saya akan pergi mengajarkan berita kesela-
matan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

7 Jadi Paulusmeninggalkan rumah pertemuan itu danma-
suk ke rumah Titius— yang ada di sebelah rumah pertemuan
itu. Titius— yang juga disebut Yustus, adalah orang yang
bukan Yahudi yang sebelumnya sudah menjadi penyembah
Allah. 8 Krispus, kepala rumah pertemuan itu, bersama
semua keluarganya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan
banyakorang laindiKorintusyangmendengarajaranPaulus
menjadi percaya, dan semua orang percaya itu dibaptis.

9 Pada suatu malam Tuhan berkata kepada Paulus dalam
suatupenglihatan, “Jangan takut. Tetaplahmengajar dengan
berani dan jangan berdiam diri, 10 karena Aku menyertai
kamu! Tidak ada seorang pun yang akan menyusahkan
kamu. Tetaplah mengajar, karena Aku sudah memilih
banyak orang di kota ini untuk menjadi umat-Ku.” 11 Lalu
Paulus pun tinggal dan tetap mengajarkan berita kesela-
matan di sana selama satu setengah tahun.

Paulus dihadapkan kepada Galio

* 18:5 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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12 Tetapi pada waktu Galio menjabat sebagai gubernur
provinsi Akaya, para pemimpin orang Yahudi bersatu untuk
melawan Paulus. Mereka menangkap dan membawa dia
ke depan Galio untuk diadili. 13Mereka menuduh dia den-
gan mengatakan, “Orang ini mengajar orang-orang untuk
menyembah Allah dengan cara yang berlawanan dengan
Hukum Taurat kami.”

14 Begitu Paulus mau berbicara, Galio menjawab mereka,
“Kalau kalian orang Yahudi melaporkan dia karena berbuat
kesalahan atau sesuatu kejahatan, saya bisa sabar menden-
gar pengaduan kalian. 15Tetapi pengaduan kalian hanyalah
soal kata-kata dan nama-nama yang terdapat dalam hukum
agama Yahudi saja. Hal-hal seperti itu bisa kalian urus
sendiri. Saya menolak menjadi hakim untuk hal-hal yang
seperti itu.” 16 Lalu Galio menyuruh supaya mereka diusir
dari ruangpengadilan. 17Padawaktuorang-orangYahudi itu
sedang diusir, beberapa petugas keamanan yangmelakukan
itu menangkap Sostenes— yaitu pemimpin rumah perte-
muan Yahudi, lalu memukulnya. Walaupun dia dipukul di
tengah-tengah ruang pengadilan itu, Galio sama sekali tidak
mau peduli.

Paulus kembali ke Antiokia di provinsi Siria
18 Sesudah itu, Paulus masih tinggal beberapa bulan lagi

di Korintus. Lalu dia pamit kepada saudara-saudari seiman
dan berlayar ke provinsi Siria bersama Priskila dan Akwila.
Ketika di kota pelabuhan Kengkrea, sebelum berangkat,
Paulus mencukur rambutnya sesuai dengan adat Yahudi,
sebagai tanda bahwa dia sudahmenetapkan perjanjian den-
gan TUHAN. 19-21 Pada waktu mereka tiba di Efesus, Paulus
masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berdiskusi
denganorangYahudi yanghadirdi situ. Merekamemintadia
untuk tinggal lebih lama di sana, tetapi dia menolak dengan
berkata, “Kalau Allahmengizinkan, 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, seorang Yahudi bernamaApolos

datang ke Efesus. Dia berasal dari kota Aleksandria, Mesir.
Dandiaorangyang sudahbanyakmempelajari tentangKitab
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Suci dan pandai sekali berbicara. 25Dengan semangat yang
menyala-nyala, dia mengajar di rumah pertemuan orang
Yahudi tentang jalan keselamatan yang akan datangmelalui
Yesus. Dia mengajar dengan teliti tentang Yesus, padahal
dia hanya mengetahui cerita tentang Yesus sampai baptisan
Yohanes. 26 Priskila dan Akwila hadir waktu Apolos mulai
mengajar dengan berani di rumah pertemuan, jadi mereka
membawa dia ke rumah mereka dan menjelaskan lebih
lengkap lagi tentang jalan keselamatan kepadanya.

27 Sesudah itu, Apolos mau pergi ke provinsi Akaya. Lalu
saudara-saudari seiman di 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 dijan-
jikan.

19
Ketika Paulus berada di Efesus

1 Ketika Apolos masih berada di kota Korintus di provinsi
Akaya, Paulus mengunjungi beberapa daerah di provinsi
Galatia dan Frigia. Kemudian dia berjalan terus melin-
tasi pedalaman provinsi Asia, lalu dia tiba kembali di Efe-
sus. Di situ, dia bertemu dengan beberapa orang percaya.
2 Kemudian dia bertanya kepada mereka, “Ketika kalian
percaya kepada Yesus, apakah kalian juga sudah menerima
Roh Kudus?”
Jawab mereka, “Belum— bahkan kami belum pernah

mendengar bahwa ada Roh Kudus.”
3 Lalu dia bertanya lagi, “Kalau begitu, baptisan yang dia-

jarkan oleh siapakah yang kalian ikuti?”
Mereka berkata, “Yang diajarkan Yohanes.”
4 Lalu Paulus berkata, “Yohanes membaptis orang-orang

sebagai tanda bahwamereka 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.”

5KetikamerekamendengarPaulusberkatabegitu,mereka
meminta dia untuk membaptis mereka dalam nama Tuhan
Yesus. 6Dan pada saat Paulus meletakkan kedua tangannya
pada setiap mereka, Roh Allah turun ke atas mereka. Dan
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mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa— sesuai
kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka juga
bernubuat. 7 Jumlah mereka kira-kira dua belas orang laki-
laki.

8 Selama tiga bulan berikutnya Paulus tinggal di Efesus,
dia sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi. Den-
gan berani dia berdebat dan meyakinkan mereka tentang
berita keselamatan dan kerajaan Allah. 9 Tetapi ada be-
berapa 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 meninggalkan rumah pertemuan
itu, dan dia mengajak orang-orang percaya yang lain un-
tuk 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
Paulusmelanjutkanmengajar di tempat itu, sehingga semua
orang yang tinggal di provinsi Asia mendengar berita kese-
lamatan tentang Tuhan Yesus— baik orang Yahudi maupun
orang yang bukan Yahudi.

Tujuh anak Skewameniru Paulus
11Padawaktu itu, Allahmelakukanbanyakkeajaibanyang

luar biasa melalui Paulus. 12 Kalau orang-orang sakit tidak
bisa datang menemui Paulus, maka orang-orang membawa
sapu tangan atau kain yang dijamah oleh Paulus dan mele-
takkannya atas orang-orang sakit, maka mereka menjadi
sembuh. Dan ada juga yang meletakkannya pada orang-
orang yang kerasukan, lalu roh-roh jahat meninggalkan
mereka.

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 kalimerekamencoba 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

* 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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melaluimulut orangyangkerasukan itu, “Saya sudahmenge-
nal siapaYesusdanpernahmendengar tentangPaulus, tetapi
kamu ini siapa?!” 16Makaorangyangkerasukan roh jahat itu
tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka. Dia mengalahkan
dan merobek pakaian mereka, sampai mereka terluka lalu
lari dengan telanjang dari rumah itu.

17Ketikakejadian itudidengaroleh semuaorangyang ting-
gal 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 antaramerekamengumpulkan buku-buku sihir
mereka, dan membakarnya di hadapan semua orang. Kalau
dihitungdenganuang, harga semuabuku 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 denganmelewati Makedonia dan Akaya.
Dandia jugaberkata, “Sesudahsayapergi ke sana, sayaharus
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
23Kira-kirapadawaktu itu, terjadikerusuhanbesarkarena

orang-orang menentang jalan keselamatan yang diajarkan
oleh Paulus. 24Masalah 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 se-
mua yang terlibat dalam usaha itu mendapat banyak uang.
25Demitrius itu mengumpulkan semua tukang yang terlibat
dalam pekerjaan itu dan berkata kepada mereka, “Saudara-
saudara, kalian semua tahu bahwa kita mendapat banyak
uang karena pekerjaan ini. 26Tetapi sekarang kalian sendiri
melihat dan mendengar bahwa Paulus sudah mengubah
pikiranbanyak orangdenganmengatakan, ‘Dewa-dewi yang
dibuat oleh tangan manusia tidak hidup dan tidak berkuasa
atas apa pun.’ Dan dia sudah berhasil mengubah pikiran
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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, “Be-
sarlah Artemis, dewi orang Efesus!” 29 Lalu seluruh kota
itu menjadi kacau. Dan kedua pengikut Paulus yang dari
Makedonia, Gayus dan Aristarkus, ditangkap dan diseret
ketika orang banyak beramai-ramai lari memasuki stadion.
30Saat itu Paulus jugamaumasuk ke dalam stadion itu untuk
berbicara kepada orang banyak itu, tetapi saudara-saudari
seiman tidakmengizinkan dia. 31Malah beberapa pembesar
provinsi Asia yang sudah menjadi sahabat Paulus mengirim
pesan supaya dia tidakmasuk ke tempat itu.

32 Keadaan di dalam stadion itu kacau sekali, karena ada
orang yang berteriak tentang masalah yang satu, dan ada
yang berteriak tentang hal yang lain. Jadi kebanyakan
orang tidak tahu untuk apa mereka berkumpul di situ.
33 Lalu beberapa orang Yahudi mendorong maju seorang
yang bernama Aleksander, karena mereka mau supaya dia
menjelaskan bahwa yang menyebabkanmasalah ini bukan-
lah 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!”

35Lalu sekretaris kota itumenyuruh 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.† 36Dan 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 den-
gan seseorang, mereka bisa membawa perkara itu kepada
† 19:35 patungnya … dari langit Kemungkinan besar sebuah batu atau meteorit
yang dianggapmirip dengan Artemis, berhala yang disembah olehmereka.



Kisah 19:39 424 Kisah 20:7

sidang pengadilan— dimana secara teratur kedua pihak bisa
saling menunjukkan kesalahan di depan para hakim. 39Dan
kalau kalian masih mempunyai masalah-masalah yang lain,
itu bisa kita selesaikan nanti dalam sidang rakyat yang
sah. 40Karena para penguasa kita pemerintah Romawi bisa
menyalahkan kita karena kekacauan yang terjadi hari ini.
Kalaumerekabertanya, ‘Kenapakalianmembuatkerusuhan
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. 2 Di
situ dia mengunjungi jemaat-jemaat dan memberi banyak
nasihat untuk menguatkan 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 Makedonia.

4 Orang-orang yang menyertai dia dalam perjalanan itu
adalah Timotius, Sopater (anak Pirus dari kota Berea), Aris-
tarkus 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 dengan mereka. Kami semua tinggal di
sana selama tujuh hari.

Kunjungan Paulus yang terakhir ke kota Troas
7 Pada hari minggu malam,† kami dan saudara-saudari

seiman di Troas berkumpul untuk makan bersama dan
merayakan Perjamuan Kudus.‡ Paulus berkhotbah kepada

* 20:6 Paskah Secara harfiah, “Hari Raya Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Kis.
12:3. † 20:7 minggu malam Secara harfiah, “Hari pertama minggu itu.” Bagi
orang Yahudi, hari pertama tiap minggu dimulai sesudah matahari terbenam
padahari Sabtu, tetapi kalauLukasmempergunakanwaktuYunanidi dalamayat
ini, maka yang dimaksud adalah Minggu malam. ‡ 20:7 Perjamuan Kudus
Secara harfiah, “memecahkan roti.” Lihat catatan di Kis. 2:42.
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mereka lama sekali, sampai tengah malam, karena rombon-
gan kami berencanauntukberangkatmeninggalkanmereka
besok paginya. 8Kami semua berkumpul di sebuah ruangan
di tingkat atas dan banyak lampu yang menyala. 9 Seorang
pemuda yang bernama Eutikus sedang duduk di jendela. Se-
mentara Paulus masih terus berbicara, Eutikus mengantuk
dan sampai akhirnya tidak bisa menahan kantuknya, lalu
tertidur dan jatuh ke bawah dari tingkat tiga. Ketika orang-
orang turun dan mengangkat dia, ternyata dia sudah mati.
10 Tetapi Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut di
samping pemuda itu danmemeluk dia. Lalu Paulus berkata,
“Jangankuatir, karenadiamasihhidup.” 11KemudianPaulus
dan kami yang lain kembali naik ke atas, dan dia memimpin
Perjamuan Kudus. Lalu dia lanjut berbicara denganmereka
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

berjalankakidariTroaskekotaAsos, sedangkansaya (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
kamiberlayardariMitilene sampaimelihatpulauKios. Kami
terus berlayar, dan hari berikutnya kami melewati pulau
Samos. Lalu besok harinya, kami tiba di Miletus. 16Dengan
demikian kami sudah melewati Efesus. Paulus memang
sudahmemutuskanuntuk tidakmampir di situ, supaya tidak
terlalu lama tinggal di provinsi Asia. Karenadiamau sedapat
mungkinmengikuti hari raya Pentakosta di Yerusalem.

Paulus berbicara untuk terakhir kali kepada penatua-
penatua jemaat di Efesus

17Karena itu Paulus mengirim berita ke Efesus dan mem-
inta 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 sam-
pai saat ini. 19 Saya selalu melayani Tuhan Yesus dengan
rendah hati dan sering menangis karena saya sangat men-
gasihi kalian. Saya juga sudahmengalami banyakkesusahan
karena rencana-rencana jahat orang Yahudi terhadap saya.
20 Biarpun begitu, saya tidak pernah menahan suatu ajaran
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yang berguna bagi kalian— baik ketika saya mengajar di
muka umum maupun dari rumah ke rumah. 21 Saya selalu
mengajar dengan terus terang— baik kepada orang Yahudi
maupun kepada orang yang bukan Yahudi, supaya mereka
bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus.

22 “Tetapi sekarang saya wajib menaati Roh Allah yang
menyuruh saya pergi ke Yerusalem. Dan saya tidak tahu
apa yang akan terjadi dengan saya di sana. 23 Tetapi di
setiap kota yang baru-baru ini saya kunjungi, Roh Kudus
sudahmemberitahukan kepada saya bahwa nanti saya akan
dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami penderitaan.
24 Tetapi bagi saya, hidup atau mati itu tidak penting. Saya
hanya berpikir untuk berjuang sampai garis terakhir dan
menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah percayakan
kepada saya—yaituuntukmemberitakanKabarBaik 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 yangmasuk
neraka, TUHAN Allah tidak akan menuntut saya! 27 Karena
dengan setia saya sudah memberitahukan kepada kalian
semua ajaran yang Allah kehendaki untuk kalian ketahui.

28 “Jadi, saya mendorong setiap kalian supaya menjaga
diri sendiri dan menggembalakan seluruh jemaat dengan
baik, karena Roh Kudus sudah menetapkan kalian sebagai
penjaga dan gembala jemaat Allah— yang adalah kawanan
domba-Nya yang sudah Dia tebus dengan darah Anak-
Nya. 29 Saya tahu bahwa sesudah saya pergi, serigala-
serigala yang jahat akan menyusup ke antara kalian, dan
mereka akan berusahamembinasakan kawanan domba ini.
30Bahkan dari antara kalian akanmuncul orang-orang yang
berusaha untuk memutar-balikkan ajaran benar, untuk
menarik saudara-saudari seimanmenjadi pengikut mereka.
31Oleh karena itu, berjaga-jagalah! Ingatlah bahwa selama
tiga tahun, siang danmalam, dan dengan banyak tetesan air
mata, saya tidak pernah berhenti menasihati setiap kalian.

32 “Dan sekarang saya menyerahkan kalian kepada Allah
sesuai dengan janji-Nya kepada kita di dalam berita kesela-
matan tentang kebaikan hati-Nya. Kabar Baik itulah yang
berkuasa untuk menguatkan kalian supaya menerima se-
mua berkat yang sudah Allah sediakan bagi umat-Nya yang
disucikan-Nya. 33 Saya tidak pernah menginginkan harta
kalian— baik berupa perak, emas, atau pakaian. 34 Kalian
sendiri tahu bahwa saya sudah bekerja dengan kedua tan-
gan saya supaya bisa memenuhi semua kebutuhan saya
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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.’ ”

36SesudahPaulusmengatakan semua itu, dia berlutut den-
gan mereka semua dan dia memimpin mereka dalam doa.
37Mereka semua menangis sambil memeluk dan mencium
dia berulang-ulang. 38Mereka sangat sedih, terlebih karena
Paulus berkata bahwa mereka tidak akan bertemu dia lagi.
Lalumerekamengantarkan dia ke kapal.

21
Paulus pergi ke Yerusalem

1Kami dengan para penatua jemaat Efesus saling berpisah
dengan rasa berat hati, kemudian kami berlayar dengan
lancar dan langsung menuju ke pulau Kos. Besok harinya,
kami ke pulau Rodos. Dan dari situ, kami melanjutkan
perjalanan sampai ke kota Patara. 2 Di sana kami melihat
kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia.* Lalu
kami naik ke kapal itu dan berangkat. 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 diturunkandi situ. 4Waktu itu kamimenemukan
beberapa pengikut Yesus di situ dan tinggal bersamamereka
selama tujuh hari. Melalui nubuatan dari Roh Allah mereka
menasihatkan Paulus 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.
6 Sesudah berpamitan, kami naik ke kapal, dan mereka pu-
lang ke rumahmasing-masing.

7 Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota
Petolemais. Kami mencari saudara-saudari seiman di
situ. Ketika kami bertemu dan bersalam-salaman dengan
mereka, mereka mengajak kami tinggal bersama mereka
malam itu. 8 Besoknya kami berlayar lagi dan tiba di kota
Kaisarea. Di situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di
rumahnya. Dia yang memiliki kemampuan khusus untuk
mengabarkan berita keselamatan, dan dia juga salah satu
* 21:2 Fenisia adalah daerah pantai provinsi Siria dan Galilea.
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dari ketujuh orang yang dulu dipilih sebagai petugas jemaat
untuk melayani kebutuhan janda-janda.† 9 Dia mempunyai
empat anak gadis yang memiliki kemampuan khusus untuk
bernubuat.

10 Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, secara ke-
betulan seorang yang bernama Agabus datang dari provinsi
Yudea, dan dia juga mempunyai kemampuan khusus un-
tuk 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. Lalu mereka akan menyerahkan dia ke dalam tangan
orang yang bukan Yahudi.’ ”

12 Waktu 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.”

15 Sesudah beberapa hari di Kaisarea, kami bersiap-
siap untuk berangkat ke Yerusalem. 16 Dan ada beberapa
pengikut Yesus dari kota itu yang ikut bersama kami dan
yang akan mengantarkan kami ke rumah Manason, tempat
di mana kami akan menginap selama kami di Yerusalem.
Manason adalah orang Siprus yang sudah 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
dan menyampaikan laporan satu persatu tentang semua
hal yang Allah sudah lakukan di antara orang yang bukan
Yahudi melalui pelayanannya.

20 Sesudah mendengar laporan dari Paulus itu, mereka
semua memuji Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus,
† 21:8 Filipus … Cerita tentang Filipus ini terdapat di dalam Kis. 6:5; 8:5-40.
‡ 21:16 pengikut Yesus Kemungkinan besarmaksudnya bukan bahwaManason
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.
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“Saudara, kamu sendiri bisa melihat bahwa sekarang su-
dah ada ribuan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus,
dan mereka semua berpegang teguh kepada Hukum Tau-
rat. 21 Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu ten-
tang 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 menyu-
nat anak laki-laki mereka. 22 Jadi, sekarang kita perlu
memutuskan sesuatu untukmemperbaiki 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.
Dukunglahmereka, danSaudara sendiri ikutdenganmereka
dalam upacara penyucian, dan bayarlah ongkos untuk men-
cukur 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
bukanYahudi, kami sudahmengirimsurat kepadamerekadi
mana kamimelarangmereka seperti ini:
‘Jangan makan daging yang sudah dipersembahkan kepada

berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik

lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.’ ”

26 Jadi pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama keem-
pat orang itu untuk mendukung acara penyucian tersebut
dan dia sendiri ikut juga dalam upacara itu. Kemudian
dia masuk ke dalam teras Rumah Allah untuk memberi-
tahukan kepada para imam tanggal berakhirnya ketujuh
hari proses penyucian mereka, dan persembahan mereka
masing-masing akan diberikan pada tanggal itu.

§ 21:23-24 perjanjian khusus Ternyata keempat orang inimasing-masing sudah
selesai menjalankan perjanjian khusus kepada Allah yang disebut “nazir,” sesuai
dengan yang tertulis dalam Bil. 6:1-21. Dalam rangka melengkapi semua
persyaratan untuk menyelesaikan jangka waktu perjanjian itu, mereka harus
mengikut upacara penyucian diri. Dalam upacara penyucian, mereka harus
memberi persembahan binatang dan mencukur rambut. Karena sebelumnya,
selamamerekamasihmenjalankanperjanjiankhusus itu, rambutkepalamereka
tidak boleh dicukur atau dipotong.
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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,
HukumTaurat, danRumahyangKudus ini. Bahkansekarang
dia sudah menajiskan tempat suci ini dengan membawa
orang yang bukan Yahudi ke dalam teras Rumah Allah.”
29 (Merekaberkata seperti itu karenamerekapernahmelihat
Paulus di Yerusalem bersama dengan Trofimus, orang dari
Efesus itu. Mereka mengira bahwa Paulus sudah membawa
dia ke dalam teras Rumah Allah, padahal tidak.)

30 Lalu seluruh kota menjadi kacau, dan orang banyak
berlari-lari berkumpul mengelilingi Paulus. Mereka
menangkap dia dan menyeretnya ke luar dari teras Rumah
Allah itu. Dan saat itu juga pintu-pintu teras Rumah
Allah ditutup oleh imam-imam penjaga. 31 Sementara
orang banyak itu mencoba membunuh Paulus, laporan
datang kepada komandan batalion* tentara Roma bahwa
seluruh penduduk Yerusalem sedang rusuh. 32Dia langsung
menyuruh para tentara dan komandan kompi berlari ke
tempat kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat
komandan batalion dan tentaranya sedang datang, mereka
berhenti memukuli Paulus.

33 Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-
tentaranya untuk menangkap Paulus dan mengikatnya den-
gan 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 bisa memastikan mana
yang benar karena suara orang-orang yang sangat ribut
itu, sehingga dia memerintahkan supaya Paulus dibawa ke
markas mereka. 35 Ketika sampai di tangga batu, tentara-
tentara terpaksa mengangkat Paulus karena orang banyak
itu mendesak dengan sangat keras supaya dia dibunuh,
36 dan karena terlalu banyak orang yang mengikuti sambil
berteriak-teriak, “Binasakanlah dia!”

* 21:31 komandan batalion Biasanya batalion Roma terdiri dari kurang lebih
enam ratus tentara. Dan di ayat 32, yang diterjemahkan ‘komandan kompi’
berarti seorang tentara yangmemimpin seratus tentara.
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37 Pada waktu tentara-tentara itu sudah siap membawa
Paulus ke dalammarkas, Paulus bertanya kepada komandan
batalion, “Bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?”
Komandan itu menjawab, “Wah, rupanya kamu bisa

berbahasa Yunani! 38Kalau begitu, kamubukan orangMesir
yang beberapa waktu yang lalu memulai pemberontakan
dan memimpin empat ribu orang pemberontak masuk 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 izinuntukberbicarakepadaorangbanyak
ini.”

40Lalukomandan itumengizinkanPaulusuntukberbicara
kepada orang banyak itu. Paulus berdiri di atas tangga dan
memberi tanda dengan tangannya kepada orang banyak itu
supaya diam. Ketika mereka diam, mulailah dia berbicara
dalam bahasa Ibrani:

22
Paulusmembela diri di hadapan orang banyak

1 “Saudara-saudara dan Bapak-bapak, dengarkanlah apa
yangmau saya katakan kepada kalian untukmembela diri.”

2 Ketika mereka mendengar bahwa dia berbicara dalam
bahasa Ibrani, merekamenjadi lebih tenang lagi.
Maka dia lanjut bicara, 3 “Saya orang Yahudi, yang di-

lahirkan di provinsi Kilikia di kota Tarsus, tetapi saya
dibesarkan di kota ini. Saya murid Gamaliel,* dan saya
dididik dengan ketat menurut hukum nenek moyang kita.
Jadi saya sungguh-sungguh taat kepada Allah, sama seperti
kalian hari ini. 4 Karena itu, saya sangat menganiaya se-
mua pengikut ‘jalan’ yang diajarkan Yesus— sampai ikut
membunuh mereka. Saya juga menangkap dan mema-
sukkan 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
saya menerima surat-surat yang ditujukan kepada para
pemimpin rumah-rumah pertemuan di Damsik, supaya
ketika saya datang, saya bisa menangkap dan mengikat
orang-orang yang mengikuti gerakan itu dan membawa
mereka ke Yerusalem untuk dihukum.

6 “Tetapi ketika saya dalam perjalananmendekati Damsik,
kira-kira tengah hari, tiba-tiba cahaya yang sangat terang
dari langit menyinari saya. 7Lalu saya terjatuh ke tanah dan
* 22:3 Gamaliel Salah satu guru dalam kelompok agama Yahudi yang disebut
Farisi. (Lihat Kis. 5:34.)
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mendengar suara yangmengatakan, ‘Saulus, Saulus, kenapa
kamumenganiaya Aku?’

8 “Sayamenjawab, ‘Siapakah Engkau, Tuhan?’
“Lalu jawab-Nya, ‘Akulah Yesus dari Nazaret, yang kamu

aniaya itu.’ 9Mereka yang ikut bersama saya jugamelihat ca-
haya itu, tetapi mereka tidak mengerti 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 su-
dah Aku rencanakan untuk kamu kerjakan.’

11 “Tetapi karena cahaya yang terlalu silau itu, mata saya
menjadi buta. Jadi mereka yang bersama dengan saya me-
nuntun saya ke Damsik. 12 Di Damsik, ada seorang yang
bernama Ananias.† Dia seorang yang sangat setia menaati
HukumTaurat, dan semua orang Yahudi yang tinggal di sana
menghormati dia. 13Dia datang berdiri di samping saya dan
berkata, ‘Saudara Saulus, biarlah kamu melihat kembali!’
Dan saat itu juga saya bisa melihat dia.

14 “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 dimata Allah. 15Karena
Dia sudahmemilih kamuuntukmemberitakankesaksianmu
kepada semua orang tentang apa yang sudah kamu lihat
dan dengar. 16 Jadi sekarang apa lagi yang kamu tunggu?!
Berdirilah dan biarlah kamu dibaptis. Berdoalah kepada
Tuhan Yesus supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosamu.’

17 “Sesudah saya kembali ke Yerusalem dan waktu saya
sedang berdoa di Rumah Allah, sayamendapat suatu pengli-
hatan. 18Dan sayamelihat 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.
20 Dan ketika Stefanus, saksi-Mu yang setia itu dibunuh,
saya berdiri di sana dan setuju dia dibunuh. Bahkan saya
menjaga jubah para pembunuh itu.’

† 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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21 “Kemudian Yesus berkata kepada saya, ‘Pergilah!
Karena Aku akan mengutus kamu ke tempat-tempat yang
jauh— yaitu kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.’ ”

22Orang banyak itumendengarkan Paulus sampai kepada
kata-katanya yang menyebutkan “bangsa-bangsa yang
bukan Yahudi.” Lalu mereka 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 itu menyuruh supaya Paulus
dibawa masuk ke dalam markas. Lalu dia memberi
perintah supaya Paulus dicambuk sambil diperiksa, untuk
mengetahui kenapa orang banyak itu berteriak-teriak
seperti itu terhadap dia. 25 Tetapi ketika tentara-tentara
mengikat Paulusuntukdicambuk, diabertanyakepada salah
seorang komandan kompi yang berdiri di situ, “Apakah
diperbolehkan bagi kalian untuk mencambuk seorang
warga negara Roma sebelum dia diadili?”

26 Waktu komandan kompi itu mendengar kata-kata
Paulus, dia pergi kepada komandanbatalion itu danberkata,
“Tolong pikirkan baik-baik tentang apa yang akan Bapak
lakukan terhadap orang itu! Dia itu warga negara Roma.”

27Maka komandan batalion itu datang kepada Paulus dan
bertanya, “Katakanlah kepada saya: Apakah benar kamu
warga negara Roma?”

“Benar,” jawab Paulus.
28Lalu 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.”
29 Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang disuruh

untuk mencambuk dia langsung mundur. Dan komandan
batalion itu menjadi takut ketika dia menyadari bahwa
Paulus— yang dia sudah suruh untuk diikat tanpa memerik-
sanya, adalah warga negara Roma.

Paulus membela diri di depan sidang Mahkamah Agama
Yahudi
‡ 22:23 melepaskan pakaian … melemparkan debu … Kelakuan mereka me-
nunjukkan bahwamereka sangat marah kepada Paulus dan bersiap mengambil
tindakan keras. § 22:28 Ayat 28 Jawaban komandan diterjemahkan sesuai
tafsiran bahwa perkataannya adalah sindiran. Secara lebih harfiah dia berkata,
“Saya harus membayarmahal untukmendapat kewarganegaraan itu.”
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30Tetapi komandan batalion itu ingin mengetahui kenapa
Paulus dituduh oleh orang Yahudi. Jadi pada hari berikut-
nya dia menyuruh supaya semua imam kepala dan seluruh
sidang Mahkamah Agama berkumpul. Lalu dia menyuruh
supaya Paulus berdiri di hadapan mereka tanpa diikat den-
gan rantai.

23
1 Kemudian Paulus menatap anggota-anggota sidang

Mahkamah Agama itu baik-baik, lalu berkata, “Saudara-
saudara, sampai hari ini saya hidup baik dimata Allah tanpa
rasa bersalah di dalam hati.”

2 Lalu imam agung Ananias* menyuruh supaya salah seo-
rang yang berdiri di samping Paulus menampar mulutnya.
3 Lalu Paulus berkata kepada Ananias, “Allah akan menam-
par engkau, hai orang yang hanya berpura-pura baik!† En-
gkau duduk di situ untuk mengadili saya menurut Hukum
Taurat, padahal engkau sendiri melanggar Hukum Taurat
denganmenyuruh orang untukmenampar saya.”

4 Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, “Be-
rani sekali kamumenghina imam agung, hamba Allah!”

5DanPaulusmenjawab, “Saudara-saudara, saya tidak tahu
bahwa dia adalah imam agung, karena ada tertulis, ‘Jangan
kamumenghina pemimpin bangsamu.’ ”✡

6 Paulus sudah mengetahui bahwa sebagian dari anggota
sidang itu terdiri dari kelompok Saduki dan sebagian dari
kelompok Farisi, jadi dia berseru, “Saudara-saudara, saya
adalah orangFarisi, danbapak saya juga seorangFarisi! 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 per-
caya bahwa ada malaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi
orang Farisi percaya kepada semua hal itu.) 9 Karena itu
terjadilah keributan besar. Lalu beberapa orang ahli Taurat
yang juga anggota kelompok Farisi berdiri dan memprotes
dengan keras. Mereka berkata, “Menurut kami, orang ini

* 23:2 AnaniasAnaniasyangdi sinibukanlahAnaniasyangberdoauntukSaulus
dalam Kis. 22:12. † 23:3 orang yang hanya berpura-pura baik Secara harfiah,
“tembok dicat putih.” Paulus menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan
Ananias seperti tembok kotor yang dicat putih. Artinya keadaan di dalam tidak
sama dengan yang di luar. ✡ 23:5 Kel. 22:28
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sama sekali tidak bersalah! Mungkin benar ada malaikat
atau roh yang berbicara kepadanya.”

10 Akhirnya perdebatan itu menjadi 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 danmembawa dia kemarkas.

11 Pada malam itu Tuhan berdiri di samping Paulus
dan berkata, “Jangan takut. Sebagaimana kamu sudah
bersaksi tentang Aku di Yerusalem, begitu jugalah kamu
akan bersaksi tentang Aku di Roma.”

Orang Yahudimembuat rencana untukmembunuh Paulus
12 Besok paginya orang Yahudi mengatur rencana se-

cara rahasia untuk membunuh Paulus. Mereka bersumpah
kepada Allah bahwa mereka tidak akan makan dan tidak
akan minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus.
13Ada lebihdari empatpuluhorangyangsepakatbersumpah
seperti itu. 14 Lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala
dan para pemimpin Yahudi untuk memberitahukan, “Kami
sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa kami tidak
akan makan dan tidak akan minum apa-apa sebelum kami
berhasil membunuh Paulus. 15 Sekarang kalian atas nama
sidangMahkamahAgamamintalahkepadakomandanbatal-
ion 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
membunuhdiadi dalamperjalanan sebelumdia tibadi sini.”

16 Tetapi 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 ko-
mandankompidanberkata, “Tolongbawaremaja ini kepada
komandanbatalion, karenadiamaumenyampaikan sesuatu
kepadanya.”

18 Maka komandan kompi itu membawa dia kepada ko-
mandan batalion dan berkata, “Paulus, tahanan itu, me-
manggil dan meminta saya supaya remaja ini diantarkan
kepadamu. Dia maumenyampaikan sesuatu.”

19 Lalu komandan batalion itu memegang tangan remaja
itu dan membawa dia ke samping dan bertanya, “Apa yang
kamumau katakan kepada saya?”

20 Dan remaja itu berkata, “Orang-orang Yahudi sudah
membuat rencana untuk meminta kepada Tuan supaya
membawa Paulus ke Mahkamah Agama besok pagi. Mereka
akan berpura-pura mau memeriksa perkaranya lebih teliti.
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21 Tetapi Tuan, jangan mendengarkan mereka, karena lebih
dari empat puluh orang dari mereka sudah mengatur ren-
cana untukmenyerang dia dalamperjalanan. Mereka sudah
bersumpahbahwamereka tidak akanmakandan tidak akan
minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Dan
sekarang mereka sudah siap dan hanya menunggu keputu-
san dari Tuan.”

22 Maka komandan itu menyuruh remaja itu pulang dan
berpesan, “Jangan katakan kepada siapa pun bahwa kamu
sudahmemberitahukan hal ini kepada saya.”

Paulus dikirim ke Kaisarea
23-24 Kemudian komandan itu memanggil dua dari ko-

mandan kompinya dan menyuruh, “Siapkan tiga kelompok
tentara untuk membawa Paulus dengan aman kepada Gu-
bernur 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.” 25 Lalu
komandan itumenulis surat yang bunyinya seperti ini,

26 “Kepada yang mulia 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 den-
gan hukuman mati atau hukuman penjara. 30Ketika saya
diberitahu bahwa orang Yahudi sudah mengatur rencana
untukmembunuhdia, saya langsungmengirimdiakepada
Tuan. Saya juga sudah menyuruh mereka yang menuduh
dia untukmengatakan segala tuduhanmereka di hadapan
Tuan.”
31 Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka,

tentara-tentara itumembawa Paulus ke kota Antipatris pada
malam hari. 32Hari berikutnya kompi berkudameneruskan
perjalanan dengan Paulus, sedangkan empat ratus tentara
‡ 23:23-24 keperluannya Tidak diketahui kenapa beberapa kuda disiapkan
untuk Paulus. Kuda lain mungkin untuk teman-teman Paulus, yang ikut untuk
mengurus keperluan Paulus di penjara. Atau kuda lain mungkin untuk mem-
bawa barang-barangnya.
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yang lain kembali ke markas. 33 Ketika tujuh puluh pe-
nunggang kuda itu bersama Paulus tiba di Kaisarea, mereka
menyerahkan Paulus bersama surat itu kepada gubernur.
34Sesudahgubernurmembacasurat itu, diabertanyakepada
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
ParapemimpinYahudimenuduhPaulusdi depanGubernur

Feliks
1Sesudah lewat limahari, imamagungAnanias danbeber-

apa pemimpin orang Yahudi pergi ke Kaisarea. Mereka pergi
kepada gubernur untuk mengajukan tuduhan-tuduhan ter-
hadap Paulus. Seorang ahli hukum negara yang bernama
Tertulus ikut bersamamereka. 2-3Lalu Paulus dipanggil dan
dibawa menghadap 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 dalamsemuahal itu dandimanapunkamiberada, 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 pen-
gaduan kami yang singkat ini. 5 Kami sudah menemukan
bahwaorang ini adalahpengacau. Diamembuat banyakper-
pecahan 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 Ba-
pak memeriksa dia, Bapak sendiri akan mengetahui bahwa
semua tuduhan kami terhadap dia benar.” 9 Dan orang-
orang Yahudi yang berada di situ pun ikut mendukung dan
menegaskan bahwa semua tuduhan itu memang benar.

Paulusmembela diri di hadapan Gubernur Feliks
* 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
kamidenganmemakai kekerasan. Laludiamenyuruhkamiuntukdatangkepada
Tuan danmenunjukkan tuduhan-tuduhan kami atas kesalahan-kesalahan orang
ini.
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10 Ketika gubernur memberi tanda sebagai izin kepada
Paulus untuk berbicara, lalu Paulus berkata, “Yang saya
hormati, Bapak Gubernur: Saya tahu bahwa Bapak sudah
bertahun-tahun lamanya menjadi pemimpin bangsa ini dan
memutuskanperkara-perkaramereka. Karena itu saya tidak
takut membela diri di hadapan Bapak. 11 Bapak sangat
gampang membuktikan bahwa tidak lebih dari dua belas
hari yang lalu saya datang ke Yerusalem untuk beribadah di
Rumah Allah. Jadi tidak ada waktu untuk saya melakukan
hal-hal yang seperti mereka tuduhkan terhadap saya. 12Dan
seorang pun tidak pernah melihat saya bertengkar atau
melakukan kekacauan— baik di dalam teras Rumah Allah
maupun di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, atau di
mana saja di dalam kota itu. 13 Dan orang-orang ini tidak
bisa membuktikan kepada Bapak bahwa tuduhan-tuduhan
mereka itu benar.

14 “Tetapi saya mengakui bahwa saya menyembah Allah
nenek moyang kami dengan mengikuti ‘jalan keselamatan’
yang diajarkan oleh Yesus, orang Nazaret itu. Menurut
orang-orang ini, siapa saja yang mengikuti jalan itu adalah
pengikut ajaran sesat. Tetapi saya masih percaya kepada
semua yang tertulis dalam Hukum Taurat dan buku para
nabi. 15 Sama seperti mereka, saya juga mempunyai keyaki-
nan bahwa pada suatu hari nanti Allah akanmenghidupkan
kembali setiap orang yang sudahmati— baik itu orang benar
maupun orang jahat. 16 Dan oleh karena itu, saya selalu
berusaha melakukan yang terbaik supaya hati nurani saya
tidak merasa bersalah, dan dengan demikian saya hidup
benar dalam pandangan Allah danmanusia.

17 “Sesudah beberapa tahun meninggalkan Yerusalem,
saya kembali ke sana untuk membawa beberapa kurban
persembahan kepada Allah dan juga sumbangan dana
untuk menolong saudara-saudari sebangsa yang miskin.
18-19 Ketika beberapa orang Yahudi dari Asia menemukan
saya di dalam teras Rumah Allah, saya baru saja selesai
menjalani upacara penyucian diri,† dan saat itu tidak ada
orang banyak di situ dan saya tidak terlibat dalam keka-
cauan. Seharusnya orang-orang Asia itulah yang datang dan
menyampaikan tuduhan mereka kepada Bapak, sekiranya
ada tuduhanmereka terhadap saya. 20-21Atau biarlah orang-
orang yang ada di sini mengatakan kesalahan apa yang
mereka temukan ketika saya berdiri untuk diperiksa di de-
pan Mahkamah Agama. Pada waktu itu, mereka tidak men-
emukan kesalahan apa pun pada diri saya, kecuali mereka
† 24:18-19 upacara penyucian diri Lihat catatan di Kis. 21:23.



Kisah 24:22 439 Kisah 25:5

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 su-
dahmati 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 su-
dah tahu banyak tentang jalan yang diajarkan oleh Yesus.)
23 Lalu dia memerintahkan seorang komandan kompi yang
bertugas di situ supaya Paulus terus dijaga, tetapi tidak perlu
diikatdenganrantai, dan tidakmenghalang-halangi sahabat-
sahabat Paulus untuk membantu dia ketika dia membu-
tuhkan sesuatu.

Paulus berbicara kepada Feliks dan istrinya
24 Beberapa hari kemudian, Feliks bersama istrinya kem-

bali ke kota itu dari suatu kunjungan. (Istrinya Drusila
adalah seorang perempuan Yahudi.) Lalu Feliks menyu-
ruh supaya Paulus menghadap mereka berdua. Kemudian
merekamendengarkanPaulusberbicara tentangbagaimana
percaya kepada Kristus Yesus. 25 Tetapi waktu Paulus men-
jelaskan tentang cara hidup yang benar di mata TUHAN,
tentang menguasai diri, dan bagaimana nanti Allah akan
menghakimi manusia, Feliks menjadi takut lalu berkata,
“Cukup sudah! Kamu boleh pergi sekarang. Kalau ada
kesempatan, saya akan memanggil kamu lagi.” 26 Selama
ini Feliks berharap bahwa Paulus akan memberi uang suap
kepadanya. Karena itulah dia sering menyuruh supaya
Paulus dibawamenghadap untuk berbicara dengan dia.

27 Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh
Porkius Festus. Karena ingin menyenangkan hati orang
Yahudi, ketika Feliks meninggalkan jabatannya itu, dia den-
gan sengaja membiarkan Paulus tetap dalam penjara.

25
Paulusmemohon supaya dia diadili oleh raja agung Roma

1 Tiga hari sesudah Gubernur Festus tiba di Kaisarea, dia
pergi ke Yerusalem. 2-3Di sana, para 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-diammereka sudah meren-
canakan untukmembunuh dia ketika dia dalam perjalanan.
4 Tetapi Festus menjawab, “Paulus ditahan di Kaisarea, dan
saya sendiri akan segera pergi ke sana. 5 Jadi biarlah be-
berapa orang dari pemimpin kalian ikut dengan saya ke
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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. 7 Waktu Paulus masuk ke ruangan itu, orang-orang
Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi dia.
Dan mereka mengajukan banyak tuduhan yang berat ter-
hadapdia, tetapimereka tidakbisamembuktikanbahwaapa
yangmerekakatakan itubenar. 8KemudianPaulusmembela
diri dengan berkata, “Saya tidak pernah melanggar Hukum
Taurat orang Yahudi. Saya juga tidak melakukan kesalahan
terhadap Rumah Allah, apalagi melawan raja Roma.”

9 Tetapi karena Festus mau mengambil hati orang Yahudi,
dia bertanya kepada Paulus, “Apakah kamu mau pergi ke
Yerusalem untuk diadili di sana di hadapan saya tentang
semua tuduhan ini?”

10 Lalu Paulus menjawab, “Saya sekarang berdiri di hada-
pan pengadilan raja Roma dan di sinilah tempat yang pantas
untuk saya diadili. Saya tidak bersalah terhadap bangsa
Yahudi, seperti yang engkau sendiri sudah ketahui. 11Kalau
saya terbukti melakukan kejahatan yang membuat saya
pantas dihukum mati, saya terima dengan rela. Tetapi
karena apa yang mereka tuduhkan terhadap saya tidak be-
nar, tidak ada orang yang berhakmenyerahkan saya kepada
mereka. Saya minta supaya raja agung sendiri yang men-
gadili perkara saya.”

12Lalu, sesudah Festusmembicarakan hal ini dengan para
penasihatnya, dia menjawab, “Baiklah. Sesuai dengan per-
mohonanmu supaya diadili oleh raja agung, kamu akan
pergi ke Roma untukmenghadap dia.”

Festus bertanya kepada Raja Herodes Agripa tentang
Paulus

13Beberapa hari kemudian, Raja Agripa* dan adik perem-
puannya yang bernama Bernike† tiba di Kaisarea untuk
mengunjungi Gubernur Festus. 14 Sesudah mereka ting-
gal di sana beberapa hari, Festus menjelaskan tentang per-
soalan Paulus kepada raja seperti ini, “Di sini ada seorang
tahanan yang ditinggalkan oleh Feliks di dalam penjara.
15 Dan waktu saya berada di Yerusalem, para imam kepala
dan pemimpin-pemimpin Yahudi menyampaikan bahwa
orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Jadi mereka
* 25:13 Agripa adalah Herodes Agripa II— yaitu cucu dari Herodes Agung.
† 25:13 Bernike adalah adik perempuan Raja Agripa II dan anak dari Herodes
Agripa I.
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meminta saya supaya dia dihukum mati. 16 Tetapi saya
menjawab mereka bahwa menurut hukum Roma, tidak
bisadengan 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 tidakmenunda untukmengurus
masalah itu. Besoknya saya langsung mengadakan sidang
pengadilan dan menyuruh supaya orang itu dibawa meng-
hadap saya. 18Tetapi ketika orang-orang yangmemusuhinya
menyampaikan tuduhan-tuduhan terhadap dia, mereka
tidak menunjukkan kesalahan berat yang sudah dia per-
buat— sama seperti yang sudah saya sangka. 19 Tetapi
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 saya
memerintahkan supaya dia tetap ditahan sampai saya men-
dapat kesempatan untukmengirim dia kepada raja kita.”

22 Lalu jawab Agripa kepada Festus, “Saya sendiri juga
inginmendengar orang itu berbicara.”
Festus menjawab, “Kalau begitu, saya akan mengatur

waktu supaya Bapak mendapat kesempatan untuk menden-
garkan dia besok.”

23 Dan besoknya Agripa bersama Bernike datang dan dis-
ambut denganupacara penghormatan yangmeriah. Mereka
masuk ke ruang sidang pengadilan bersama-sama dengan
para komandan tentara dan orang-orang penting di kota
itu. Lalu Festus memberi perintah supaya Paulus dibawa
masuk. 24Kemudian 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. 25 Tetapi waktu
saya memeriksa masalahnya, saya tidak menemukan satu
kesalahanpunyangmembuat dia pantas dihukummati. Jadi
ketika dia minta supaya masalahnya diadili oleh raja agung
kita, maka saya memutuskan untuk mengirim dia ke Roma.
26Tetapi saya tidakmempunyai pernyataan yangmasuk akal
yang bisa ditulis dalam surat keterangan kepada raja agung
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kita. Karena itu, saya membawa dia menghadap kalian,
dan terutama kepada Bapak, Raja Agripa, supaya melalui
pemeriksaan ini, apa yang harus saya tulis menjadi jelas.
27 Karena menurut pendapat saya, tidak pantas membawa
seorang tahanan kepada raja agung kita tanpa surat keteran-
gan tentang apa yang dituduhkan terhadap dia.”

26
Paulusmembela diri di hadapan Raja Agripa

1 Lalu 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 untuk membela
diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang
Yahudi— 3 terutama karena Bapak mengetahui sedalam-
dalamnya tentang semua adat istiadat orang Yahudi dan
hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara
mereka. Karena itu, saya minta supaya Bapak menden-
garkan saya dengan sabar.

4 “Semua orang Yahudi tahu pendidikan saya dan cara
hidup saya sebagai 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 mereka mau bersaksi, mereka
bisa berkata bahwa saya sudah hidup dengan baik sebagai
anggota kelompok Farisi— yaitu kelompok orang yang paling
ketat dari agama kami. 6 Dan sekarang, di sini saya berdiri
untuk diadili justru karena keyakinan saya— yaitu bahwa
Allah akan memenuhi salah satu janji yang penting yang
dulu Dia janjikan kepada nenek moyang kami. 7Begitu juga,
kedua belas suku bangsa kami masih sangat mengharap-
kan janji itu ditepati. Oleh karena itulah mereka sungguh-
sungguh beribadah kepada Allah siang dan malam. Tetapi
justrukarenapengharapanyang sama itulah, yaRajaAgripa,
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
Yahudiwajib bertindak keras untukmelawan segala sesuatu
yang dilakukan atas nama Yesus, orang Nazaret itu. 10 Hal
itu jugalah yang pernah saya lakukan di Yerusalem. Den-
gan kuasa yang saya dapat dari imam-imam kepala, saya
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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 dihukum mati. 11 Bahkan sering kali saya
juga menyiksa mereka di dalam rumah-rumah pertemuan
dan berusaha memaksa mereka untuk menghina nama
Yesus. Kemarahansangatmenguasai 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.
13Tetapi YangMulia, kira-kira tengah hari dalam perjalanan
itu, suatu cahaya dari surga— yang lebih terang dari mata-
hari, menyinari saya dan juga menyinari mereka yang ber-
jalan bersama saya. 14 Kami semua jatuh ke tanah, lalu
saya mendengar suara yang berkata kepada saya dalam ba-
hasa Ibrani, ‘Saulus, Saulus, kenapa kamumenganiaya Aku?
Kamu sama seperti sapi yang terus saja menendang tongkat
tajam gembalanya. Dengan melawan kehendak-Ku, kamu
menyusahkan dirimu sendiri.’

15 “Lalu saya bertanya, ‘Siapa Engkau, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Akulah Yesus, yang kamu ani-

aya itu. 16 Tetapi sekarang, berdirilah! Aku memperli-
hatkan diri kepada kamu karena Aku sudah memilihmu
untuk melayani-Ku. Dan kamu akan memberitakan kesak-
sianmu tentang apa yang sudah kamu lihat dan apa yang
akan Ku-tunjukkan kepadamu nanti. 17 Aku akan menye-
lamatkan kamu dari orang-orang yang memusuhimu— baik
yang berasal dari orang Yahudimaupun 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
akandiampuni, danmerekaakan ikut ambil bagianbersama
orang-orang yang sedang disucikan karena percaya penuh
kepada-Ku.’

Paulusmenjelaskan tentang pekerjaan pelayanannya
19 “Karena itu, ya Rajaku Agripa, saya memang berusaha

untuk tetap taat kepada penglihatan yang diberikan dari

* 26:10 umat Allah Secara harfiah, “orang-orang kudus.” Maksudnya orang-o-
rang yang percaya penuh kepada Yesus dan yang disucikan oleh-Nya.
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surga itu. 20 Lalu saya mulai mengajarkan berita kesela-
matan pertama-tama di antara orang-orang di Damsik, ke-
mudian di Yerusalem, lalu di seluruh provinsi Yudea, dan
juga di daerah-daerah orang yang bukan Yahudi. Saya
memberitakanbahwamerekaharusbertobat dari dosa-dosa
merekadanberbalik kepadaTUHAN, danmelakukanhal-hal
yangmenunjukkan bahwamerekamemang sudah bertobat.
21 Karena itulah orang Yahudi menangkap saya di Rumah
Allah dan berusaha membunuh saya. 22 Tetapi sampai hari
iniAllah selalumelindungi saya, sehingga sayabisaberdiri di
sini dan bersaksi kepada kalian semua— baik kepada orang
yang berkedudukan rendah maupun yang berkedudukan
tinggi. Dan saya hanya memberitakan apa yang sudah din-
ubuatkan oleh para nabi dan Musa— 23 yaitu bahwa sudah
ditetapkan olehAllah untukKristusmenderita danmati, lalu
dihidupkan kembali sehingga Dia menjadi Orang pertama
yang hidup kembali dari kematian. Lalu berita keselamatan
akanmenjadi seperti cahaya terang yangmenerangi bangsa
Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

Paulus mendorong Raja Agripa untuk menjadi pengikut
Kristus

24 Sementara Paulus sedang membela dirinya demikian,
Festusberkatadengansuarakeras, “Paulus, kamusudahgila!
Kamu sudah terlalu banyak belajar tentang agama sehingga
kamumenjadi gila.”

25 Tetapi Paulus menjawab, “Saya tidak gila, Festus Yang
Mulia! Apa yang saya katakan itu benar dan masuk akal.
26 Yang 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 sajamendengar 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!”

28 Lalu Agripa menjawab Paulus, “Apakah kamu pikir
bahwa kamu bisa membujuk saya untuk menjadi 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.”

30-31 Sesudah Paulus berkata begitu, Raja Agripa berdiri
dan mulai berjalan ke luar. Lalu Bernike, Gubernur Festus,
dan semua orang yang duduk bersama mereka berdiri dan
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meninggalkan ruangan itu. Sesudah di luar, mereka berkata
satu sama lain, “Orang itu tidak melakukan kejahatan yang
membuat dia harus dihukum mati atau dimasukkan ke
dalam penjara.”

32 Lalu Raja Agripa berkata kepada Festus, “Seandainya
orang ini tidak meminta perkaranya diadili oleh raja agung,
sebenarnya dia sudah bisa dibebaskan.”

27

Paulus berlayar ke Roma
1 Ketika tiba tanggal yang ditentukan, kami— termasuk

saya, Lukas, akan berlayar ke provinsi Italia, Paulus dan be-
berapa tahanan lain diserahkan kepada seorang komandan
kompi Romawi yang bernama Yulius. Dia adalah anggota
dari batalion khusus raja agung. 2 Aristarkus— yang be-
rasal dari kota Tesalonika di provinsi Makedonia, juga ikut
bersama kami. Kemudian kami naik ke sebuah kapal yang
berasal dari kota Adramitium, yang akan berlabuh di beber-
apa pelabuhan di sepanjang pantai provinsi Asia.

3 Besok harinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati
kepada Paulus dengan mengizinkan dia turun untuk men-
gunjungi teman-temannya di kota itu, supaya mereka bisa
memberikan apa yang dia butuhkan. 4Ketika kami berlayar
dari Sidon, anginkencangbertiupdari arahdepankapal, jadi
kapal berlayar mengikuti pinggir laut pulau Siprus, supaya
terlindung dari angin itu. 5Ketika kapal menyeberangi laut
yang luasyangberhadapandenganprovinsiKilikiadanPam-
filia, 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 men-
gurus supaya kami semua bisa ikut berlayar dengan kapal
itu.

7Oleh karena angin terus bertiup dengan keras dari arah
depan kapal, selama beberapa hari kami terpaksa berlayar
dengan sangat lambat, dan dengan susah payah kami tiba
di dekat kota Kenidus. Kemudian, karena angin terus saja
menghalangi kapal bergerak maju, maka kapal berlayar ke
arah selatan. Dengan mengikuti pantai selatan pulau Kreta,
dekat tanjung Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin.
8Dandengan susahpayah kami berlayar di sepanjang pantai
selatan itu sampai kami tiba di satu tempat yang bernama
Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea.
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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
hanyapadakapaldanmuatannya, tetapinyawakitapunbisa
terancam.” 11Tetapi Yulius lebih percaya kepada orang yang
mengemudikan kapal dan pemilik kapal, daripada kata-kata
Paulus. 12 Dan memang pelabuhan itu bukanlah tempat
yang baik untuk tinggal selama musim dingin. Karena itu,
kebanyakan anak buah kapal memilih untuk terus berla-
yar dan berusaha untuk sampai di pelabuhan Feniks, su-
paya kami semua bisa tinggal di sana selama musim dingin.
Pelabuhan itu lebih terlindung dari angin karena meng-
hadap ke barat daya dan barat laut.

Terjebak dalam angin topan
13 Jadi ketika angin mulai bertiup dengan pelan dari arah

selatan, para anak buah kapal menyangka bahwa mereka
sudah bisa berlayar lagi sesuai dengan rencana mereka.
Karena itu, mereka mengangkat jangkar dan berlayar lagi
mengikuti pantai selatan Kreta. 14 Tetapi tidak lama ke-
mudian, 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 ping-
gir laut sebuah pulau kecil yang bernama Kauda, dengan
susah payah kami berhasilmengamankan perahu kecil yang
terikat di belakang kapal itu. 17 Sesudah perahu kecil itu
ditarik ke atas kapal, para anak buah kapal memasang
tali kuat-kuat melingkar di sekeliling kapal itu. Mereka
melakukan itu karena takut jangan sampai kapal itu terkan-
das di pasir yang dangkal di tempat yang bernama Sirtis.
Jadi sesudah itumereka jugamenurunkan layar dan jangkar,
supaya kapal lebih pelan terbawa angin. 18 Tetapi angin
topan dan gelombang masih sangat kencang menghantam
kapal, sehingga besok harinya, para anak buah kapal mem-
buang muatan ke laut, supaya kapal lebih ringan. 19 Dan
pada hari berikutnya mereka bahkan membuang sebagian
* 27:9 Hari Puasa Nama lain untuk Hari Pendamaian— yaitu hari raya penting
orang Yahudi yang terjadi pada musim gugur. Pada hari raya itu, semua orang
Yahudi harus berpuasa. Hari itu juga menjadi tanda untuk permulaan musim
angin ribut yang berbahaya di laut.
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alat-alat kapal ke laut. 20 Berhari-hari lamanya kami tidak
melihatmatahari ataubintang, danangin 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 su-
paya tidak berlayar dari Kreta, kita tidak akan mengalami
bencana dan kerugian seperti ini. 22 Tetapi sekarang saya
menasihatkan supaya kalian jangan putus asa. Karena tidak
ada satu pun dari antara kita yang akan binasa. Hanya
kapal ini saja yang akan hancur. 23 Saya berkata begitu
karena tadi malam, Allah yang saya sembah dan yang saya
ini hamba-Nya menyuruh salah satu malaikat-Nya datang
dan berdiri di samping saya. 24Malaikat itu berkata, ‘Paulus,
jangan takut. Kamupasti akanmenghadap raja agungRoma.
Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, Dia berjanji bahwa
semua orang yang berlayar denganmu akan selamat.’ 25 Jadi
Saudara-saudara, janganlah putus asa, karena saya yakin
kepadaAllah, bahwa semuaakan terjadi sesuai dengan janji-
janji-Nya itu kepada saya. 26 Tetapi kapal ini pasti akan
terkandas di sebuah pulau.”

27Padamalamyangkeempat belas—masihdalamkeadaan
ditimpa angin topan, kami terombang-ambing sampai ke
tengah Laut Adria.† Pada tengah malam para anak buah ka-
pal 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 kem-
bali mengukur kedalaman dan ternyata laut di tempat itu
dalamnya hanya dua puluh tujuh meter.‡ 29 Karena takut
kalau-kalau kapal terkandas pada batu karang, jadi mereka
menurunkan empat jangkar dari belakang kapal supaya
kapal maju pelan-pelan, lalu mereka berdoa semoga hari
cepat pagi. 30 Tetapi pada waktu itu para anak buah kapal
menurunkan perahu kecil untuk melarikan diri dari kapal
itu. Mereka menipu kami dengan berpura-pura bahwa
mereka mau menurunkan beberapa jangkar dari depan ka-
pal. 31 Tetapi Paulus berkata kepada Yulius dan tentara-
tentaranya yang lain, “Kalau anak buah kapal itu tidak tetap
tinggal di dalam kapal ini, kalian semua tidak akan selamat.”
32 Jadi, tentara-tentara itu memotong tali-tali yang mengikat
† 27:27 Laut Adria Bagian Laut Tengah di antara negeri Yunani dan Italia.
‡ 27:28 tiga puluh tujuh meter … dua puluh tujuh meter Secara harfiah, “dua
puluh orgula … lima belas orgula.”
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perahu itu dan membiarkannya jatuh dan hanyut terbawa
ombak.

33 Menjelang pagi, Paulus mendesak kami semua un-
tuk makan 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.” 35 Sesudah dia berkata
demikian, diamengambil roti danmengucap syukur kepada
Allah atas roti itu di hadapan semua orang. Lalu dia
menyobek-nyobek roti itu, mengambil sebagian dan mulai
makan. 36 Lalu kami semua menjadi bersemangat lagi dan
ikut makan roti itu bersama Paulus. 37 (Kami yang ada
di dalam kapal itu berjumlah dua ratus tujuh puluh enam
orang.) 38 Sesudah kami semua makan secukupnya, kemu-
dian para anak buah kapal meringankan kapal lagi dengan
membuangmuatan gandum ke laut.

Kapal kandas dan hancur
39 Lalu waktu matahari sudah terbit, mereka melihat

daratan yang tidak dikenal, tetapi mereka melihat juga ada
teluk dengan pantainya. Karena itu, mereka memutuskan
untuk mencoba mendaratkan kapal di pantai itu. 40 Jadi
merekamemotong tali-tali jangkardanmembiarkan 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 terkan-
das. Bagian depan kapal itu terbentur dengan sangat keras
kepasir sehingga tidakbisa bergerak sama sekali, sedangkan
bagian belakang kapal itu mulai hancur karena dihantam
oleh ombak.

42 Pada waktu itu, tentara-tentara berencana untuk mem-
bunuh 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. 44 Dan
penumpang lain yang tidak bisa berenang disuruh untuk
berpegangan pada papan-papan atau pecahan-pecahan lain
kapal itu. Dengan cara seperti itu, semua orang sampai di
pantai dengan selamat.
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28
Paulus di pulauMalta

1 Sesudah kami tiba di daratan dengan selamat, kami
baru diberitahukan oleh penduduk 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.

3 Tetapi ketika Paulus sudah mengumpulkan cabang-
cabang kayu dan meletakkannya di atas api, seekor ular
beracun yang bersembunyi di dalam kayu itu keluar karena
panasnya api, lalu menggigit dan tergantung di tangan
Paulus. 4Ketika para pendudukmelihat kejadian itu,mereka
berkata satu sama lain, “Pasti orang ini seorang pembunuh,
karena walaupun dia sudah selamat dari bahaya laut, tetapi
dewi Keadilan* tidak membiarkan dia hidup.” 5 Tetapi
Paulusmenggoyangkan tangannya sehinggaular itu terlepas
dan jatuh ke dalam api, dan dia tidak merasa sakit apa-
apa. 6Memang penduduk di situ menyangka bahwa tangan
Paulus akan menjadi bengkak atau tiba-tiba putus napas-
nya dan terjatuh. Tetapi sesudah cukup lama menunggu
dan tidak melihat sesuatu yang terjadi kepadanya, mereka
berubah pikiran dan berkata, “Wah, pasti orang ini adalah
dewa!”

7 Tidak jauh dari tempat itu terdapat tanah milik guber-
nur pulau itu, namanya Publius. Dia mengundang dan
menerima kami di rumahnya, dan dia sangat baik kepada
kami sewaktu kami bertamu di situ. Kami tinggal bersama
dia selama tiga hari. 8 Pada waktu itu, bapaknya Publius
sedang terbaring di tempat tidur karena demam dan diare.
Lalu Paulus pergi melihat dia, dan ketika Paulus berdoa
sambil 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 waktunya untuk kami melanjutkan perjalanan,
merekamenyediakan semua kebutuhan kami.

Paulus berlayar dariMaltamenuju Roma
Sesudah itu, kami berangkat lagi dengan sebuah kapal

yang berasal dari Aleksandria, yang selama musim dingin

* 28:4 dewi Keadilan Pada waktu itu, banyak orang percaya bahwa ada dewi
yang bernamaKeadilan, yangmembalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-o-
rang jahat.
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berada di pulau itu. Di bagian depan kapal itu diukir lam-
bang Dewa Kembar.† 12 Lalu kami tiba di kota Sirakusa (di
pulau Sicilia) dan tinggal di sana selama tiga hari. 13Dari situ
kami berlayar ke seberang dan tiba di kota Regium (di ujung
provinsi Italia). Dan besoknya angin dari selatan bertiup,
sehingga kami bisa berlayar ke utara dan sampai ke kota
Puteoli pada hari berikutnya. 14 Di kota itu kami bertemu
dengan beberapa orang saudara seiman, dan mereka mem-
inta kami menginap di rumah mereka selama tujuh hari.
Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Roma.
15 Saudara-saudari seiman di kota Roma sudah mendengar
beritabahwakamidalamperjalanankekota itu. Danmereka
datangmenemui kami di dua kampung yang bernama Pasar
Apius dan Tiga Tempat Penginapan.‡ Ketika Paulus melihat
mereka, dia bersyukur kepada Allah dan hatinya dikuatkan.

Paulus di Roma
16 Sesudah kami tiba di Roma, pemimpin di sana memberi

izinkepadaPaulusuntuk tinggal sendiri, danseorang tentara
disuruh untukmenjaga dia.

17 Sesudah tiga hari, Paulus mengundang para pemimpin
orang Yahudi yang ada di Roma untuk menemui dia.
Sesudah mereka berkumpul, dia berkata kepada mereka,
“Saudara-saudara, walaupun saya tidak berbuat sesuatu
yang melawan bangsa kita atau melanggar adat istiadat
nenek moyang kita, orang Yahudi menangkap saya di
Yerusalem dan menyerahkan saya ke dalam tangan para
penguasa Roma. 18 Ketika pejabat-pejabat kerajaan Roma
setempatmemeriksa saya, merekamaumembebaskan saya.
Karenamereka tidakmenemukan kesalahan apa pun dalam
diri saya yangmembuat saya pantas dihukummati. 19Tetapi
orang Yahudi sangat menentang kalau saya dibebaskan.
Karena itu, saya terpaksa memohon supaya perkara saya
diajukan kepada raja agung. Tetapi saya tidak bermaksud
untuk menyalahkan bangsa saya sendiri. 20 Karena itulah
saya minta bertemu dan berbicara dengan kalian. Karena
sebenarnya, justru karena keyakinan saya akan semua janji
Allah kepada nenek moyang kita orang Yahudi, saya diikat
dengan rantai besi ini.”

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
† 28:10-11 Dewa Kembar Maksudnya kedua patung berhala yang bernama
Kastor dan Poluks— yaitu dewa kembar yang disembah oleh sebagian suku
bangsa yang bukan Yahudi. ‡ 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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atau menceritakan bahwa kamu sudah berbuat kejahatan.
22 Tetapi kami mau mendengar langsung dari Saudara ten-
tang keyakinanmu itu. Karena kami tahu bahwa di mana-
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
sampaimalamdiamenjelaskandanbersaksi 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. 25 Maka mereka
saling berdebat dan mulai meninggalkan tempat itu ketika
Paulus mengakhiri dengan berkata seperti ini: “Memang
tepat sekali apa yang dikatakan olehRohKudusmelalui Nabi
Yesaya kepada nenekmoyang kita! TUHAN berkata,
26 ‘Pergilah kepada bangsamu yang keras kepala itu dan

sampaikanlah berita ini:
Biarpun kalian terus mendengar berita dari Allah,

tetapi kalian tidak akan pernahmengerti.
Dan biarpun kalian terus melihat apa yang TUHAN sedang

kerjakan,
tetapi kalian tetap tidak akan pernahmengerti apa yang
terjadi.

27Karena hati bangsa ini sudah tidakmaumengerti lagi.
Telingamereka sudah tidakmaumendengar,
dan mata mereka tertutup rapat sehingga tidak bisa
melihat apa yang benar.

Tetapi seandainya pikiranmereka tidak tertutup,
mereka bisa sungguh-sungguh melihat dengan mata
mereka,

mendengar dengan telingamereka,
danmengerti dengan pikiranmereka.

Kasihan sekali mereka tidakmungkin kembali kepada-Ku,
walaupun Aku bersedia menyembuhkanmereka.’✡

28-29 “Jadi, Saudara-saudara, karena kalian orang Yahudi
tidak mau mendengarkan berita keselamatan dari Allah
itu, maka kalian harus tahu bahwa Allah sekarang sudah
mengirim berita itu kepada orang yang bukan Yahudi. Dan
mereka pun sedangmenerima berita itu.”§

✡ 28:27 Yes. 6:9-10 § 28:28-29 Ayat 29 Beberapa salinan kuno menambah
kata-kata ini— yang kemudian dihitung sebagai ayat 29: “Sesudah Paulus berkata
demikian, orang-orangYahudi itupunpergi sambilmasih salingberdebat karena
sangat berbeda pendapat.”
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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 kebera-
nian dan tanpa dihalangi oleh siapa pun, dia memberitakan
tentang kerajaan Allah danmengajar tentang Tuhan Yesus—
yaitu Kristus* yang dijanjikan Allah.

* 28:31 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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Surat Paulus kepada jemaat Roma
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di

Roma:
Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Allah sudah

memanggil saya menjadi seorang rasul, dengan tugas untuk
memberitakan Kabar Baik dari Allah kepada semua orang.

2 Pada zaman dulu, melalui nubuatan para nabi yang ter-
tulis dalam Kitab Suci, Allah sudah berjanji untuk menyam-
paikan Kabar Baik itu kepada kita. 3-4Kabar Baik itu menje-
laskan tentang Anak Allah dan Penguasa kita, Kristus Yesus.
Dia layak disebut Anak Allah karena kedua hal ini: Pertama,
sebagai manusia, Dia lahir dari keturunan Daud.* Kedua,
dengan kuasa yang luar biasa Yesus sudah terbukti sebagai
Anak Allah. Hal itu terjadi waktu Roh Kudus menghidupkan
Dia kembali dari antara orangmati.

5 Melalui kebaikan hati Kristus, saya sudah menerima
pelayanan istimewa dari Allah untuk menjadi rasul Kris-
tus. Saya— seperti para rasul yang lain, bertugas menuntun
orang-orang dari segala bangsa supaya percaya dan taat
kepada Kristus. 6Dan kalian yang di Roma juga termasuk di
antara mereka yang dipanggil untuk menjadi milik Kristus
Yesus.

7 Saya menulis surat ini kepada kalian Saudara-saudari di
Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil menjadi orang-
orang kudus-Nya.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus

akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
gan Bapa dan Penguasa kita.

Keinginan Paulus untuk memberitakan Kabar Baik di
ibukota Roma

8 Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya
sangat bersyukur kepada Allah— yang saya sembah melalui
Kristus Yesus, karena kalian sudah percaya kepada Kristus.
Di mana-mana di seluruh dunia orang-orang menceritakan
bahwa kalian yang di Roma sangat percaya kepada Dia.
9 Jadi saya terus-menerusmendoakan kalian. Dan Saksi saya
adalah Allah yang saya layani dengan segenap hati dengan
* 1:3-4 keturunan Daud Raja-raja Israel semua disebut ‘anak-anak Daud’. Seba-
gai pemimpin bangsa Israel, raja juga disebut ‘anak Allah’— dengan huruf kecil
untuk ‘anak’. Dalam Mzm. 2. Allah juga pernah menyebut semua bangsa Israel
sebagai ‘anak’-Nya. (Kel. 4:23; Hos. 11:2) Dalam Perjanjian Baru, ‘anak Daud’
juga dimengerti sebagai nama lain untuk ‘Mesias’ atau Raja Penyelamat yang
dijanjikan.
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cara memberitakan Kabar Baik tentang Anak-Nya. 10 Saya
sudah lama berdoa dan memohon dengan sangat supaya
Allah mengizinkan saya mengunjungi 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, saya mau supaya kalian tahu bahwa
saya sudah berkali-kali berencana untuk mengunjungi
kalian, tetapi sampai sekarang selalu ada halangan. Saya
mau datang supaya nanti di antara kalian 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 berpendidikan maupun yang
belum berpendidikan. 15 Karena itulah saya juga mau
memberitakan Kabar Baik kepada kalian yang tinggal di
Roma.

Tema surat ini
16 Saya bangga sekali akan Kabar Baik itu, karena Allah

bekerja melalui kabar yang penuh kuasa itu untukmenyela-
matkan setiap orang yang percaya penuh kepadanya— baik
orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi.† 17Karena kabar
itu menyatakan bagaimana Allah membenarkan manusia
di hadapan-Nya— yaitu hanya karena percaya saja.‡ Hal
itu sesuai dengan yang tertulis dalam Firman Allah, “Orang
yang dianggap benar oleh TUHAN akan hidup untuk selama-
lamanya karena percaya penuh kepada-Nya.”✡
† 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
pandanganTUHANdari orang-orang dari suku lain. (Hal itu dapat dilihat dengan
jelas di 2:11 yang menuliskan, “karena Allah tidak membeda-bedakan orang.”
Bandingkan juga dengan Roma 3:9 dan 10:12.) Ternyata Paulus menggunakan
frasa ini 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 padawaktu
Paulus menulis surat ini, kebudayaan dan bahasa Yunani sudah tersebar ke
seluruh suku dan bangsa dalam kerajaan Roma. ‡ 1:17 hanya karena percaya
saja Secara harfiah, “dari iman kepada iman.” Frasa ini 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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Semuamanusia layak dihukum oleh Allah
18 Kabar Baik itu penting karena kemarahan Allah ter-

hadap semuadosadankejahatanmanusia sudahmulai diny-
atakan dari surga. Karena dosa dan kejahatan itu menjadi
penghalang bagi manusia untuk mengenal ajaran yang be-
nar dari Allah. 19Apa yang harus diketahui manusia tentang
Allahsudah jelas sekali, karenaDia sendiri yangsudahmeny-
atakan hal itu kepadamanusia.

20 Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat-Nya seba-
gai Allah sudah terlihat dengan jelas melalui segala sesu-
atu yang sudah diciptakan-Nya. Dan oleh karena itu kita
mengerti hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata ten-
tang Dia— yaitu keadaan-Nya sebagai Allah dan bahwa Dia
mempunyai kuasa untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada
alasan apa pun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah.
21 Biarpun mereka mengenal Dia seperti itu, tetapi mereka
tidak memuliakan-Nya sebagai Allah dan tidak bersyukur
kepada-Nya, sehingga mereka memikirkan hal-hal yang sia-
sia dan bodoh, dan pikiran mereka menjadi penuh den-
gan kegelapan. 22 Mereka berkata bahwa mereka bijak-
sana, tetapi ternyata mereka bodoh. 23 Mereka menolak
untuk memuliakan Allah— seperti yang seharusnya kita
lakukan terhadap Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka
malah menyembah patung-patung berhala yang mereka
buat sendiri dalam bentuk makhluk yang bisa mati— yaitu
dalam bentuk manusia, burung-burung, binatang-binatang
berkaki empat, dan binatang-binatangmenjalar.

24 Oleh karena itu, Allah lepas tangan dan membiarkan
mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan mereka yang
jahat. Dan akibatnya, mereka saling menajiskan tubuh
mereka dengan melakukan hal-hal yang memalukan.
25Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar tentang Allah,
merekamemilihuntukpercayakepadayang salah. Daripada
menyembah dan melayani Dia yang menciptakan segala
sesuatu, mereka lebih memilih untuk menyembah kepada
ciptaan-Nya. Padahal hanya Dialah yang layak dipuji untuk
selama-lamanya! Amin.

26 Karena manusia seperti itu, maka Allah membiarkan
mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan mereka yang
memalukan. Salah satu contohnya, beberapa perempuan
melakukan hubungan seks dengan sesama perempuan,
padahal perbuatan yang seperti itu tidakwajar dan seharus-
nya tidak boleh dilakukan. 27 Begitu juga dengan laki-laki.
Mereka mulai merasa bosan berhubungan seks yang wa-
jar dengan perempuan, dan ingin melakukan hal-hal yang
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memalukan dengan berhubungan seks dengan sesama laki-
laki. Karena itu, mereka menerima hukuman Allah di
dalam diri mereka sesuai dengan cara hidup mereka yang
memalukan itu.

28 Ternyata manusia merasa tidak perlu lagi mengenal
Allah. Oleh karena itu Allah lepas tangan lagi dan mem-
biarkan mereka diperbudak oleh pikiran mereka yang sia-
sia, sehingga manusia semakin melakukan apa yang se-
harusnya tidak boleh mereka lakukan. 29 Jadi hati mereka
dikuasai oleh segala macam dosa, termasuk pikiran jahat,
mementingkan diri sendiri, dan membenci. Pikiran mereka
penuh dengan iri hati, ingin membunuh, berkelahi, menipu,
dan menyimpan dendam. Mereka membawa cerita palsu
tentang orang lain 30 dan saling menjelekkan. Mereka benci
kepada Allah. Danmereka terlalu kasar, congkak, danmeny-
ombongkan diri. Mereka pintar memikirkan cara-cara baru
untuk melakukan kejahatan, dan tidak taat kepada orang
tua. 31Mereka bodoh, tidakmenepati janji-janji mereka, dan
tidak tahumenunjukkankebaikandanbelas kasihankepada
orang lain. 32 Mereka sudah tahu Hukum Allah yang men-
gatakanbahwaorangyanghidup seperti itu pantas dihukum
mati. Tetapi mereka terus saja hidup dalam kejahatan, dan
memuji orang lain yang jugamelakukan kejahatan.

2
Janganmenganggap diri lebih baik dari orang lain

1 Jadi, Saudara-saudariku, kalau kamu menganggap
bahwa kamu bisa menghakimi orang lain, berarti kamu
salah. Kamu juga bersalah karena berbuat dosa. Tidak
pantas kamu menghakimi sesamamu, karena kamu juga
melakukan kejahatan yang sama seperti dia. Jadi, setiap
kali kamu menghakimi orang lain, hal itu sama seperti
kamu meminta Allah menjatuhkan hukuman bagi dirimu
sendiri. 2 Kita semua tahu bahwa Allah adil waktu Dia
menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak jujur seperti
itu. 3 Kalau kamu menunjukkan kesalahan orang yang
melakukan kejahatan, sedangkan kamu sendiri melakukan
kejahatan yang sama seperti dia, apakah kamumenganggap
bahwa kamu bisa melarikan diri dari hukuman Allah?
4 Padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Allah
sudah menunggumu untuk bertobat, tetapi kamu tidak
peduli akan semua kebaikan-Nya. Kamu harus mengerti
bahwa kebaikan hati-Nya yang ditunjukkan-Nya kepadamu
adalah untukmembimbingmu supaya kamu bertobat.
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5 Tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau berto-
bat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sedang men-
jatuhkan hukuman yang lebih berat bagi dirimu sendiri?!
Pada hari Allah menyatakan kemarahan-Nya, semua orang
akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil! 6 Karena
Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbu-
atannya. 7 Kepada orang-orang yang mencari hidup yang
selama-lamanya— yang selalu tekun berbuat baik, dan yang
hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga
membawa pujian dan hormat kepada Allah, akan diberi-
Nya hidup yang selama-lamanya. 8 Tetapi kepada orang-
orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, menolak
mengikuti ajaran yang benar, dan senang mengikuti yang
jahat, akan dihukum-Nya dengan sangat marah. 9 Allah
akan memberikan kesusahan dan penderitaan kepada se-
tiap orang yang berbuat jahat— baik kepada orang Yahudi
maupun kepada orang yang bukan Yahudi. 10 Tetapi setiap
orang yang berbuat baik akan diberkati-Nya supayamereka
dipuji, dihormati, danmerasa tenang—baik itu orang Yahudi
maupun orang yang bukan Yahudi, 11 karena Allah tidak
membeda-bedakan orang.

12 Jadi, orang-orang yang sudah mengetahui Hukum Tau-
rat dan melanggarnya sama saja dengan orang yang belum
pernahmendengar tentang hukum itu danmelakukan dosa.
Orang yang berdosa yang belum mengetahui Hukum Tau-
rat akan dibinasakan. Begitu juga, orang yang sudah
mengetahuiHukumTaurat danmelakukandosa akandiadili
menurut hukum itu. 13 Karena bukan orang yang hanya
mengetahui Hukum Taurat yang dianggap benar di mata
Allah. Tetapi yang akan dinyatakan benar di hadapan-Nya
adalah orang-orang yang melakukan aturan-aturan yang
terdapat dalam Hukum Taurat itu. 14 Memang orang yang
bukanYahudi tidakmewarisi HukumTaurat dari pendahulu
mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai dengan Hukum
Taurat, maka mereka sudah menunjukkan bahwa aturan-
aturan Allah sudah ada dalam hati mereka. 15 Mereka
menunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah un-
tuk manusia sudah ada dalam hati mereka. Dan setiap
saat hati nurani mereka membantu mereka untuk membe-
dakan 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 den-
* 2:15 Dan setiap… atau yang benarKalimat ini bisa diterjemahkan, “Danwaktu
mereka berdiskusi tentang perbuatan orang, mereka memuji perbuatan yang
benar danmenyalahkan orang yang berbuat jahat.”
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gan pikiran-pikiran yang mereka rahasiakan di dalam hati
mereka. Penghakiman yang adil itu akan terjadi melalui
Kristus Yesus. Hal itulah yang saya beritakan di dalamKabar
Baik yang Allah berikan kepada saya.

Orang Yahudi dan aturan-aturanHukumTaurat
17 Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan

Yahudi?— termasuk saya sendiri. Kitamerasa 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 tidakmengetahui jalan yang benar.
Dan kita pikir bahwa kita seperti terang yang menerangi
mereka yang berada di dalam kegelapan. 20Kita merasa diri
kita sudah pantas untuk menjadi guru kepada orang-orang
yang kurang bijaksana dan yang baru mulai menerima
ajaran benar. Karena sudah memiliki Hukum Taurat, kita
pikir bahwakita sudahmenguasai sumber pengetahuandan
ajaran benar yang ada di dalamnya. 21Nah, siapa di antara
kita yang mau menjadi guru, kenapa kamu tidak mengajari
dirimu sendiri? Kamu melarang orang lain untuk mencuri,
tetapi kamu sendiri masih mencuri. 22 Dalam ajaranmu
kamu melarang orang lain berzina, tetapi kamu sendiri
berzina. Atau kamu membenci penyembahan berhala,
tetapi kamu sendiri mencuri harta benda dari rumah
berhala milik orang lain. 23 Jadi, walaupun kita bangga
karenamemiliki HukumTaurat, tetapi lewat perbuatan kita,
kita melanggar hukum itu. Dan oleh karena itu nama Allah
sering dihina oleh orang lain! 24 Maka terjadilah seperti
yang tertulis dalam Kitab Suci, “Karena kesalahan yang
dilakukan oleh kita (orang Yahudi), orang-orang dari bangsa
lainmenghina nama Allah.”✡

25Nah, kita semua orang Yahudi sudah disunat. Jadi, kalau
kita menaati Hukum Taurat, sunat kita itu sudah cocok dan
berguna. Tetapi kalau kitamelanggarHukumTaurat, 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 men-
ganggap mereka seperti sudah disunat. 27 Seharusnya
kita orang Yahudi malu terhadap mereka! Kita disunat
dan memiliki Hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih
✡ 2:24 Yes. 52:5; Yeh. 36:20-23
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terus melanggar hukum itu. Mereka yang menaati maksud
Hukum Taurat walaupun tidak mewarisi adat sunat dari
pendahulumereka akanmenunjukkan bahwakita bersalah.

28 Di 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
adalahorangyanghatinya sudahdiperbarui olehRohKudus.
Sunat yang sedemikian bukan hanya sekedar memenuhi
aturan hukumyang tertulis. Orang-orang seperti itulah yang
menerima pujian— bukan dari manusia, tetapi dari Allah.

3
1 Jadi, pasti ada orang Yahudi yang akan bertanya, “Kalau

begitu, apakah kita orang Yahudi masih lebih baik di mata
Allah daripada orang yang bukan Yahudi? Apakah Allah
menganggap kita lebih baik karena kita sudah disunat?”
2Tentu sajakita orangYahudi— termasuk saya sendiri,memi-
liki banyak kebiasaan yang bisa menolong kita taat kepada
Allah. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa Allah
sudahmempercayakan janji-janji-Nya kepada kita. 3Apakah
menjadi masalah 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
ternyatapembohong. Seperti tertulisdalamKitabSuciwaktu
seseorang berkata kepada Allah,
“Engkau akan terbukti benar dalam semua perkataan-Mu,

dan Engkau akan menang terhadap mereka yang
berkata

bahwa Engkau sudah berbuat salah.”✡
5 Tetapi kadang-kadang ada di antara kita orang Yahudi*

yang berkata, “Kita ini bangsa pilihan Allah, jadi kenapa
Allah bisa marah kepada kita kalau kita berbuat dosa?
Bukankah hal itu masih memuliakan Allah?— karena dosa
kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia kepada
janji-janji-Nya. Kalau begitu Allah seharusnya tidak boleh
membinasakan kita karena dosa kita itu.” Tetapi hal itu
hanya pikiran manusia saja 6 dan sama sekali salah! Kalau
Allah tidak adil kepada semuamanusia, maka Dia tidak bisa
menghakimi dunia ini.

✡ 3:4 Mzm. 51:6 * 3:5 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.”
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7 Tetapi orang bisa saja berkata, “Misalnya, kalau saya
berdosa denganmenipu orang, hal itu hanya akanmembuat
lebih jelas bahwa Allah selalu benar. Bukankah hal itu
masih memuliakan Allah? Jadi, Allah tidak memperlakukan
saya dengan adil kalau Diamenjatuhkan hukuman atas saya
karena dosa itu.” 8 Tetapi hal itu sama saja dengan berkata,
“Biarlahkitamelakukankejahatan supaya terjadi kebaikan.”
Ada orang yangmenyebarkan cerita palsu bahwakamimen-
gajarkan yang seperti itu. Orang yang berkata seperti itu
sudah sepantasnyamenerima hukuman Allah!

Semuamanusia berdosa
9 Apakah kita orang Yahudi lebih baik daripada orang

yang bukan Yahudi? Tidak! Kami sudah sampaikan bahwa
semuaorang—baik orang Yahudimaupunorang yang bukan
Yahudi, sudah dikuasai oleh keinginan untuk berbuat dosa.
10 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Orang yang hidupnya benar tidak ada—

seorang pun tidak!
11Tidak ada orang yang hidup dengan bijaksana.

Tidak ada orang yang sungguh-sungguh hidup untuk
menyenangkan hati Allah.

12 Semua orang sudah berbalik dari Allah,
dan semua orang hidup dengan sia-sia di mata Allah.

Tidak ada orang yang berbuat baik.
Sama sekali tidak ada!”✡

13 “Orang-orang lainmati karena kata-kata jahat yang keluar
dari mulut mereka.

Merekamenggunakan lidahmerekahanyauntukberbo-
hong.”✡

“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.

17 Mereka tidak tahu bagaimana hidup damai dengan
sesama.”✡

18 “Mereka tidak takut dan tidak hormat kepada Allah.”✡
19 Semua kutipan dari kitab Hukum Taurat itu tidak

menuduh orang yang bukan Yahudi saja, melainkan
menuduh orang Yahudi juga— yaitu bangsa yang mewarisi
Hukum 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. 20 Karena tidak ada seorang pun yang akan
✡ 3:12 Mzm. 14:1-3 ✡ 3:13 Mzm. 5:10 ✡ 3:13 Mzm. 140:4 ✡ 3:14 Mzm.
10:7 ✡ 3:17 Yes. 59:7-8 ✡ 3:18 Mzm. 36:2
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dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan Hukum
Taurat. Tetapi Hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-
dosa kita.

Bagaimanamanusia dibenarkan di hadapan Allah
21Tetapi Allah sudahmenyatakan cara baru supayamanu-

sia 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 ro-
hani yang sama. 23 Karena semua orang sudah berbuat
dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. 24 Tetapi
sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena
kebaikan hati-Nya! Dan hal itu diberikan secara cuma-cuma
melalui Kristus Yesus, yang menebus dan membebaskan
kita dari hukuman dosa kita masing-masing. 25Allah 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 YesuswaktuDiamati 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.
26Karena pada waktu itu, Allah sudahmerencanakan untuk
membenarkan manusia melalui Yesus. Dan sekarang Allah
juga melakukan yang benar dan adil ketika Dia membe-
narkan 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. Ke-
napa? Karena kita dibenarkan hanya karena percaya penuh
kepada apa yang Yesus perbuat— bukan karena hasil usaha
kita dalammenaati HukumTaurat! 28 Jadi kita boleh berkata
begini: Kita dibenarkan Allah bukan karena kita menaati
Hukum Taurat, tetapi karena kita percaya penuh kepada
Yesus. 29 Kalau tidak begitu, kita orang Yahudi bisa saja
berkata bahwa Allah hanya peduli kepada orang Yahudi.
Tetapi yang sebenarnya, semua bangsa adalah kepunyaan
Allah. 30Karena hanya ada satu Allah. Dialah yang membe-
narkan orang Yahudi† di hadapan-Nya karena mereka per-
caya kepada Yesus. Dan Dia juga yang membenarkan orang
† 3:30 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.” Dan dalam ayat ini,
“orang yang bukan Yahudi,” secara harfiah, “orang yang tidak bersunat.”
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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 diper-
hatikan lagi karena sekarang kita lebih mengutamakan per-
cayakepadaYesus?” Tentu tidak! Sesungguhnyamelalui per-
caya kepada Yesus kita taat kepadamaksud Hukum Taurat!

4
Teladan Abraham

1 Jadi, apakah yang bisa kita katakan tentang Abraham?—
nenek moyang setiap kita yang berasal dari Yahudi. 2Kalau
Abraham menjadi benar di hadapan Allah karena hal-hal
baik yang dia perbuat, dia mempunyai alasan untuk mem-
banggakan diri bahwa dia lebih baik dari orang lain. Tetapi
di hadapan Allah, Abraham tidak bolehmembanggakan diri
seperti itu. 3Karena inilah yang dikatakanKitab Suci tentang
dia:
“Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena

itulah Allahmenerima dia sebagai orang benar.”✡
4 Perhatikanlah! Kalau seseorang bekerja untuk majikan-

nya, upah yang diberikan tidak dianggap sebagai hadiah,
tetapi sebagai haknya yang wajib diberikan. 5 Tetapi kalau
seseorang tidak bergantung pada hasil usahanya sendiri dan
hanya percaya penuh kepada janji Allah saja, berkat yang
dia terima dianggap sebagai hadiah. Dan itulah yang benar
tentang kita! Allah mengampuni kejahatan kita masing-
masing tanpa syarat, lalu Allahmenerima kita sebagai orang
yang hidupnya benar. 6 Raja Daud pun merasakan berkat
seperti itu dan menuliskan tentang berkat Allah yang sese-
orang dapat terima tanpa Allah memperhatikan perbuatan-
perbuatanbaikyangdilakukanolehorang itu. Daudberkata,
7“SungguhdiberkatiAllahorangyangpelanggarandandosa-

dosanya diampuni!
8 Sungguh diberkati Allah orang yang dosa-dosanya
tidak lagi dihitung-hitung!”✡

9Apakahberkat ituhanyauntukorangYahudi 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 Allahmenerima
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
✡ 4:3 Kej. 15:6 ✡ 4:8 Mzm. 32:1-2
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adalah bapak semua orang percaya yang walaupun tidak
disunat. Melalui percaya penuh kepada janji Allah, mereka
juga diterima oleh Allah sebagai orang yang hidupnya benar.
12Dan Abraham juga bapak dari orang yang disunat. Tetapi
bukan karena sunat itu Abraham menjadi bapak mereka.
Dia menjadi bapak mereka hanya kalau mereka percaya
seperti Abraham percaya sebelum dia disunat.

Kitamenerima janji Allahmelalui percaya
13 Allah berjanji untuk memberikan dunia ini kepada

Abraham dan keturunannya. Perhatikanlah bahwa janji
Allah bukan karena Abraham taat kepada Hukum Taurat.
Abraham menerima berkat itu karena dia percaya penuh
kepada janji Allah, lalu dia diterima oleh Allah sebagai
orang yang hidupnya benar. 14 Kalau hanya orang yang
melakukanHukumTaurat yang diberkati Allah, berarti janji
Allah kepada Abraham omong kosong saja. Artinya juga
sia-sialah kita percaya seperti Abraham percaya. 15Hukum
Taurat tidak bisa membawa berkat, melainkan hanya bisa
menyebabkan kemarahan Allah waktu kita melanggarnya.
Tetapi kalau pada zaman Abraham tidak adaHukumTaurat,
berarti tidak ada peraturan yang dilanggar.

16 Jadi, kunci untuk dibenarkan di mata Allah adalah
percaya penuh! Orang-orang yang percaya penuh kepada-
Nya akan menerima berkat dari janji Allah seperti yang
terjadi kepada Abraham. Allah mengatur seperti itu supaya
pembenaran sesuai dengan janji itumerupakanhadiah yang
diberikan secara cuma-cuma. Dan kalau janji itu adalah
hadiah, artinya semuaketurunanAbrahampasti akanmene-
rimanya. Janji itu bukan hanya untuk keturunannya yang
hidup sesuai dengan Hukum Taurat, tetapi juga untuk ke-
turunan yang percaya penuh seperti dia. Jadi di hadapan
Allah, secara rohani Abraham adalah nenek moyang kita
semua. 17 Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab
Suci tentangAbraham, “Akuakanmenjadikan engkaubapak
dari banyak bangsa.”✡ Abraham mempercayai perkataan
Allah itu karena dia tahu bahwa Allah yang menghidupkan
orang mati. Dan dia percaya bahwa melalui perkataan-Nya
saja, Allah menciptakan hal-hal yang belum pernah ada,
menjadi ada.

18 Pada waktu itu, tidak ada pengharapan bagi Abraham
untuk mempunyai anak, tetapi Abraham terus berharap
kepada Allah dan percaya kepada janji itu. Hal itulah
yangmembuatnyamenjadi bapakbagi banyakbangsa, sama
seperti yang dikatakan Allah kepadanya, “Keturunanmu
✡ 4:17 Kej. 17:5
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akan menjadi banyak sekali.”✡ 19 Saat itu Abraham sudah
menyadari bahwa dia sudah berumur hampir seratus tahun
dan sudah terlalu tua untuk menjadi bapak. Lagi pula, Sara
sudah begitu lanjut usia sehingga tidak bisa mempunyai
anak. Biarpun begitu, sama sekali dia tidak meragukan
akan janji Allah. 20 Abraham tidak setengah hati ketika dia
percaya bahwa Allah bisa melakukan apa yang sudah Dia
janjikan kepadanya. Dia sudahmengambil keputusan untuk
menghormati Allah, jadi dia semakin percaya, 21 sampai
dia yakin penuh bahwa Allah mampu melakukan apa yang
sudahDia janjikan. 22 Jadi karena itulah, Abraham “diterima
Allah sebagai orang yang hidupnya benar.”✡ 23 Kata-kata,
“diterima sebagai orang yang hidupnya benar” tidak hanya
tertulis tentang Abraham. 24 Kata-kata itu juga tentang kita
yang sudah diterima Allah sebagai orang yang hidupnya be-
nar— 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 disalibkankarenapelanggarankita, dan sudahdihidup-
kan kembali dari kematian supaya kita bisa dibenarkan di
hadapan Allah.

5
Berdamai dan bersukacita di hadapan Allah

1Oleh karena kita percaya penuh kepada janji Allah, kita
sudah dibenarkan di hadapan-Nya. Artinya kita sudah
berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Kristus Yesus!
2 Dengan keyakinan kita itu, Kristus sudah membawa kita
kepada kebaikan hati Allah, yang sekarang kita nikmati.
Dan kita sangat bersukacita karena kita mempunyai peng-
harapan untuk menikmati kemuliaan Allah. 3 Kita juga
bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Kenapa
kita bersukacita karena penderitaan itu? Karena kita tahu
bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih sabar.
4 Kesabaran itu membuat kita tahan uji. Dan tahan uji
memberikan pengharapan kepada kita. 5 Dan penghara-
pan tidak pernah mengecewakan kita karena Allah sudah
mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Allah
memberikan kasih-Nya kepada kitamelalui Roh Kudus yang
sudah diberikan kepada kita.

6Sebelumnyamanusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-
apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru
ketika kita dalamkeadaan seperti itu, Kristusmati bagi kita—
yaitu kita yang selalu memusuhi Allah. 7 Sangat sulit bagi
✡ 4:18 Kej. 15:5 ✡ 4:22 Kej. 5:6
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seseorang mengurbankan dirinya sendiri untuk menyela-
matkan orang lain— sekalipun dia mengenal orang itu seba-
gai orang jujur. Tetapi bisa saja seseorang mengurbankan
dirinya dan mati demi menyelamatkan sahabatnya. 8Tetapi
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
akanhal itu! Karena kalauAnakAllahmati untuk kitawaktu
kitamasihmemusuhiAllah, sudah lebihpasti lagi Yesus akan
menyelamatkan kita yang sekarang berdamai dengan Allah
dari hukuman terakhir— yaitu waktu Allah membinasakan
semua orang jahat. Dan keselamatan kita itu lebih pasti lagi
karena Yesus— yang dulu mati untuk kita, sudah hidup kem-
bali dan terus menjaga kita! 11 Bukan hanya keselamatan
yang membuat kita sangat bersukacita sekarang. Tetapi kita
juga bersukacita dan bangga atas apa yang sudah dilakukan
oleh Tuhan kita— Kristus Yesus, sehingga hubungan kita
dengan Allahmenjadi baik kembali.

Adam mewarisi kematian, tetapi Yesus mewarisi kehidu-
pan

12 Jadi inilahyangsudah terjadi: Waktumanusiapertama—
Adam, jatuh ke dalam dosa, maka kuasa dosa masuk seperti
penyakit keturunan yang menular kepada semua manusia.
Dan bersama dengan kuasa dosa itu, datang juga kematian.
Oleh karena itu, semua orang pasti mati, karena semua
orang sudah berdosa. 13 Kuasa dosa itu memang sudah ada
di dalam dunia ini sebelum manusia mendengar Hukum
Taurat. Tetapi Allah tidak memperhitungkan dosa sebagai
pelanggaran kalau manusia belum mendengarkan ajaran
yang ada di dalam Hukum Taurat. 14 Meskipun dosa tidak
diperhitungkan pada zaman dahulu itu, tetapi akibat dari
dosa Adam, maka semua manusia dari zamannya sampai
pada zaman Musa mengalami kematian. Walaupun pada
zaman itu manusia tidak melanggar sebuah perintah yang
langsung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan, tetapi
manusia tetap tidak bisa terlepas dari kematian.
Adammenggambarkan 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
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kematian. Tetapi akibat dari pengurbanan Kristus Yesus,
semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan mener-
ima hidup yang selama-lamanya! Hal itu membuktikan
kebaikan hati Allah yang teramat luar biasa! 16 Akibat
dosa Adam, semua manusia pantas dihukum. Karena sesu-
dah Adam berbuat dosa, manusia pun semakin banyak
berbuat dosa. Tetapi apa yangAllahperbuat sekarang sangat
jauh berbeda dan mengherankan. Dia memberikan hadiah
melalui Kristus supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa
bisa dibenarkan di hadapan-Nya! 17 Karena pelanggaran
satu orang, kematian menguasai semua orang seperti se-
orang 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 per-
buatan Kristus saja, jalan menjadi terbuka supaya setiap
orang bisa dibenarkan danmemperoleh hidup yang selama-
lamanya! 19Artinya, oleh karenaperbuatan satu orang saja—
yaituAdam, yang tidak taat kepadaAllah,maka semuaorang
menjadi berdosa. Tetapi akibat dari satu Orang yang lain—
yaitu Yesus, yang taat kepada Allah, semua orang diberikan
kesempatanuntukdibenarkandi hadapanAllah. 20Ternyata
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, dulu
manusia hidup di bawah kuasa dosa, hal itu juga membawa
kita kepada kematian. Tetapi sekarang kebaikan hati Al-
lah berkuasa atas kita. Oleh karena itu kita dibenarkan
di hadapan-Nya dan diberikan hidup yang selama-lamanya
melalui apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita Kristus
Yesus.

6
Bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan-

Nya
1 Jadi, bagaimana kita akan berpikir tentang kebaikan

hati Allah kepada kita? Apakah kita boleh terus berbuat
dosa supaya kebaikan hati Allah semakin bertambah kepada
kita? 2 Janganlah kita berpikir seperti itu! Secara rohani,
kita sudah mati bersama Kristus. Berarti kita dibebaskan
dari kuasa dosa. Tentulah kita tidak bisa terus hidup di
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dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus! 3 Janganlah
kita lupa bahwa kita semua sudah bersatu secara rohani
dengankematianKristusYesusketikakitadibaptis. 4Maksud
saya, pada waktu kita dibaptis, kita seperti sudah mati dan
dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika Allah menggu-
nakan kuasa-Nya yang mulia untuk menghidupkan Yesus
kembali, kita juga ikut dihidupkan kembali kepada suatu
kehidupan yang baru.

5 Jadi, kalau kita sudahdipersatukan secara rohani dengan
Kristus dalam kematian-Nya, berarti kita juga ikut dihidup-
kan kembali dan akan hidup bersamaDia. 6Kita tahu bahwa
hidupkita yang lamasudahmati disalibkanbersamaKristus.
Hal itu masuk dalam rencana Allah, supaya tubuh kita tidak
lagi diperbudak oleh kuasa dosa. 7 Kelepasan itu terjadi
karena kita menjadi seperti orang mati— yang tidak lagi
tergoda dan sudah dibebaskan dari kuasa dosa.

8 Kalau kita sudah mati bersama Kristus, sudah jelas kita
akan hidup bersama dengan Dia. 9 Karena kalau Kristus
sudah dihidupkan kembali dari kematian, tentu Dia tidak
akan pernah mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas
Dia. 10 Artinya, waktu Kristus mati satu kali, hal itu sudah
cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selamanya.
Sekarang Dia mempunyai hidup yang baru, dan karena Dia
hidup bersatu dengan Allah, tidak mungkin Dia bisa mati
lagi. 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 keinginanbadani kita yang jahat. 13Dan janganlah
sampaimenyerahkan anggota tubuh kitamenjadi alat untuk
melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kita menyerahkan
seluruh hidup kita kepada Allah! Karena dulu kita mati ro-
hani, tetapi sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali.
Jadi, hendaklah anggota tubuh ini kita gunakanmenjadi alat
untukmelakukan kehendakAllah! 14Sebab kuasa dosa tidak
berkuasa lagi atas hidup kita, karena kita sudah mati ter-
hadap semua kewajiban lama— termasuk segala peraturan
dalam Hukum Taurat. Sekarang kita wajib hidup sebagai
orang yang bersyukur karena kebaikan hati Allah yang su-
dah diberikan kepada kita.

Kita sebagai milik kepunyaan TUHAN harus hidup menye-
nangkan Dia
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15 Tentu akan ada orang yang berkata, “Kalau Allah baik
hati kepada kita, dan kalau kita tidak lagi wajib hidupmenu-
rut Hukum Taurat, apakah hal itu berarti kita boleh terus
berbuat dosa?” Tentu tidak! 16Kamu tentu tahu, kalau kamu
menyerahkan diri untuk melakukan kemauan orang lain,
kamu sudah menjadi hamba orang itu. Begitu juga kalau
kamu berbuat dosa kamu menjadi budak dosa— yang men-
jeratmu kepada kematian. Atau, kalau kamu menyerahkan
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— sebagai manusia yang punya banyak kelema-
han, sulit mengerti prinsip-prinsip rohani ini. Dahulu,
kita memberikan anggota tubuh kita menjadi budak dosa
dan kejahatan, sehingga kita hidup hanya untuk kejahatan.
Tetapi sebaliknya sekarang, kita harusmemberikan diri kita
menjadi hamba Allah yang selalu berusahamelakukan yang
benar sesuai dengan kemauan-Nya. Sekarang kita hidup
hanya bagi Allah saja.

20 Dahulu kita budak dosa, dan hampir tidak pernah
berpikir untuk hidup dengan benar. 21 Hidup yang seperti
itu hanya membuat kita malu. Dan akhir dari hidup yang
seperti itu adalah kematian rohani. 22 Tetapi sekarang kita
sudah dibebaskan dari kuasa dosa 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 selalu baik hati kepada kita
danmemberikan kita hidup yang selama-lamanya!

7
Contoh yang menunjukkan bagaimana orang percaya

dibebaskan dari HukumTaurat
1 Saudara-saudari— khususnya kalian orang Yahudi yang

ada di kota Roma, saya mau mengingatkan sesuatu menge-
nai Hukum Taurat: Peraturan-peraturannya hanya berlaku
selama manusia masih hidup. 2 Seperti seorang perempuan
yang sudah menikah: Dia harus hidup bersama dengan
suaminya selama suaminya itu masih hidup. Tetapi kalau
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suaminya mati, dia bebas dari peraturan pernikahan yang
adadalamHukumTaurat. 3Kalauperempuan itu kawinatau
berhubunganseksdengan 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 sesudahsuaminyameninggal, dia tidakberzina.

4 Demikian 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 menu-
rut Hukum Taurat. Dan kita juga menganggap bahwa diri
kita bersatu dengan Dia ketika Dia dihidupkan kembali
dari kematian. Berarti kita dibebaskan supaya cara hidup
kita memuliakan Allah. 5 Dahulu, kita adalah manusia
lemahkarenadikuasai olehkeinginan-keinginanbadani kita
yang jahat. Memang Hukum Taurat mengingatkan kita un-
tuk tidak berbuat dosa, tetapi justru peringatan itu mem-
bangkitkan keinginan kita untuk melanggar Hukum itu lagi.
Karena dikuasai oleh keinginan itu, kita terus berbuat dosa
yang menjerat kita ke dalam kematian roh dan jiwa kita.
6 Dahulu, kita terikat kepada Hukum Taurat seperti dalam
ikatan pernikahan. Tetapi sekarang, kita dibebaskan dari
HukumTaurat karena kita sudahmenganggap diri kitamati.
Jadi, bukan lagi ikatanHukumTaurat ituyangmengaturkita!
Melainkan sekarang kita melayani Allah dengan cara baru
menurut Roh Kudus— bukan dengan cara lama menurut
peraturan-peraturan yang tertulis.

Perlawanan kita terhadap dosa
7Mungkin ada di antara kalian yang menganggap bahwa

sayabermaksudmengatakan, “HukumTaurat itu tidakbaik.”
Maksud saya tidak seperti itu! Tetapi kalau Hukum Taurat
tidakpernahada, saya tidakakanpernahmengerti dansadar
akan dosa-dosa saya. Contohnya, kalau Hukum Taurat tidak
menuliskan, “Kamu tidak boleh menginginkan milik orang
lain,”✡ saya tidak mengetahui bahwa saya bersalah waktu
melakukan itu. 8Dan kuasa dosa di dalam tubuh saya justru
menggunakan larangan itu untuk membujuk saya semakin
menginginkan segala macam hal yang tidak baik. Tetapi
kalau larangan dari Hukum Taurat tidak pernah ada, kuasa
dosadidalamdiri saya itu tidakbisamenggunakan larangan-
larangan itu sebagai alat untuk membujuk saya. 9 Dulu se-
belumsayamengenal peraturanHukumTaurat, sayamerasa
bahwa saya hidup dengan baik. Tetapi ketika saya belajar
✡ 7:7 Kel. 20:17; Ul. 5:21
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tentang peraturan-peraturan Hukum itu, keinginan dosa se-
makin menguasai hidup saya, 10 dan saya merasa diri saya
seperti mati dan terpisah dari Allah. Sebenarnya Hukum
Taurat dimaksudkan untuk memimpin saya kepada hidup
yang selama-lamanya, tetapi bagi sayamalahmendatangkan
kematian rohani. 11 Kuasa dosa dalam diri saya menggu-
nakan peraturan hukum itu untuk menipu dan juga seperti
membunuh roh dan jiwa saya.

12 Hukum Taurat memang suci, dan peraturannya suci,
benar, dan baik. 13 Apakah itu berarti bahwa sesuatu yang
baik mendatangkan kematian rohani bagi saya? Tidak!
Tetapi kuasa dosamenggunakan sesuatu yang baik sehingga
saya mati secara rohani. Hal itu terjadi supaya saya bisa
menyadari betapa jahatnyakuasadosa itudi dalamdiri saya,
dan bahwa kuasa dosa menggunakan peraturan yang baik
sebagai alat kejahatan.

Paulus berbicara sebagai orangyangbelummengenalKris-
tus

14 Jadi, kita tahu bahwa Hukum Taurat berasal dari Al-
lah dan diberikan untuk memimpin kita kepada kehidu-
pan rohani. Tetapi saya ini manusia yang lemah. Karena
keinginan-keinginan badani saya yang jahat, saya menjadi
budak dosa. 15Malah saya sendiri tidak mengerti kelakuan
saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik, padahal hal-
hal yang baik itulah yang sebenarnya saya ingin lakukan.
Tetapi saya melakukan hal-hal yang tidak baik— yang sama
sekali tidak ingin saya lakukan. 16 Dan kalau saya terus
melakukan hal-hal yang saya tidak inginkan, berarti saya se-
tuju bahwa Hukum Taurat itu baik. 17 Tetapi sesungguhnya,
yangmelakukan yang jahat itu bukan saya,melainkankuasa
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. 19 Dengan kata lain, saya mau melakukan yang baik,
tetapi tidak saya lakukan, dan saya tetap melakukan yang
jahat yang tidak saya sukai. 20 Jadi, kalau saya melakukan
yang tidak saya sukai, sesungguhnya itu bukan saya yang
melakukannya, tetapi kuasa dosa yang ada di dalam diri
saya!

21 Jadi inilah kesimpulannya: Walaupun saya mau
melakukan hal-hal yang baikmenurut HukumTaurat, tetapi
saya terlalu gampang melakukan yang jahat! 22 Hatiku
senang sekali dengan semua peraturan dalam Hukum
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Allah. 23 Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain
yang bekerja di dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan
dengan peraturan Allah yang saya sukai dalam pikiran saya.
Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh
saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu yang mengikat
saya supaya saya menjadi budak dosa. 24-25 Jadi dahulu
beginilah persoalan saya: Dalam pikiran, saya selalu ingin
menjalankan semua peraturan dalam Hukum Taurat yang
diberikan oleh Allah, tetapi karena keinginan-keinginan
badani saya, sayamasih diperbudak oleh kuasa dosa.
Celakalah saya! Siapa yang akan menyelamatkan saya

dari kuasa dosa yang ada di dalam tubuh saya dan yang
menjerat saya kepada kematian rohani? Karena itulah saya
sangat bersyukur kepada Allah karena semua yang sudah
Dia perbuat bagi kita melalui Tuhan kita Kristus Yesus!

8
Hidup bersatu dengan Roh Allah

1 Jadi sekarang, kita yang bersatu dengan Kristus Yesus
tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya
patut untuk Allah jatuhkan atas kita! 2 Kenapa tidak perlu
takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus
sudah menerima Roh Allah yang memberi hidup! Dan Roh-
Nya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dalam
diri kita yang dulu selalu menjerat kita kepada kematian ro-
hani. 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 ke dalam dunia
ini dalam bentuk tubuh manusia yang lemah. Dan Anak-
Nya itulah yang menjadi kurban untuk membebaskan kita
dari semua hukuman karena dosa-dosa kita. Jadi, melalui
kurban-Nya itu, kuasa dosa sudah dikalahkan-Nya— yaitu
keinginan-keinginan badani kita yang cenderung berbuat
dosa. 4 Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar
yang dituntut oleh Hukum Taurat terpenuhi di dalam diri
kita karena bersatu dengan Kristus. Sekarang, kita dimam-
pukan untuk hidup taat kepada pimpinan Roh Allah, dan
tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan badani kita.

5 Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan
badaninya yang lemah, tujuan hidupnya hanyalah untuk
memuaskan keinginan dirinya sendiri. Tetapi setiap orang
yang hidupnya bergantung kepada Roh Allah, ditolong-Nya
untuk berpikir sesuai dengan kehendak-Nya. 6Kalau tujuan
hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan badani kita
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sendiri, berarti kita terjerat dalam kematian roh dan jiwa.
Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, berarti
kita akan mendapatkan hidup yang selama-selamanya dan
akan merasa tenang dalam perlindungan TUHAN. 7 Kalau
tujuan hidup seseorang hanya untuk memuaskan keingi-
nan badaninya, berarti dia memusuhi Allah. Dia tidak
mau menaati peraturan Hukum Allah dan sama sekali tidak
mampumenjalankannya. 8Karena orang yang hidupmenu-
rut keinginan badaninya sendiri tidak mungkin berkenan
kepada Allah.

9 Tetapi setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, tidak
lagi dikuasai oleh keinginan badanimu! Melainkan kamu
dikuasai olehRohAllah, karenaRohKristus benar-benar ada
di dalam dirimu.* Kalau Roh Kristus tidak ada di dalam diri
seseorang, berarti dia bukanlah milik Kristus. 10-11Memang,
badanimuyang selalu inginberbuat dosa itu tetapakanmati.
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
kalau kita hidup menuruti keinginan badani kita, roh dan
jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, dengan pertolongan Roh
Allah, hendaklah kita berpikir bahwa secara badani kita
sudahmati terhadap keinginan dosa, maka kita akan hidup!
14Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah
anggota keluarga Allah. 15 Karena Roh-Nya yang sudah
diberikan kepada kita bukanlah untuk memperbudak kita,
sehingga kita menjadi takut menghadap Allah. Tetapi Roh-
Nya menjadikan kita anak angkat-Nya.† Dan sebagai bukti,
Roh-Nyalah yang memimpin kita untuk berseru kepada Al-
lah, “Abba,‡ ya Bapa!” 16 Jadi Roh-Nya sendiri meyakinkan
* 8:9 RohAllah…RohKristus Tidak ada perbedaan antara RohAllah— yang juga
disebut Roh Kudus, dan Roh Kristus. † 8:15 anak angkat-Nya Secara harfiah,
dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang berarti ‘pengangkatan
anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalam hukum Romawi yang
menunjukkan bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan kita se-
mua diumpamakan sebagai laki-laki, karena dalam kebudayaan Romawi hanya
anak laki-laki saja yang berhak mendapat warisan. Kata yang sama digunakan
dalamRom. 8:23; 9:4, Gal. 4:5, dan Ef. 1:5. ‡ 8:15 Abba satu kata dalam bahasa
Aram yang artinya ‘bapa’. Seperti kata ‘bapa’, ‘abba’ juga mudah diucapkan oleh
anak-anak kecil.
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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 kemuli-
aan yang akan dinyatakan kepada kita. 19 Sebenarnya pada
zaman ini seluruh alam semesta menunggu dan sepertinya
sangat merindukan saatnya Allah akan menyatakan semua
anggota keluarga-Nya.* 20 Karena seluruh alam semesta
sudah terhalang supaya pada zaman sekarang tidak bisa
memenuhi tujuan Allah waktu Dia menciptakannya. Halan-
gan itu termasuk rencana Allah, dan hal itu akan berlang-
sung sampai rencana-Nya tercapai. Dan rencana Allah
21adalah supaya alam semesta dan semuamakhluk ciptaan-
Nyadibebaskandari kematiandan segala sesuatu yang ingin
menghancurkan mereka, dan mereka juga akan menikmati
kemuliaan bersama keluarga besar Allah.

22 Karena kita tahu bahwa seluruh alam semesta seperti
bersusah hati dan sangat menderita sampai sekarang—
seperti semua ciptaan sama-sama sakit berat danmenangis.†
23 Dan bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang
merasakan kesusahan ini, tetapi kita yang sudah menerima
Roh Allah pun merasa bersusah hati. Akan tetapi, Roh-Nya
merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima
semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah, dengan yakin
dan sukacita kita menantikan saatnya Allah menyatakan
segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak
angkat-Nya. Pada saat itu jugalah tubuh kita dibebaskan
dari kuasa dosa dan kematian. 24 Hal itulah yang sudah
mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus.
Dan kita masih tetap mengharapkan hal yang seperti itu

§ 8:17 Ayat 17a Secara lebihharfiah, “Dankalaukita adalah anak-anak-Nya, kita
juga sudahmenjadi ahliwaris. Artinyakita—bersamaAnak-NyaKristus,menjadi
ahli waris Allah.” * 8:19 Ayat 19 Ketika Paulus menulis bagian ini, setiap raja
agung dalam kerajaan Romamengatakan 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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sampai sekarang. Akan tiba saatnya nanti di mana kita tidak
perlu lagi mengharapkan sesuatu, karena semua yang kita
harapkansudah terpenuhi. 25Tetapiwalaupunbelumterjadi
sekarang, kita menantikannya dengan yakin dan sabar.

26 Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita.
Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita
doakan. Tetapi Roh-Nya sendiri berdoa untuk kita, dan
menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan
penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan
dengan bahasa manusia. 27 Memang Allah tahu apa yang
ada di dalam hati manusia. Dan Allah juga tahu sedalam-
dalamnya tentang permohonan yang disampaikan oleh Roh-
Nya sendiri. Dan memang Roh-Nya memohon kepada Allah
untuk umat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

28 Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang
mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita
alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan ke-
baikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih-
Nya sesuai dengan rencana-Nya. 29 Karena sejak semula
Allah sudah mengenal dan mengasihi kita, dan Dia beren-
cana supaya kita menjadi serupa dengan Anak-Nya. Dan
rencana-Nya juga supaya Yesus menjadi Anak sulung di an-
tara banyak saudara-saudari. 30Kita sudah masuk di dalam
rencana Allah dari sejak awal, lalu kita dipanggil menjadi
anggota keluarga-Nya, dan melalui pekerjaan Kristus kita
dibenarkan dalam pandangan-Nya, dan akhirnya kita akan
menikmati kemuliaan-Nya.

Semua yangmemusuhi kita tidak bisamenghentikan Allah
untukmengasihi kita

31 Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau
Allahberpihakkepadakita, semuayangmemusuhikita tidak
akan bisa mengalahkan kita! 32 Yang menjadi bukti akan
hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan Anak-Nya
sendiri supaya tidak mengalami penderitaan, tetapi Allah
sendiri menyerahkan-Nya untuk dikurbankan demi menye-
lamatkan 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 dibenarkandi hadapan-Nya. 34Danhal apakah
yang masih bisa mengancam kita?! Tidak ada! Karena
Kristus sudahmati bagi kita—bahkanDia jugahidupkembali
dari kematian dan sekarang duduk di tempat yang paling
terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanan-Nya. Dari
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situlahDiamembela kita danberdoauntuk kita. 35 Jadi kalau
begitu, apakah ada lagi oknum yang bisa menghentikan
Kristus mengasihi kita? Tidak ada! Kalau kita ditindas, atau
menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan, apakah itu
berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak! Atau kalau
yangmemusuhi Kristusmembuat kita sebagai pengikut-Nya
tidak bisa membeli makanan, atau pakaian, atau pun mem-
bunuh 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 bahaya maut tiap-

tiap hari.
Dan kami diperlakukan seperti domba yang mau dipo-
tong.”✡

37 Tetapi dalam semua hal, kita mendapat kemenan-
gan yang sempurna melalui Kristus yang sudah meny-
atakan 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 paramalaikat—maupun semua roh jahat, tidakmampu
mencegah Allah supaya tidak mengasihi kita lagi. Dan kita
tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman—baik
tuduhan atau ancaman pada zaman sekarang,maupun yang
akandatang, ataudari semuapenguasagelap. 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 menge-
tahui 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. 3Karena mereka
adalah saudara-saudari saya sebangsa, dan mereka seperti
darah daging saya sendiri di dunia ini. Jadi saya ingin
sekali menolong mereka— bahkan saya rela dikutuk dan
dipisahkan dari Kristus demi mereka, asalkan hal itu bisa
✡ 8:36 Mzm. 44:23
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menyelamatkan mereka! 4 Karena mereka adalah bangsa
Israel yang sudah dipilih Allah dan diangkat menjadi anak-
Nya. Dia pun sudah menyatakan kemuliaan-Nya kepada
mereka, meneguhkan janji-janji-Nya yang besar dengan
mereka, serta memberikan Hukum Taurat kepada mereka.
Hal ini termasuk aturan-aturan bagaimana harus menyem-
bah Allah di Rumah-Nya, dan juga memberikan janji-janji
tentang masa depan mereka. 5 Mereka adalah keturunan
nenek moyang orang Yahudi. Dan mereka adalah keluarga
Kristus secara jasmani di bumi ini— biarpun sebenarnya
Kristus adalah Allah atas segala sesuatu. Terpujilah Dia
selama-lamanya. Amin.

6 Seperti yang sudah saya katakan, mereka yang satu
bangsa dengan saya membuat saya sangat sedih, tetapi hal
ini tidak berarti bahwa Allah tidak akan memenuhi janji-
janji-Nya kepada mereka. Karena sebenarnya, janji itu
diberikan hanya kepada orang Israel yang sesungguhnya.
Hendaklahkalian sadar bahwa tidak semuaorang 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 ketu-
runan Isaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu.”✡
8Artinya, ketika TUHANmemberikan janji-janji-Nya kepada
Abraham tentang keluarganya, Dia tidak bermaksud bahwa
semuaanakkandungAbrahamadalahketurunannya. Tetapi
Allah bermaksud bahwa janji-janji-Nya itu hanya kepada
keturunan Abraham yang dipilih Allah sebagai keturunan
Abraham yang sesungguhnya. Hanya mereka yang ter-
pilih sebagai keturunan Abraham itu yang dianggap sebagai
keluarga Allah.* 9 Karena Allah berjanji kepada Abraham,
“Tahun depan pada bulan yang sama seperti ini, Aku akan
kembali dan Sara sudah mempunyai seorang anak laki-
laki.”✡

10 Ada juga contoh yang lain. Hal yang sama juga pernah
terjadipadaRibka, ketikadiamengandunganakkembardari
suaminya Isak— nenek moyang kita. 11-13 Sebelum kedua
anak itu lahir, Allah sudah memberitahukan kepada Ribka,
“Keturunan anak yang lebih tua akan melayani keturunan
anak yang lebih muda.”✡ Dan Allah menyampaikan hal
✡ 9:7 Kej. 21:12; Ibr. 11:18 * 9:8 keluarga Allah Secara harfiah, “anak-anak
Allah.” Dalam Kitab Suci, bangsa Israel disebut “anak (tunggal) Allah,” “anak
sulung Allah,” dan juga “anak-anak Allah.” (Kel. 4:22-23; Yes. 1:2; Hos. 1:10)
Bangsa Israel dianggap anak-anak Allah karenaDiamenyelamatkanmereka dan
memilih mereka sebagai keluarga-Nya (Ul. 14:1-2). ✡ 9:9 Kej. 18:10, 14
✡ 9:11-13 Kej. 25:23
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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 menen-
tukan dan memilih sesuai dengan rencana-Nya, dan bukan
berdasarkan apa yang dilakukanmanusia.

14 Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh itu? Apakah
itu artinya Allah tidak adil kepada manusia? Sama sekali
tidak! 15 Karena Allah berhak memilih siapa saja— seperti
yang dikatakan-Nya kepada Musa, “Kalau Aku ingin berbe-
las 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, su-
dah jelas bahwa ada orang-orang yang Allah buat menjadi
keras kepala, dan ada juga orang-orang yang Dia pilih un-
tuk menaruh belas kasihan-Nya. Semua itu terjadi sesuai
kehendak-Nya saja.

19Karena itu, tentu akan ada orang yang bertanya kepada
saya, “Kalau Allah yang mengatur siapa-siapa yang menjadi
keras kepala atau tidak, lalu kenapaDiamasihmenyalahkan
kita kalau kita keras kepala?” 20 Tetapi kita tidak boleh
berkata seperti itu! Kita hanyalah manusia. Dan manu-
sia 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 mem-
bentuk saya seperti ini?!” 21Si pembuat bejana berhakmem-
buat bejana yang bentuknya sesuai dengan keinginannya.
Dia bisamenggunakan tanah liat yang samauntukmembuat
bejana yang khusus untuk hal yang istimewa, atau bejana
untuk keperluan sehari-hari.

22 Jadi, Allah bertindak dengan cara yang sama seperti
yang dilakukan oleh tukang keramik itu. Dia mau meny-
atakan kepada manusia bahwa Dia berhak— baik untuk
menunjukkan kuasa-Nyamaupunkemarahan-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
✡ 9:11-13 Mal. 1:2-3 ✡ 9:15 Kel. 33:19 ✡ 9:17 Kel. 9:16



Roma 9:23-24 478 Roma 9:32

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
orang Yahudi, tetapi juga dari antara orang yang bukan
Yahudi. 25Hal ini sesuai dengan yang tertulis tentang orang
yang bukan Yahudi di dalam kitab Hosea,
“Kepada orang yang dulu tidak termasuk umat kepunyaan-

Ku
Aku akan berkata, ‘Kalian adalah umat-Ku.’

Dan kepada bangsa yang dulu tidak Ku-kasihi
Aku akan berkata, ‘Kalian adalah orang-orang yang Ku-
kasihi.’ ”✡

26 “Dan kepada penduduk setiap daerah di mana Allah per-
nah berkata,

‘Kalian bukan umat-Ku,’
tetapi di situ juga penduduknya akandisebut ‘anak-anak
Allah yang hidup.’ ”✡

27 Sedangkan Nabi Yesaya pernah bernubuat dengan tegas
tentang bangsa Israel, katanya,
“Biarpun jumlah orang Israel sebanyak pasir di pantai,

tetapi hanya sedikit saja yang akan selamat.
28Karena Allah akan segera menjatuhkan hukuman kepada

semua penduduk bumi.”✡
29Dan dalam ayat lain Yesaya bernubuat lagi tentang orang
Yahudi,
“TUHAN YangMahakuasa

hanya mengizinkan 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? Kesimpu-
lannya sebagai berikut: Dahulu, orang yang bukan Yahudi
memang tidak mencari Allah dan tidak berusaha untuk
menjadi benar dalam pandangan-Nya. Tetapi sekarang
melalui percaya penuh kepada Kristus, maka terbukalah
kesempatan bagi mereka untuk menjadi benar dalam pan-
dangan Allah. 31 Sedangkan orang Yahudi memang sudah
berusaha keras untuk hidup benar dalam pandangan Allah
dengan menjalankan Hukum Taurat, tetapi mereka tidak
berhasil. 32 Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka
menolak untuk percaya penuh kepada Allah, dan berusaha
✡ 9:25 Hos. 2:23 ✡ 9:26 Hos. 1:10 ✡ 9:28 Yes. 10:22-23 ✡ 9:29 Yes. 1:9
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membenarkandiri di hadapanAllahberdasarkanperbuatan
mereka sendiri. Mereka jatuh tersandungpadabatu sandun-
gan 33yang disebutkan dalam Kitab Suci,
“Perhatikanlah, Aku sedangmeletakkan sebuah Batu di Sion

yang akanmembuat orang tersandung,
yaitu Batu besar yang akanmembuat orang jatuh.

Tetapi orang yang percaya penuh kepada Dia
tidak akan kecewa.”✡

10
1 Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan

saya yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah supaya
semua orang Yahudi bisa diselamatkan. 2 Saya tahu
benar bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha hidup
untuk menyenangkan hati Allah, tetapi usahanya tidak
berdasarkan pengertian yang benar. 3Karena mereka tidak
mengerti bagaimana caranya Allahmembenarkanmanusia,
jadi mereka berusaha dengan cara mereka sendiri— bukan
dengancaraAllah. Dankarena itumereka tidakmautaatdan
mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah. 4Mereka tidak
mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan
dalam Hukum Taurat bagi kita. Jadi, setiap orang yang
percaya penuh kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah—
tanpa perlu bergantung lagi kepada peraturan-peraturan
itu.

5Tentang cara untuk dibenarkan melalui taat kepada per-
aturan Taurat, Musa menulis, “Orang yang dianggap benar
di hadapan Allah harus mengikuti semua peraturan Hukum
Taurat ini.”✡ 6-7 Karena 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 menu-
runkanKristuskedunia ini supayaDiabisamenolongkalian.
Dankalian tidak perlu lagi turun sampai ke dunia orangmati
untuk membawa Kristus naik ke sini, karena Kristus sudah
dekat dengan kita.

8 Jadi, cara baru untuk diselamatkan yang kami beri-
takan ini tidaklah sulit! Hal itu juga seperti yang dikatakan
dalam Kitab Suci, “Pesan yang benar dari Allah sudah dekat
kepadamu, di dalammulutmu dan di dalam hatimu.”✡ 9Dan

✡ 9:33 Yes. 8:14; 28:16 ✡ 10:5 Im. 18:5 ✡ 10:8 Ul. 30:12-14
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inilah pesan Allah itu: Kalau kamu mengaku dengan mu-
lutmubahwaYesus adalahPenguasahidupmu,* danpercaya
penuh di dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidup-
kan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan dise-
lamatkan. 10 Beginilah caranya: Kalau kita percaya penuh
seperti itu di dalam hati, maka kita dibenarkan dalam pan-
danganAllah. Laludenganmulut kita terus terangmengakui
bahwa kita mengikut Yesus, maka kita sudah diselamatkan.
11 Karena di dalam Kitab Suci tertulis, “Semua yang per-
caya 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. 13 Karena
Firman TUHAN juga berkata, “Setiap orang yang berseru
kepada TUHAN untuk meminta pertolongan-Nya akan dise-
lamatkan.”✡

14 Tetapi bagaimana orang bisa minta pertolongan-Nya
kalau mereka belum percaya kepada-Nya? Dan bagaimana
orangbisapercayakepadaDiakalaumerekabelummenden-
gar tentang Dia? Dan bagaimana orang bisa mendengar ten-
tang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang
Dia? 15Dan bagaimana kita bisa memberitakan tentang Dia
kepadamereka kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis
dalam Kitab Suci,
“Betapa indahnya kedatangan† orang-orang yang diutus un-

tukmenyampaikan Kabar Baik.”✡
16-17 Jadi, orang-orang menjadi percaya karena mereka
mendengar berita yang disampaikan kepada mereka. Dan
mereka mendengar berita itu karena ada orang yang mem-
beritakan tentang Kristus. Tetapi tidak semua orang siap
menerima Kabar Baik dari Allah— khususnya orang-orang
Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh mengenai
bangsa itu kepada Allah, “TUHAN, hampir tidak ada yang
percaya kepada berita yang Engkau perintahkan untuk saya
sampaikan.”✡

18 Tetapi sekarang, apakah mereka bisa berkata bahwa

* 10:9 Penguasa hidupmu Secara harfiah, ‘Tuhan’ (κύριον). TSI menggunakan
kata “Penguasa hidupmu” supaya jelas bahwa maksud Paulus bukan sekedar
bahwa Yesus adalah ilahi. Memang Yesus adalah ilahi, tetapi arti κύριον yang
ditekankan oleh Pauls di ayat ini adalah bahwa Yesus adalah Penguasa setiap
kita. Tim penerjemah TSI juga mau supaya orang-orang yang hanya mendengar
pembacaan ayat ini tanpa melihat bentuk huruf, juga menangkap arti yang
benar. Untuk informasi selanjutnyamengenai 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
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mereka belum sempat mendengar Kabar Baik? Sebenarnya
tidak bisa, karena berita tentang Kristus sudah sangat terse-
bar, seperti yang tertulis dalamMazmur,‡
“Matahari, bulan, dan semua bintangmenyuarakan

berita tentang Tuhan ke seluruh pelosok.”✡
19Tetapi saya bertanya lagi: Kenapa begitu banyak orang Is-
rael sulit mengerti Kabar Baik? Pertama, kita perlu mengin-
gat bahwa Allah sudah berkata melalui Musa,
“Aku akanmembuat kalian iri hati

ketika Aku memberkati bangsa-bangsa lain yang kalian
anggap tidak berguna.

Dan sebagai alat untukmembuat kalianmarah,
Aku akan memakai bangsa yang dulu tidak mengenal
Aku.”✡

20 Kemudian Nabi Yesaya dengan berani menyampaikan
perkataan Allah ini:
“Bangsa-bangsa yang dulu tidakmencari Aku

akanmenemukan Aku.
Dan Aku akanmenyatakan diri-Ku kepada orang-orang

yang tidakmengenal Aku.”✡
21Tetapi mengenai orang Israel Allah berkata,
“Sudah terlalu lama Aku mengulurkan tangan-Ku dan me-

nunggumereka kembali kepada-Ku,
tetapimereka tetapmengeraskanhatinyadan tidakmau
taat kepada-Ku.”✡

11
Allah masih berencana untuk memberkati umat pilihan-

Nya
1 Apakah itu artinya Allah sudah memutuskan untuk

menolak bangsa Israel— umat pilihan-Nya sendiri?! Tentu
tidak! Dan salah satu contohnya adalah saya sendiri. Saya
ini orang Israel, keturunan Abraham, dari suku Benyamin.
2 Tentu Allah tidak akan menolak mereka— yaitu orang-
orang yang sudah dipilih-Nya dari sejak semula. Dan hen-
daklah kalian mengingat apa yang tertulis dalam Kitab Suci
tentang Elia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada
‡ 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 Maz-
mur 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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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 jawabanAllahkepada
Elia? Kata-Nya, “Aku sudahmemilih danmenjaga 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-
Nyahanyakarenakebaikanhati-Nya. 6Allahmemilih sejum-
lah orang ini hanya karena kebaikan hati-Nya, dan bukan
karena hal-hal baik yang pernah mereka buat untuk Allah.
Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan
mereka, maka pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-
Nya.

7 Jadi, beginilah yang terjadi: Pada umumnya orang Israel
tidak mendapatkan apa yang mereka cari dengan usaha
mereka sendiri— yaitu bagaimana caranya menjadi benar
dalam pandangan Allah. Dan hanya sejumlah kecil yang
mendapatkannya— yaitu orang-orang yang sudah dipilih
oleh Allah. Tetapi yang lain dikeraskan hatinya. 8 Seperti
yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Allahmembuat mereka tidak sadar—

seperti orang yang sedang tidur.”✡
“Sampai hari ini pun Allah belummengizinkanmereka

untukmelihat denganmatamereka.
Dan Diamenutup telingamereka

supayamereka tidak bisa mendengar.”✡
9Dan Daud berdoa,
“Tuhan, biarlah mereka merasa puas dengan makanan 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 biarlah mereka dihukum supaya mereka tetap hidup
dalam kesusahan

dan memikul beban berat— sampai bungkuk
selamanya.”✡

11 Oleh karena itu, tentu ada dari antara kalian yang
akan bertanya, “Kalau bangsa Israel sudah tersandung
✡ 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
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demikian, apakah itu artinya mereka tidak akan pernah
diselamatkan?” Sekali-kali tidak! Tetapi akibat dari kesala-
hanmereka itu, jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang
bukan Yahudi menjadi terbuka. Hal itu termasuk dalam
rencana Allah, supaya kalau bangsa Yahudi melihat berkat-
berkat yang diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi,
mereka akan merasa iri hati. 12 Bangsa Yahudi bersalah
karena kekerasan hati mereka, sehingga kesempatan men-
jadi terbuka kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi un-
tuk menerima berkat yang luar biasa. Tetapi coba pikirkan
betapa lebih luar biasa lagi berkat kepada seluruh dunia
ketika Allahmemanggil bangsa Yahudi kembali, danmereka
jugamengikuti jalan keselamatan.

13 Sekarang saya berbicara kepada kalian yang bukan
bangsa Yahudi. Saya diutus sebagai rasul untuk orang yang
bukanYahudi. Jadi, sayaberusaha supayapelayanansaya 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 kesempatanmenjadi terbuka kepada
semua bangsa lain di dunia ini untuk berdamai dengan
Allah. Jadi, pada saat nanti ketika Allah menerima bangsa
Yahudi kembali, pastilah kejadian itu akan sangat mengher-
ankan— seperti bangsa itu hidup kembali dari kematian, dan
seluruh dunia akan ikut bersukacita. 16 Hal itu pasti akan
terjadi! Karena kalau nenek moyang mereka diterima dan
dibenarkan oleh Allah, maka pada suatu saat, pastilah ketu-
runan mereka juga akan turut dibenarkan.* Karena bangsa
Yahudi itu seperti pohonzaitunyangditanamdi ladangAllah
sebagai milik-Nya yang istimewa. Semua cabang pohon itu
juga tetapmilik-Nya.

17 Nah, keadaan sekarang dapat digambarkan seperti Al-
lah memotong dan membuang beberapa cabang dari pohon
zaitun-Nya. Sebagian orang Yahudi seperti cabang-cabang
itu. Lalu Allah mengambil cabang–cabang yang berasal
dari pohon zaitun liar dan menempelkan mereka ke pohon
zaitun-Nya itu. Cabang–cabang lain itu menggambarkan
kalian— orang-orang yang bukan Yahudi! Sekarang kalian
menerima hidup dan kekuatan dari akar pohon zaitun itu
* 11:16 nenekmoyang … turut dibenarkan Secara harfiah, bagian pertama ayat
ini adalah, “Kalau bagian pertama (dari adonan) adalah kudus, seluruh adonan
kudus.” Supaya jelas, gambaranadonan roti tidakdipertahankan. Arti gambaran
adonan ini adalah sama dengan gambaran pohon zaitun dalam bagian kedua
ayat ini.
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yang ditanam oleh Allah. 18 Jadi kalian— cabang-cabang
baru yang disambungkan itu, tidak boleh menganggap diri
kalian lebih besar daripada cabang-cabang asli yang sudah
dipotong dan dibuang itu! Dan ingatlah: Bukan kalian
yang memberikan hidup pada akarnya, tetapi akarlah yang
memberikan hidup kepada kalian. 19Tetapi di antara kalian
yang bukan Yahudi tentu akan ada yang berkata, “Ya be-
nar. Tetapi salah satu cabang yang pertama itu dipotong
supaya sayabisa tersambungpadapohonAllah itu.” 20Benar
demikian! Tetapi perlu diingat bahwa cabang pertama itu
dipotong karena tidak percaya. Dan kalian— orang yang
bukan Yahudi, bisa terus bersatu dengan pohon itu hanya
karena percaya. Jadi, janganlah kalian menjadi sombong.
Lebih baik kalian takut untuk dipotong juga! 21 Karena
kalauAllah tidakmengizinkan cabang-cabang yang pertama
itu terus tersambung, maka kalian bisa dipotong juga kalau
berhenti percaya.

22 Jadi, sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Al-
lah sungguh luar biasa, dan hukuman-Nya juga sungguh
mengerikan! Karena Dia akanmenjatuhkan hukuman berat
kepada orang-orang yang tidak mau mengikut jalan kese-
lamatan yang diberikan-Nya, tetapi Dia sangat baik hati
kepada kalian— asalkan kalian tetap bergantung pada ke-
baikan 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 kesela-
matan dari Allah, maka mereka akan ditempelkan kembali
pada pohon itu. Dan tentu Allah sanggup melakukan hal
itu! 24 Bukanlah hal yang biasa yang sudah terjadi kepada
kalian yang bukan dari bangsa Yahudi! Karena cabang dari
pohon zaitun liar jarang ditempelkan pada pohon zaitun
yang ditanam di ladang. Bangsa Yahudi sama seperti cabang
asli dari pohon zaitun yang di ladang Allah itu. Jadi, cabang
asli akan lebih mudah ditempelkan kembali pada pohon
asalnya.

25 Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya mau
membukakan rahasia ini kepada kalian supaya kalian tidak
menjadi sombong dan membanggakan diri: 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 den-
gan 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,
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“Juruselamat kalian akan muncul di kota suci— yaitu
Yerusalem,†

dan Dia akan menjauhkan segala kejahatan dari ketu-
runan 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. 29 Karena kalau Allah
memilihdanmemberkati orang, Dia tidakpernahmengubah
rencana-Nya itu danmengambil 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
karenauntuk sementarawaktu orang Yahudi tidakmau taat.
31 Boleh juga dijelaskan seperti ini: Sekarang orang Yahudi
tidakmau taat karena untuk sementara Allahmenunjukkan
belas kasihan-Nya kepada kalian. Tetapi hal itu terjadi su-
paya di kemudian hari mereka juga mendapat kesempatan
lagi untuk menerima belas kasihan-Nya. 32 Ternyata Allah
sudah mengatur supaya semua bangsa mengalami masa di
mana mereka diperbudak oleh dosa dan tidak mau taat
kepada Allah! Dengan demikian, Dia membuka kesempatan
bagi semua orang 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
keputusan-keputusan-Nya dan bagaimana Dia mengatur se-
mua. 34 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Siapa yangmengetahui pikiran Tuhan?

Siapa yang sanggupmenjadi penasihat bagi Allah?”✡
35 “Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Al-

lah?—
sehinggaDiawajibmembayarkan sesuatu kepadanya.”✡

36 Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesu-
atu. Dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan un-
tuk Dia. Berikanlah segala kemuliaan kepada-Nya sampai
selama-lamanya. Amin.
† 11:26 kota suci … Yerusalem Secara harfiah, “Sion.” ✡ 11:27 Yes. 59:20-21;
27:9 ✡ 11:34 Yes. 40:13 ✡ 11:35 Ayb. 41:11
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12
Serahkanlah hidupmu kepada Allah

1-2Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelum-
nya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita,
maka sudah sepantasnyalah kita membalas kebaikan hati-
Nya! Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak
baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi.
Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti
ini, “Ya TUHAN, aku mempersembahkan tubuhku sebagai
kurban bagi-Mu!”—walaupun sebenarnya kita masih hidup.
Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang
sucidanmenyenangkanhatiTUHAN.LaluDiaakanmemper-
barui 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 kamu menganggap dirimu lebih tinggi
dari yang sebenarnya. Tetapi pikirkanlah tentang penge-
tahuan dan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan
kepadamu dengan jujur dan rendah hati— sesuai dengan
keyakinanmu tentang pemberian Tuhan itu.* 4-5 Karena
setiap kita yang bersatu dengan Kristus merupakan anggota
tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu bisa digambarkan
seperti tubuh manusia. Tubuh kita memang satu, tetapi
mempunyai banyak anggota, dan setiap anggota mempun-
yai tugasnya sendiri-sendiri. Begitu jugalah dengan kita:
Biarpun banyak, tetapi setiap kita merupakan anggota dari
satu tubuh— yaitu tubuh Kristus. Jadi, setiap kita saling
berkaitan satu sama lain. 6 Dan setiap kita diberi kemam-
puan khusus yang berbeda-beda— menurut kebaikan hati
Allah kepada kita masing-masing. Jadi, kalau Saudara sudah
diberi kemampuan untuk bernubuat, sampaikanlah setiap
nubuatan sesuai dengan apa yang kamu yakini. 7 Kalau
Saudara sudah diberi kemampuan untukmelayani, hendak-
lah Saudara melayani. Kalau Saudara diberi kemampuan
untuk mengajar, hendaklah Saudara mengajar. 8 Kalau
Saudara diberi kemampuan untuk menghibur orang lain,
hiburlah orang lain. Atau kalau Saudara diberi kemampuan

* 12:3 sesuai keyakinanmu … Secara harfiah, “menurut ukuran iman.”
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untukmenolong orang lain, tolonglah orang lain denganmu-
rah hati. Kalau Saudara diberi kemampuan untuk menjadi
pemimpin, pimpinlah orang lain dengan sepenuh hati. Dan
kalau Saudara diberi kemampuan untuk berbelas kasihan,
berbelas kasihanlah kepada orang lain dengan senang hati.

9 Janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang
lain. Tetapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus, dan
melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis
kejahatan. 10 Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah
bersatu dengan Kristus, hendaklah kita satu sama lain sal-
ing mengasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita
berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari
diri kita sendiri. 11Hendaklah kita rajin bekerja dan jangan
malas! Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah,
hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat.
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 ban-
tuan, tolonglah mereka. Dan kalau mereka membutuhkan
tumpangan, hendaklah pintu rumahmu terbuka sebagai
tempat menumpang untukmereka.

14 Kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah kepada
Allah supaya Dia memberkati orang itu. Ya, mintalah
berkat-Nya untuk dia, dan jangan minta kepada Allah un-
tuk mengutuk dia! 15 Bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita, danmenangislah dengan orang yangmenangis.
16 Hendaklah kita sehati sepikiran. Janganlah ada yang
merasa dirinya lebih penting dari orang lain, tetapi selalu
bersedia bergaul dengan orang biasa. Dan janganlah men-
ganggap dirimu pandai.

17 Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jan-
ganlah kamu membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi
pikirkanlah baik-baik, supaya apa yang mau kamu buat ter-
hadap 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 Fir-
man TUHAN tertulis, “Hanya Aku yang berhak memberikan
hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, Aku-
lah yang akan membalasnya!”✡ 20 Tetapi hendaklah kita
melakukan apa yang sesuai dengan ayat Firman TUHAN ini,
✡ 12:19 Ul. 32:35
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“Kalau orang yangmemusuhimu lapar, berilah dia makan;
Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia
minum.

Karena dengan cara itu,
kamu akanmembuat dia menjadi malu.”✡

21 Janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Tetapi
marilah kita mengalahkan kejahatan dengan cara terus
berbuat baik.

13
Taatilah peraturan pemerintah

1 Hendaklah kita semua taat kepada pemerintah, karena
tidak ada pejabat yang duduk dalam pemerintahan tanpa
seizin Allah. Dan setiap pejabat yang memerintah sekarang
ditetapkan oleh Allah. 2 Jadi, setiap orang yang melawan pe-
merintah sebenarnya melawan apa yang sudah ditetapkan
oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal yang seperti itu
akanmendatangkanhukuman atas dirinya sendiri. 3Karena
orang yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerin-
tah. Jadi kalau kamu ingin bebas dari rasa takut kepada pe-
merintah, lakukanlahyangbaik,makakamuakanmendapat
pujian dari mereka yangmemerintah.

4 Karena setiap pejabat pemerintah adalah hamba Al-
lah yang bekerja untuk melayani kepentinganmu. Tetapi
kalau kamuberbuat jahat, tentu kamu takut kepadamereka!
Dan jangan kamu sangka bahwa kamu bisa terhindar dari
kuasa para pejabat untuk menghukum kamu. Karena
mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang bertugas un-
tuk menghukum orang yang berbuat jahat. 5 Jadi, seharus-
nyalah kita taat kepada pemerintah— bukan karena kita
takut dihukum kalau kita tidak taat, tetapi kita taat karena
kita tahu bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah.

6 Karena alasan itu jugalah, kita membayar pajak kepada
pemerintah. Karena para pejabat pemerintah bekerja un-
tuk Allah dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka
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 berhak menerima cukai. Hormat
dan taatlah kepada semua pejabat pemerintah dan kepada
setiap orang yang patut dihormati.

Mengasihi sesama adalah hukum yang terutama
8 Jangan berutang apa pun kepada seseorang— kecuali

saling berutang kasih satu sama lain. Karena waktu kita
✡ 12:20 Ams. 25:21-22
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mengasihi sesama kita, berarti kita juga sedang memenuhi
semua maksud dari Hukum Taurat tentang hubungan antar
sesama kita. 9Karena di dalam Hukum Taurat tertulis, “Jan-
gan 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
denganmengasihi, tentukita tidakmenyakiti orang lain. Jadi
dengan mengasihi, sama saja kita menaati semua Hukum
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 barumulai 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 untukmelawan semua penguasa gelap. 13Hendaklah
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. 14Tetapi marilah kita menjadi seperti
Tuhan kita Kristus Yesus, supaya waktu orang melihat apa
yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus di dalam
diri kita. Dan jangan pernah berpikir lagi untukmemuaskan
keinginan-keinginan dirimu sendiri.

14
Jangan salingmenyalahkan saudara seiman

1Terimalahdenganbaik orang-orangyangkurangpercaya
penuh tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus.
Janganlah buang-buang waktu untuk debat pendapat den-
gan mereka. 2Karena 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 un-
tuk makan sayur-sayuran. 3Orang yang yakin boleh makan
semua jenis makanan janganlah menganggap dirinya lebih
baik dari orang yang hanya makan sayur-sayuran. Begitu
✡ 13:9 Kel. 20:13-15, 17 ✡ 13:9 Im. 19:18
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juga orang yang keyakinannya hanyamakan sayur-sayuran,
janganlah menganggap bersalah orang yang makan semua
jenis makanan. Karena Allah sudah menerima saudara-
saudari seiman itu, tanpa mempersoalkan keyakinannya
tentang makanan. 4 Sebagai contoh, kamu tidak berhak
menghakimi hamba orang lain. Hanya majikannyalah yang
berhak menentukan hamba itu benar atau salah. Pikirkan-
lah ini: Kita adalah milik kepunyaan Tuhan! Dia pasti
sanggupmenopang kita supaya tidak jatuh!

5 Atau, ada saudara-saudari kita yang yakin bahwa hari
yang satu lebih penting dari hari-hari yang lain. Tetapi ada
juga saudara-saudari lain yang yakin bahwa semua hari
sama-sama penting. Untuk hal-hal seperti itu, hendaklah
setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri
sesuai dengan keyakinannya. 6 Bagi saudara-saudari yang
memperingati hari-hari tertentu, mereka melakukannya
demi kemuliaan Tuhan.* Dan saudara-saudari yang merasa
bahwa mereka boleh makan semua jenis makanan, mereka
juga makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur
kepada Allah untuk makanan itu. Dan mereka yang tidak
makan beberapa jenis makanan, mereka juga melakukan
itu untuk memuliakan Tuhan. Dan mereka juga bersyukur
kepada Allah karena hal itu.

7 Di antara kita, tidak ada yang hidup atau mati untuk
dirinya sendiri. 8Kalau kita hidup, kita hidup untuk memu-
liakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk
memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita
melakukansegala sesuatuuntukmemuliakanTuhan, karena
kita adalah milik Tuhan. 9Karena untuk itulah Kristus mati
dan dihidupkan kembali dari kematian, supaya Dia menjadi
Tuhan atas semua orang— baik yang masih hidup maupun
yang sudahmati.

10 Jadi, janganlah kita salingmenyalahkan sesama saudara
seiman! Kita tidakberhakmelakukan itu. Dan janganlahkita
menganggapdiri kita lebihbaikdari saudara-saudari seiman
yang lain. Karena kita semua akan berdiri di hadapan Allah,
dan Dialah 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 sujud menyem-

bah di hadapan-Ku,

* 14:6 perbedaan salinan Ada salinan dalam bahasa Yunani yang menambah
kata-kata seperti ini, “Dan saudara-saudari kita yang menganggap semua hari
sama saja, jugamelakukannya demi kemuliaan Tuhan.”
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dan semua orang akan mengaku bahwa Aku-lah Al-
lah.’ ”✡

12 Jadi, setiap kita akan mempertanggung-jawabkan semua
perbuatan kita kepada Allah.

Janganmembuat orang lain berdosa
13 Jadi, kita harus berhenti untuk salingmenyalahkan. Dan

marilah kita putuskan untuk tidak lagi melakukan perbu-
atan 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 ada makanan yang haram. Tetapi
bagi seseorang yangmeyakini suatu jenis makanan haram—
kalau dia makanmakanan haram itu, berarti dia bersalah.

15 Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap su-
atu makanan haram, tetapi kamu masih dilihatnya makan
makanan tersebut, maka kamu sedang merusak keyakinan
saudaramu itudankamusungguh-sungguh tidakmelakukan
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 yangkamuanggaphal baik yangdiper-
bolehkan menjadi hal yang dianggap jahat oleh saudara
kita yang lain. 17 Karena bagi kita warga kerajaan Al-
lah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting.
Tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah,
berdamai, dan bersukacita dalam Roh Kudus. 18 Karena
setiap orang yang melayani Kristus dengan cara seperti itu
pasti menyenangkan hati Allah. Dan mereka itu akan diter-
ima 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 saja menghancurkan
pekerjaan Allah di dalam hidup saudara atau saudarimu
seiman. Karena semua makanan adalah halal, tetapi kita
bersalah kalau memakan sesuatu di hadapan orang yang
menganggap makanan itu haram. Kalau dia ikut makan
makanan itu, dia sudah jatuh ke dalam dosa. 21 Lebih baik
tidak makan daging atau tidak minum anggur atau tidak
melakukan apa pun, kalau hal itu membuat saudara atau
saudarimu jatuh ke dalam dosa.

22 Biarlah pendapatmu tentang hal-hal seperti itu kamu
pegang sendiri dan hanya kamu dengan Allah yang tahu.
Betapa bahagianya orang yang melakukan apa yang
✡ 14:11 Yes. 45:23
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diyakininya benar di hadapan Allah sehingga dia tidak
merasa tertuduh. 23 Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan
tidak yakinmakanan 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
1 Bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebe-

basan kita yang bersatu dengan Kristus, kita harus sabar
danmenolong anggota yangmasih ragu-ragu tentanghal-hal
yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya menyenangkan
diri kita sendiri. 2Melainkan usahakanlah supaya satu sama
lain hidup salingmenyenangkan, sehingga kita salingmeno-
long dan saling menguatkan. 3 Karena waktu Kristus hidup
di dunia ini, Dia tidak hidup untuk menyenangkan diri-Nya
sendiri. Tetapi apa yang tertulis di dalam Kitab Suci ter-
penuhi dalam diri-Nya— seperti ketika si penulis mengeluh
kepada Allah,
“Ya TUHAN, ketika orang-orangmenghina Engkau,

aku juga turut dihina danmenderita.”✡
4 Segala sesuatu yang tertulis di dalam Kitab Suci adalah
sebagai ajaran bagi kita. Dan semua ajaran itu diberikan
untuk menjadikan kita bisa tabah dan kuat, sehingga kita
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, hendaklahkalian juga salingmenerimasatu sama
lain sesama saudara-saudari seiman, supaya Allah dimuli-
akan. 8 Saya berkata begitu karena Kristus sudah menjadi
hamba bagi bangsa Yahudi untuk menunjukkan bahwa Al-
lah menepati semua janji-Nya kepada mereka. Dan Kris-
tus membuktikan bahwa semua perjanjian Allah kepada
nenek moyang orang Yahudi adalah benar. 9 Kristus juga
melakukanhal itu supayabangsa-bangsa yangbukanYahudi
juga turutmemuliakanAllah karena kebaikanhati-Nya yang
Dia nyatakan kepada mereka. Hal itu seperti apa yang
dikatakan oleh seseorang kepada Allah dalam Kitab Suci,
“Karena itu saya akanmemuliakanEngkaudi antarabangsa-

bangsa yang bukan Yahudi,
✡ 15:3 Mzm. 69:10



Roma 15:10 493 Roma 15:18

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.”✡

13Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya
kepada Kristus: Saya berharap Allah— sumber pengharapan
kita itu, akan sangatmemberkati kalian dengan sukacita dan
ketenangan dalam perlindungan-Nya. Oleh karena berkat-
Nya itu dan dengan kuasa Roh Kudus, kalian tentu akan
semakin yakin atas kebaikan hati-Nya kepada kita.

Paulusmenceritakan pekerjaannya
14Saudara-saudariku, saya yakin bahwa kalian hidup den-

gan cara yang sangat baik, dan saya yakin juga bahwa kalian
sudah mempunyai semua pengetahuan yang diperlukan
sehingga kalian bisa saling menasihati. 15 Walaupun be-
gitu, saya memberanikan diri menulis surat ini untuk mem-
peringatkan kalian dengan tegas tentang beberapa hal—
sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada saya karena
kebaikan hati-Nya. 16 Dialah yang memanggil saya men-
jadi 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 Kris-
tus Yesus kerjakan melalui saya demi kemuliaan Allah.
18 Tentang pelayanan saya, saya tidak mau membanggakan
diri. Tetapi saya hanya akanmembicarakan apa yang sudah
Kristus lakukanmelalui saya, sehingga saya bisa memimpin
orang yang bukan Yahudi taat kepada Allah melalui apa

* 15:9 bagi-Mu Secara harfiah, “bagi nama-Mu.” Sesuai dengan kebudayaan
orang Yahudi, nama Allah digunakan dengan arti seluruh kepribadian Allah.
Kutipan ini dariMzm. 18:50. ✡ 15:10 Ul. 32:43 ✡ 15:11 Mzm. 117:1 ✡ 15:12
Yes. 11:10
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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 sudahmenceritakanKabarBaik tentangKristus dengan
lengkap mulai dari kota Yerusalem sampai jauh ke daerah
Ilirikum. 20 Keinginan saya adalah untuk selalu menceri-
takan 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 pernah menerima berita tentang

Dia,
mereka akanmelihat Dia.

Dan orang-orang yang belum pernah mendengar berita ten-
tang Dia,

mereka akanmenjadi mengerti.”✡
Rencana Paulus untukmengunjungi Roma

22 Karena sebelumnya saya selalu sibuk di daerah lain,
hal itulah yang seringmenghalangi saya untukmengunjungi
kalian. 23 Tetapi sekarang saya sudah menyelesaikan peker-
jaan saya di daerah-daerah lain. Dan sudah bertahun-tahun
lamanya saya ingin mengunjungi kalian, jadi saya merasa
senang sekali kalau hal itu segera terjadi. 24 Saya berencana
mengunjungi kalian sebelum saya pergi ke Spanyol. Ya,
saya berharap bisa mengunjungi kalian dalam perjalanan
saya ke Spanyol. Sesudah beberapa lama nanti ketika rasa
rindu saya sudah puas dalam persekutuan bersama dengan
kalian, saya harap kalian bisa menolong saya meneruskan
perjalanan saya.

25 Sekarang saya sedang pergi ke Yerusalem dalam rangka
untuk memberikan bantuan kepada umat Allah. 26 Umat-
Nya yang sangatmiskin cukup banyak di Yerusalem. Dan be-
berapa jemaat di Makedonia dan Akaya sudahmemutuskan
untuk menyumbangkan dana untuk menolong mereka.
27Saudara-saudari kita diMakedonia danAkaya dengan san-
gat senang hati melakukan hal itu. Memang sudah sepantas-
nyamerekamenolongsaudara-saudari seimandiYerusalem,
karenamerekaorangyangbukanYahudi sudah turutmener-
ima berkat rohani yang luar biasa dari orang Yahudi. Jadi,
mereka merasa berhutang kepada orang Yahudi sehingga
mereka mengirimkan berkat materi. 28 Jadi, saya pergi ke
Yerusalem untuk menjamin bahwa bantuan ini diberikan
kepada anggota-anggota yangmiskin di Yerusalem. Sesudah
✡ 15:21 Yes. 52:15
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menyelesaikan tugas itu, saya akan berangkat 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 tentang pekerjaan
saya. Lakukanlah itu oleh karena kita sama-sama bersatu
dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan karena kasih yang
diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. 31 Doakan juga
supaya saya selamat dari orang-orang yang tidak percaya
kepada Kristus di Yudea, dan supaya bantuan yang saya
bawa ke Yerusalem itu akan berkenan bagi umat Allah
di sana. 32 Dengan demikian, kalau Allah mengizinkan,
saya akan datang kepada kalian dengan senang hati! Dan
waktu kita sudah bertemu, kita akan mempunyai banyak
kesempatan untuk saling menguatkan. 33 Saya berharap
supaya Allah— yaitu Dia yang selalu menjaga kita supaya
hidup dengan perasaan tenang, tetap menyertai kalian!
Amin.

16
Kata-kata terakhir dari Paulus

1 Saya mohon kalian mau mengenal dan mempercayai
saudari seiman kita— Febe. Dia sudah ditugaskan sebagai
pelayankhususdi dalam jemaatdiKengkrea. 2Terimalahdia
karena dia juga sudah bersatu di dalamTuhan— seperti yang
sepantasnyabagiumatAllah. Tolongbantudiadalamhalapa
saja yang dia perlukan, karena dia sendiri sudah menolong
banyak orang— termasuk saya.
3Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila. Mereka

melayani bersama saya karena mereka juga sudah
bersatu dengan Kristus Yesus. 4Mereka sudah mem-
pertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan
hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada
mereka, dan bukan hanya saya saja tetapi semua je-
maat yang bukan orang Yahudi, juga berterima kasih
kepadamereka karena hal itu.

5Sampaikan juga salamsayakepada jemaat yangberkumpul
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.
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7 Sampaikan salam saya kepada Andronikus dan Yunias.
Mereka adalah orang Yahudi seperti saya dan juga
pernah dipenjarakan bersama saya. Mereka su-
dah menjadi pengikut Kristus sebelum saya, dan
mereka berdua terkenal sebagai utusan Kristus untuk
melakukan 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 kasihnyamurni kepada Kristus.

Sampaikan salam saya kepada setiap orang dalam keluarga
Aristobulus.

11 Sampaikan salam saya kepada teman saya Herodion—
yang sebangsa dengan saya.

Sampaikan salam saya kepada keluarga Narkisus— saudara-
saudari seiman kita di dalam Kristus.

12 Sampaikan salam saya kepada Trifena dan Trifosa. Kedua
perempuan itu selalu sungguh-sungguhbekerja untuk
melayani Tuhan.

Sampaikan salam kepada sahabat saya yang terkasih— Per-
sis. Dia juga banyak bekerja demi kemuliaan Tuhan.

13 Sampaikan salam saya kepada Rufus. Dia adalah orang
yang istimewa di mata Tuhan.

Dan sampaikan juga salam saya kepada ibunya— yang juga
sudahmenjadi seperti ibu saya sendiri.

14Sampaikan salam saya kepadaAsinkritus, Flegon, Hermes,
Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara seiman lain
yang ada bersamamereka.

15Sampaikan salam saya kepada Filologus dan Yulia, Nereus
dan saudarinya, serta Olimpas, dan juga untuk semua
umat Allah yang ada bersamamereka.

16 Saudara-saudari, sebagai umat yang disucikan oleh Allah,
hendaklah kalian saling memberi salam satu sama
lain dengan penuh kasih.†

Semua jemaat Kristus menyampaikan salam kepada kalian.
17 Saudara-saudari, saya menasihati kalian supaya kalian

hati-hati terhadap orang yang suka membuat perpecahan.
Hati-hatilah dengan orang yang suka merusak keyakinan
orang lain. Merekamelawanajaranbenar yang sudahkalian

* 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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terima. Jauhilah mereka, 18 karena orang seperti itu tidak
melayani Kristus— Tuhan kita. Yangmereka inginkan hanya
untukmenyenangkandirimereka sendiri. Merekamemakai
kata-kata yang indah untuk membohongi orang-orang yang
tulus hati.

19 Tetapi semua saudara seiman sudah mendengar ten-
tang kalian— jemaat Roma, bahwa kalian sangat taat kepada
Tuhan Yesus. Jadi, saya sangat bersukacita karena kalian!
Tetapi saya minta kalian supaya terus bijaksana terhadap
semua hal yang baik, dan tetap merasa bahwa tidak perlu
mengetahui apa pun tentang yang jahat. 20Allah— yaitu Dia
yang selalu menjaga kita supaya hidup dengan tenang, akan
segeramenghancurkan iblis danmenaklukkan dia di bawah
kuasa kita. Doa saya, Penguasa kita Yesus akan selalu baik
hati kepada kalian.

21 Timotius— sahabat saya sepelayanan, menyampaikan
salam kepada kalian. Juga salam dari teman sebangsa den-
gan saya— Lukius, Yason, dan Sosipater.

22 Saya, Tertius, juga menyampaikan salam kepada
kalian dalam Tuhan. Saya yang membantu Paulus untuk
menuliskan surat ini— sesuai dengan apa yang dia ucapkan.

23-24 Salam dari Gayus kepada kalian. Dia yang sudah
mengizinkan saya, Paulus, dan semua jemaat di sini untuk
menggunakan rumahnya. Erastus 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
denganKabar Baik yang saya ajarkan— yaitu apa yang sudah
Allah nyatakan kepada kita. Itulah rencana Allah tentang
Kristus Yesus yang dirahasiakan dari sejak semula kepada
manusia. 26 Tetapi sekarang, Allah sudah menyatakan
rencana-Nya itu. Pertama-tama dinyatakan dalam tulisan
para nabi— yang ditulis sesuai perintah Allah. Sekarang
kita mengabarkan berita itu kepada semua bangsa supaya
mereka percaya penuh kepadaKristus dan taat kepadaAllah
yang hidup selama-lamanya. 27 Dialah satu-satunya Allah
yangpenuhhikmat. Untuk selamanyaberikanlahkemuliaan
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 yang meletakkan kata-kata itu di
bawah ayat 27.
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Surat Paulus yang pertama kepada
jemaat Korintus

1-2 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman
jemaat Allah di Korintus— yaitu kepada kalian yang
dikuduskan karena bersatu dengan Kristus Yesus: Kalian
juga sudah dipanggil untuk menjadi umat Allah, bersama
dengan semua orang di mana saja yang percaya kepada
Kristus Yesus— yaitu Tuhanmereka dan Tuhan kita.
Salam dari Paulus, yang dipanggil atas kehendak Allah

menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes— saudara kita
seiman.

3 Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus
akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
gan 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 kalian melalui Kristus Yesus. 5 Buktinya,
kalian sudah diperkaya dalam segala hal, baik dalam segala
perkataan maupun pengetahuan. Hal ini terjadi karena
kalian bersatu dengan Yesus. 6 Dan 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. 8 Yesus juga akan selalu menguatkan kalian supaya
bisa bertahan sampai pada akhirnya, sehingga kalian tidak
bercela pada hari kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus.
9Allah selalu bisa dipercaya. Dialah yang sudah memanggil
kalianuntukmendapatbagiandalamhidupbersamadengan
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. 12Maksud saya: Di antara kalian ada yang berkata,
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“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
Paulusyangsudahdisalibkanuntukkalian! Kalian juga tidak
dibaptis dalam nama Paulus! 14 Karena itu saya bersyukur
kepada Allah bahwa saya tidak membaptis kalian, kecuali
Krispus dan Gayus. 15 Saya bersyukur karena sekarang
tidak ada orang yang bisa berkata bahwa kalian dibaptis
dalam nama saya. 16 (Saya memang sudah membaptis
keluarga Stefanus, tetapi saya tidak mengingat kalau saya
membaptis orang lain.) 17Karena 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

bodohbagiorang-orangyangmenujukebinasaan, tetapibagi
kita yang diselamatkan ajaran itu merupakan kuasa Allah.
19Hal ini sesuai dengan Firman Allah di mana Dia berkata,
“Aku akanmembinasakan hikmat orang-orang bijak.

Aku akan mengacaukan pengertian orang-orang
pandai.”✡

20 Jadi sekarang— baik semua orang bijak, orang yang
berpendidikan tinggi, maupun ahli-ahli berdebat di masa
sekarang ini seharusnya merasa malu. Allah sudah mem-
buat hikmat dunia menjadi kebodohan. 21 Karena inilah
yang diinginkan oleh Allah dengan hikmat-Nya: Dunia tidak
akan mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Jadi, Al-
lah berkenan menggunakan pemberitaan Kabar Baik yang
merupakan hal bodoh untuk menyelamatkan orang-orang
percaya.

22Karena orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti,
sedangkan orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya
kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan apa yang mereka
anggap sebagai hikmat. 23 Tetapi kami mengabarkan berita
tentangKristus yang sudahdisalibkan. Berita itumerupakan
masalah besar bagi orang Yahudi. Dan orang yang bukan
Yahudi menganggap berita itu sebagai kebodohan. 24 Tetapi
* 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
Kristusmenebusmanusia dari hukumanAllah atas dosamerekamasing-masing.
✡ 1:19 Yes. 29:14
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Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah bagi semua orang
yang sudahdipanggilAllah—baikbagi orangYahudimaupun
bagi orang bukan Yahudi. 25 Karena ajaran Allah yang di-
anggap bodoh itu lebih berhikmat dari hikmatmanusia. Dan
sifat-sifat Allah yang dianggap lemah adalah lebih kuat dari
kekuatanmanusia.

26Coba ingat, Saudara-saudari, kedudukan kalian masing-
masing waktu dipilih oleh Allah! Tidak banyak dari an-
tara kalian yang dianggap orang bijak dalam pandangan
manusia. Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap
orang besar atau kaya. 27 Tetapi Allah memilih ajaran dan
orang-orang percaya yang dianggap bodoh oleh manusia di
dunia ini, untuk mempermalukan orang-orang yang diang-
gap bijak. Dan Dia memilih para penginjil dan Kabar Baik
tentang Kristus yang dianggap lemah oleh manusia di dunia
ini, untuk mempermalukan orang-orang kuat. 28 Bahkan
kita dan keyakinan kita dianggap tidak penting, dihina, dan
sama sekali tidak ada arti olehmanusia di dunia ini. Biarpun
begitu, sebenarnya kita dan keyakinan kita itu dipilih Allah
untukmenghapushal-hal yangdianggappenting 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 be-
nar di hadapan Allah, dan Dia juga yang menyucikan serta
membebaskan kita dari dosa. 31 Oleh karena itu— seperti
yang tertulis dalam Firman Allah, “Orang yang mau bangga,
berbanggalah hanya tentang apa yang TUHAN perbuat—
bukanmembanggakan dirinya sendiri!”✡

2
Berita tentang Yesus yang disalibkan

1 Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya pertama
kali menyampaikan berita keselamatan di antara kalian—
yaitu ajaran Allah yang dulu dirahasiakan kepada manu-
sia, saya tidak menggunakan kata-kata yang indah-indah
ataupun hikmat duniawi untuk mengajar. 2 Karena pada
waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama
bersama dengan kalian, saya akanmelupakan semua ajaran
lain kecuali Kristus Yesus dan kematian-Nya di kayu salib.
3 Dan ketika saya datang, saya sedang lemah dan gemetar
ketakutan. 4 Biarpun ajaran dan kata-kata saya bukanlah
✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17
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kata-kata hikmat yang bisa meyakinkan orang, tetapi ajaran
saya sudah diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. 5 Dan hal
itu baik, karena dengan demikian kepercayaan kalian atas
dasar kuasa Allah saja— bukan atas dasar hikmat manusia.

Hikmat Allah
6 Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-orang yang

dewasa secara rohani, kami mengajarkan hikmat. Tetapi
hikmat kami tidak berasal dari dunia ini, dan tidak be-
rasal dari penguasa-penguasa dunia yang akan segera dibi-
nasakan. 7Yang kami ajarkan adalahhikmatAllah yang dulu
tersembunyi bagi manusia sejak penciptaan dunia. Tetapi
sekarang hikmat itu sudah Allah nyatakan kepada kita, su-
paya kita ikut menikmati kemuliaan-Nya. 8 Sebelumnya,
para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernahmengerti
hikmat itu. Kalaumerekamengerti,makamereka tidakakan
menyalibkan Yesus— Tuhan kita yang mulia. 9 Tetapi hal
itulah yang dimaksudkan ayat Kitab Suci ini:
“Tidak adamanusia yang pernahmelihat,

mendengar, ataupunmembayangkan
apa yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang
mengasihi Dia.”✡

10 Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan hal-hal itu
kepada kita melalui Roh-Nya! Karena Roh Kudus itu menge-
tahui segala sesuatu— bahkan rahasia Allah yang tersem-
bunyi sekalipun. 11 Contohnya, tidak seorang pun tahu
pikiran orang lain, kecuali rohnya yang tinggal di dalam dia.
Demikian juga halnya dengan Allah: Tidak ada yang tahu
pikiran Allah, kecuali Roh Allah sendiri. 12Dan 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 untukmengerti hal-hal
yang Allah berikan kepada kita karena kebaikan hati-Nya.

13 Jadi waktu kami mengajarkan hal-hal rohani tersebut,
kami tidak menyampaikannya dengan menggunakan kata-
kata yang diajarkan oleh hikmat manusia. Melainkan kami
menggunakan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus
kepada kami. Dengan demikian kata-kata hikmat dari Roh
Kudus dipakai untuk menjelaskan hal-hal rohani. 14 Tetapi
seorang yang tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa
menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah itu. Karena
orang seperti itu akan berpikir bahwa ajaran itumerupakan
suatu kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, karena
ajarandariRohAllahhanyabisadimengerti denganbantuan
Roh Allah. 15 Oleh karena itu, kita yang bersatu dengan
✡ 2:9 Yes. 64:4
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Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani yang dalam.
Sedangkan orang-orang yang belum menerima hikmat dari
RohAllah tidakmampumenilai hal apapun tentangkita. Hal
ini sesuai dengan Firman Allah yang berkata,
16 “Manusia tidakmungkinmengetahui pikiran TUHAN!

Siapa pun tidak mampu memberikan 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 tidak memimpin kepada perpecahan dalam

jemaat
1 Dan Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara

kepada kalian seperti berbicara kepada orang yang sudah
bersatu dengan Roh Allah. Saya terpaksa berbicara kepada
kalian sebagai orang yang masih dikuasai oleh keinginan-
keinginan diri sendiri— yaitu seperti bayi rohani dalam hal
mengikut Kristus. 2 Ajaran yang saya sampaikan seperti
susu— bukan seperti makanan keras. Saya melakukan hal
itu karena kalian belum bisa menerima makanan orang
dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk
makan makanan rohani yang seperti itu. 3 Karena kalian
masih dikuasai oleh keinginan-keinginan badani. Dengan
keadaan kalian yangmasih saling iri hati danbertengkar, hal
itu membuktikan bahwa kalian belum lepas dari keinginan-
keinginan itu. Berarti kalianmasihhidup sama seperti orang
duniawi. 4 Hal ini terbukti karena di antara kalian ada
yang berkata, “Saya pengikut Paulus,” dan yang lain berkata,
“Saya pengikut Apolos.” Ketika kalian berkata seperti itu,
kalianmasih seperti orang duniawi.

5 Apakah Apolos orang penting? Tidak. Apakah saya—
Paulus, orangpenting? Tidak. KamihanyalahpelayanTuhan
Yesus yang menjalankan tugas dari-Nya dan yang menolong
kalian untuk percaya penuh kepada-Nya. 6 Jadi saya yang
menanambibit, Apolos yangmenyiramnya. Tetapi yang bisa
membuat bibit itu tumbuh hanya Allah saja! 7 Karena itu
pelayanyangmenanamataupunyangmenyiram tidakpent-
ing. Hanya Allah yang penting karena Dialah yangmembuat
supayabibit itu bisa tumbuh. 8 Jadi sebenarnyapelayanyang
menanam dan pelayan yang menyiram mempunyai tujuan
dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akanmenda-
pat upah sesuai dengan pekerjaan pelayanannya. 9 Karena
✡ 2:16 Yes. 40:13
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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 Al-
lah itu— yaitu saya yangmengajarkan kalian tentang Kristus
Yesus. Jadi saya ditugaskan seperti seorang ahli bangunan.
Tetapi sekarangorang-orang lain sedangmembangundi 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
yangmembangundi atas dasar yang lain! Fondasi yang satu-
satunya hanya Kristus Yesus! 12-13 Pada Hari Pengadilan,*
Allah akanmenguji mutu pekerjaan setiap orang yangmem-
bangun di atas dasar itu. Saat itu akan terlihat kalau bahan
yang dipakai untuk membangun tahan uji atau tidak. Akan
kelihatan kalau orang membangun ruangan dengan bahan
yang tahan uji, seperti emas, perak, atau batu permata. Dan
juga akan tampak kalau orangmembangun ruangan dengan
bahan yang bersifat sementara saja, seperti kayu, rumput,
atau jerami. Karena pada Hari Pengadilan pekerjaan se-
tiap orang akan diuji dengan api. 14 Kalau ruangan yang
dibangun itu masih tetap berdiri sesudah diuji, orang yang
membangun itu akanmenerima upah. 15Kalau ruangannya
itu terbakar, dia akan mengalami kerugian. Biarpun begitu,
dia akan diselamatkan, tetapi dia akan seperti orang yang
melarikan diri waktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua meru-
pakan Rumah Allah dan Roh Allah hidup di dalam kita.
17KalauadaorangyangmenghancurkanRumahAllah,maka
Allah juga akan menghancurkan dia. Karena Rumah Al-
lah adalah suci, dan secara rohani kita umat Allah adalah
Rumah-Nya.

18 Janganlahkalianmasing-masingmenipudirimu sendiri.
Siapa di antara kamu yang merasa bahwa dia bijak menu-
rut ukuran dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh menurut
ukuran dunia ini supaya dia benar-benar bijak menurut
ukuran TUHAN. 19 Karena hikmat dunia ini merupakan ke-
bodohan bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Allah menggunakan kecerdikan orang berhikmat seperti
jerat untuk menangkapnya.”✡ 20 Dan juga tertulis, “TUHAN
tahu bahwa pikiran orang-orang yang berhikmat adalah sia-
sia.”✡ 21 Oleh karena itu, jangan lagi membanggakan diri
* 3:12-13 Hari Pengadilan Secaraharfiah, “hari itu.” ✡ 3:19 Ayb. 5:13 ✡ 3:20
Mzm. 94:11
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sebagai pengikut saya, Apolos, atau guru lain. Karena bagi
kita yang bersatu dengan Kristus, semuanya menjadi milik
kita: 22Paulus, Apolos, Petrus,†dunia ini, kehidupanataupun
kematian, baik hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang
akan datang— semuanya milik kita. 23Hal itu benar karena
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 sudah
mempercayakan kepada kami tugas untuk menyatakan
rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepadamanusia. 2Dan
seorang pelayan perlu menunjukkan bahwa dia sungguh-
sungguh bisa dipercayai. 3 Tetapi bagi saya, tidak menjadi
soal kalau saya dinilai oleh kalian, atau badan pengadilan
manusia. Bahkan saya tidak menilai diri saya sendiri.
4 Dalam hati, saya tidak merasa bersalah. Tetapi itu tidak
membuktikan bahwa saya benar. Biarlah TUHAN yang
menilai pelayanan saya. 5 Jadi saya menasihatkan supaya
jangan menilai para pelayan Tuhan Yesus sebelum Dia
sendiri datang. Dialah yang akan menyatakan segala hal
yang dirahasiakan dalam kegelapan, termasuk alasan dan
pikiran manusia. Kemudian Allah akan memberikan pujian
kepada semua pelayan-Nya yang layakmenerimanya.

6Dalamajaran 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 men-
ganggap 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 kamumiliki hanyalah pemberian TUHAN
saja. Jadi, kalau pemberian itu hanya karena kebaikan hati
Allah, janganlah kamu menyombongkan diri— seolah-olah
kamumendapatkan itu karena kekuatanmu sendiri!

8 Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus sudah men-
ganggap diri kalian mempunyai semua yang kalian bu-
tuhkan! 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
† 3:22 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis namanya dalam bahasa Ibrani—
yaitu “Kefas.”
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raja! Dengan begitu, kami sebagai rasul yang menginjili
kalian juga bisa dianggap menjadi orang besar! 9 Tetapi
sebenarnyamenurut saya, Allah sudahmemberikan tempat
yang paling terakhir kepada kami rasul-rasul Kristus. Kami
diperlakukan seperti tawanan perang yang dijatuhi huku-
man mati. Lalu kami menjadi tontonan umum— baik di
hadapan semua manusia di dunia ini maupun di hadapan
para malaikat. 10 Gara-gara kami melayani Kristus, kami
dianggap orang bodoh, tetapi kalian masih dianggap orang
berhikmat. Kami pelayan Kristus selalu dianggap lemah,
tetapi kalianmerasa diri kalian kuat. Dimana-manakami di-
hina, tetapikaliandihormati. 11Bahkansampai saat ini, kami
sering tidak mendapat makanan dan minuman yang cukup,
dan juga tidakmempunyai pakaian yang cukup. Kami sering
dipukuli dan tidak mempunyai tempat tinggal. 12 Kami
terpaksa bekerja keras dengan tangan kami sendiri. Dan
kami sering dihina, tetapi kami membalas mereka dengan
memberkati saja. Dan ketika kami dianiaya, kamimenerima
itu dengan sabar. 13 Waktu kami difitnah, kami membalas
dengan lemah-lembut saja. Sampai saat ini kami masih
diperlakukan seperti sampah dunia— sama seperti kotoran
yang dibuang.

14 Saya menulis hal-hal ini bukan untuk mempermalukan
kalian, tetapi untuk menegur kalian sebagai anak-anak saya
yang saya kasihi! 15Karena biarpun kalian boleh mempun-
yai ribuan guru yang bisa mengajar kalian tentang Kristus,
tetapi kalian tidak mempunyai banyak bapak. Hanya say-
alah yang menjadi bapak rohani kalian, karena saya yang
memberitakan Kabar Baik tentang Kristus Yesus kepada
kalian. 16 Oleh karena itu, saya mendorong kalian untuk
ikut teladan saya. 17 Karena itulah saya mengutus Timotius
kepada kalian. Karena kami sama-sama bersatu dengan
Tuhan Yesus, maka dia sudah menjadi seperti anak yang
saya kasihi— yang sangat setia melayani TUHAN. Dia akan
mengingatkan kalian tentang cara hidup saya, dan tentang
cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu denganKristus
Yesus— seperti yang saya ajarkan kepada setiap jemaat.

18 Ternyata ada orang-orang di antara kalian yang sudah
menjadi sombong dan menganggap diri sebagai pemimpin.
Tentu hal itu terjadi karena mereka pikir bahwa saya tidak
akan mengunjungi kalian lagi. 19 Tetapi kalau TUHAN
menghendaki, saya akan segera datang kepada kalian. Dan
saat itu kita akan lihat siapa yang memimpin dengan kuasa
dari Tuhan, dan siapa saja yang menyombongkan diri.
20Karena pekerjaan kerajaanAllah bukanlah soal perkataan
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manusia saja, tetapi soal kuasa yang diberikan oleh Allah!
21 Jadi sekarang tinggal kalian pilih saja: Apakah kalianmau
supaya saya datang dengan cambukuntukmengatur 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
sayadengar ada seorang laki-laki yangmengambil istri ayah-
nya. 2Karena itu, kalian tidak pantas menjadi sombong dan
bangga sebagai umat Allah yang hebat! Lebih baik kalian
menangis! Lalu dia yang melakukan dosa itu harus dikelu-
arkan dari antara kalian. 3 Biarpun secara jasmani saya
tidakbersamakalian, tetapi sayamerasa seperti roh sayaada
bersama kalian. Dan saya sudah menghakimi orang yang
sudah berbuat dosa itu, seperti saya ada bersama kalian.
4 Jadi waktu kalian sudah berkumpul dalam nama Penguasa
kita Yesus, dan roh saya dengan kuasa Penguasa kita Yesus
sudah bersama kalian, 5 serahkanlah orang itu kepada ib-
lis. Hendaklah itu dibuat supaya— melalui hukuman yang
diberikan oleh iblis, keinginan-keinginan badaninya bisa
dihancurkan supaya rohnya bisa diselamatkan pada hari
kedatangan Tuhan Yesus.

6Memang sekarang tidak pantas untuk kalian membang-
gakan diri sebagai umat Allah yang baik. Ingatlah periba-
hasa ini, “Sedikit saja ragi akan membuat seluruh adonan
mengembang.” 7 Seperti yang selalu dilakukan sebelum
orang 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 sebelummengenal Kristus.) Kita seperti orang-
orang yang ikut merayakan Paskah denganmakan roti yang

* 5:7 domba Paskah Kristus Domba Paskah Kristus adalah kurban untuk
umat-Nya, seperti domba yang disembelih untuk Paskah Yahudi.
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tidak beragi— yang melambangkan kita hidup murni dan
sesuai dengan ajaran benar.

9 Saya pernah menulis surat kepada kalian dengan per-
intah supaya kalian tidak bergaul 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 per-
cabulan, atau orang yang berbuat dosa lain— seperti orang
yang serakah, orang yang menipu orang lain untuk men-
dapatkan uang, atau penyembah berhala. Supaya terhin-
dar 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 un-
tuk mendapatkan uang. Jangan pernah berhubungan den-
gan 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 su-
dah menjadi anggota jemaat. Seperti tertulis dalam Firman
TUHAN, “Usirlah orang jahat dari antara kalian!”✡

6
Mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman

1 Saya sangat tidak setuju kalau terjadi perkara di antara
kalian, dan ada yang berani membawa perkara itu kepada
hakim yang tidak percaya kepada Allah! Kenapa kamu
tidak meminta salah satu saudara seiman untuk menyele-
saikan perkara-perkara yang terjadi di antara kalian? Hal
itu akan lebih baik karena saudara seiman itu sudah dis-
ucikan oleh Kristus, sedangkan hakim-hakim dari luar je-
maat belum. 2 Apakah kamu tidak tahu bahwa umat Allah-
lah yang akan menghakimi dunia ini? Jadi, kalau kamu
yang 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
hakimyang tidak termasuk saudara seiman? Itu kebodohan!
5 Seharusnya kamu merasa malu! Apakah tidak ada satu
✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24
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orang pun di antara kamu yang cukup berhikmat untuk
mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara saudara-
saudari seiman?! 6 Tetapi sekarang, ada saudara seiman
yang membawa saudara seiman yang lain ke pengadilan—
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
melakukan kesalahan terhadap kamu atau merugikan
kamu. 8 Tetapi malah kamu sendiri terlibat dalam hal yang
tidak adil dan merugikan orang— bahkan saudara-saudari
seiman!

9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang jahat tidak
akanmenjadiwargakerajaanAllah! Janganlah tertipu! Yang
tidak akanmasuk ke dalam kerajaan Allah adalah
orang-orang yang melakukan percabulan, penyembah

berhala,
orang yang berbuat zina, yang melakukan segala macam

perbuatan homoseks,
orang rakus, pencuri,
pemabuk, pemfitnah, dan penipu.
11Danmemang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti
itu! Tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan,
dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan
Tuhan kita Kristus Yesus dan dengan Roh dari Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
12Nah, tentu akan ada yang berkata, “Kita pengikut Kris-

tus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja!”
Tetapi sayamenjawab 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 untukmengisi
perut, dan perut diciptakan untuk menikmati makanan.”
Sayamenjawab bahwa kedua hal itu tidak akan ada di surga
nanti, melainkan akan dihancurkan oleh Allah. Karena itu
pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan un-
tuk melakukan percabulan, tetapi diciptakan untuk memu-
liakan TUHAN. Dan TUHAN juga peduli atas apa yang kita
lakukan terhadap tubuh kita. 14 Dan Allah yang menun-
jukkan kuasa-Nyawaktumenghidupkan tubuh Tuhan Yesus
dari kematian, Dia juga akanmenghidupkan kita dari kema-
tian. Karena itu hati-hatilahmenggunakan tubuh kita!
✡ 6:11 Kej. 2:24
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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 diper-
satukan 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 meny-
erahkan dirinya kepada Penguasa kita Yesus sudah bersatu
dengan Dia di dalam roh.

18 Jadi jangan pernahmelakukan percabulan. Semua dosa
yang lain tidak langsung melekat kepada tubuh orang yang
melakukan dosa itu. Tetapi orang yangmelakukan dosa per-
cabulan, berdosa terhadap tubuhnya sendiri. 19 Jangan lupa
bahwa tubuh kita masing-masing seperti RuangMahakudus
untuk Roh Allah!— yaitu Roh-Nya yang sudah kita terima
dari Allah dan yang tinggal di dalamdiri kitamasing-masing.
Artinya tubuh kita ini bukanmilik kita sendiri lagi. 20Karena
kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal— yaitu
darah Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan
Allah dengan tubuh kita.

7
Tentang pernikahan

1 Sekarang saya akan membicarakan mengenai hal-hal
yang sudah kalian tulis kepada saya: Ya, saya setuju
bahwa bisa “berkenan kepada Allah kalau seorang laki-laki
tidak mempunyai istri dan tidak berhubungan seks den-
gan perempuan.”* 2 Tetapi karena bahaya percabulan, se-
baiknya setiap laki-laki mempunyai istri sendiri. Demikian
jugadengan setiapperempuan sebaiknyamempunyai 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 semen-
tara waktu atas kesepakatan bersama. Maksudnya supaya

✡ 6:16 Kej. 2:24 * 7:1 mempunyai istri … dengan perempuan Secara harfiah,
“sentuh perempuan.” Paulus mengutip dari surat dari jemaat Korintus. † 7:2
mempunyai istri sendiri … mempunyai suami sendiri adalah ungkapan halus
yang berarti hubungan seks suami-istri.
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kamu mempunyai waktu khusus untuk sungguh-sungguh
berdoa, kemudian bersatu lagi. Hal itu perlu supaya iblis
tidak mencobai kamu bila kamu tidak bisa menahan hawa
nafsumu. 6 Saya mengatakan hal itu untuk memberi izin
kepadamu, supaya kamu bisa mempunyai waktu khusus
seperti itu untuk sementara waktu. Itu bukanlah perintah.
7 Sebenarnya saya ingin supaya setiap orang seperti saya,
tetapi sayamenyadari bahwa setiap pengikut Kristusmener-
ima berkatnya‡ sendiri lewat kebaikan hati Allah. Ada orang
yang menerima berkat seperti saya untuk hidup tanpa istri,
tetapi yang lainmenerima berkat untukmempunyai istri.

8 Tetapi untuk orang yang belum mempunyai suami atau
istri, dan juga para janda dan duda, saya anjurkan: Lebih
baik kamu hidup tidak terikat dengan istri atau suami—
seperti saya juga. 9 Tetapi kalau kamu tidak bisa menguasai
diri, lebih baik kamu mempunyai suami atau istri. Karena
lebih baik menikah daripada terbakar oleh keinginan nafsu
seks.

10Dansekarang sayamemberiperintahkepadaorangyang
sudahmenikah: Perintah ini bukanberasal dari saya sendiri,
tetapi dari Tuhan Yesus. Seorang istri tidak boleh memu-
tuskan hubungan dengan suaminya. 11Tetapi kalau seorang
istri terlanjur berpisah dari suaminya, dia harus tetap hidup
seorang diri tanpa mempunyai suami lagi. Atau dia bisa
berdamai kembali dengan suaminya. Juga seorang suami
tidak bolehmenceraikan 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 den-
gan dia, maka suami itu tidak boleh menceraikan dia.
13 Dan sebaliknya, kalau seorang perempuan mempunyai
suami yang belum percaya kepada Tuhan dan suaminya
itu masih bersedia hidup dengan dia, maka istrinya tidak
boleh menceraikan suaminya. 14Karena suami yang belum
percaya sudah disahkan§ di mata Allah karena bersatu den-
gan istrinya yang sudah percaya kepada Yesus. Dan istri
yang belum percaya sudah disahkan karena bersatu den-
gan suami yang sudah percaya. Kalau tidak begitu, anak-
anakmereka dianggap oleh TUHAN sebagai anak-anak yang
haram. Tetapi sekarangmereka sudahditerimaolehTUHAN.

‡ 7:7 berkat Kata yang sama dalambahasa Yunani juga diterjemahkan ‘karunia’
dan ‘kemampuan’. § 7:14 disahkan Secara harfiah, “disucikan.”
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15 Tetapi kalau suami atau istri yang belum percaya
kepada Kristus memutuskan untuk bercerai dari saudara
atau saudari yang adalah pengikut Kristus, biarkan dia
bercerai. Kalau hal itu terjadi, saudara atau saudari seiman
tidak terikat lagi. Karena kehendakAllah bagi kita adalah su-
paya 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 dis-
elamatkan.

Hiduplah tenang di mata Allah dalam keadaan seperti
waktu kamu dipanggil oleh Allah

17 Saya menasihatkan setiap kita untuk hidup sesuai den-
gan 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. 18 Misalnya, kalau kamu adalah
laki-laki yang sudah disunat pada waktu Allah memanggil
kamu untuk menjadi pengikut Kristus, kamu tidak perlu
menutupi tanda sunatmu itu. Dan kalau kamu adalah laki-
laki belum disunat pada waktu kamu mengikut Kristus,
kamu tidak perlu disunat. 19 Bersunat atau tidak bersunat,
itu tidak penting. Yang penting adalah taat kepada perintah-
perintah Allah.

20 Setiap orang hendaklah terus hidup seperti keadaan
pada waktu Allah memanggilnya 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
sudahmenjadi seperti bebas karena bersatu dengan Kristus.
Demikian juga, kalau kamu adalah orang yang bebas dari
perbudakan pada waktu TUHAN memanggil kamu, sebe-
narnya 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, biarlahkitamasing-masinghidup tenangdimataAl-
lah dalam keadaan sama seperti pada waktu Dia memanggil
kita untukmenjadi pengikut Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan
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25 Dan sekarang saya menulis tentang para perempuan
muda yang belummenikah.* Saya tidak mendapat perintah
dari Tuhan Yesus tentang hal ini, tetapi sayamenyampaikan
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, janganlahberusahamencari
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
sudahmenikahakanmendapat lebihbanyakmasalahdalam
hidupnya. Jadi maksud nasihat saya itu supaya terhindar
dari masalah yang 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 menggu-
nakan 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 kamumembeli harta dunia, hiduplah seolah-olah
tidak mempunyai apa-apa. 31 Juga kalau kamu menggu-
nakan barang-barang dari dunia ini, hiduplah seolah-olah
barang-barang itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini
akan segera hilang lenyap!

32 Nasihat saya adalah supaya kamu tidak kuatir tentang
hidup ini. Kalau kamu adalah seorang laki-laki yang tidak
menikah, kamu akan bebas memberi dirimu sepenuhnya
untuk pekerjaan TUHAN. Jadi kamu hanya berusaha un-
tuk menyenangkan hati TUHAN. 33 Sedangkan kalau kamu
sudah menikah, kamu akan sibuk dengan hal-hal duni-
awi— yaitu kamu perlu berusaha untuk menyenangkan hati
istrimu. 34 Jadi perhatianmu terbagi antara menyenangkan
istrimudanmenyenangkanTUHAN.Begitu juga, kalaukamu
adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai suami,
kamu boleh memberi dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan
TUHAN. Jadi kamu hanya berusaha untuk menyenangkan
TUHAN— baik dengan tubuh maupun rohmu. Sedangkan
kalau kamu sudah menikah, kamu akan sibuk dengan hal-
hal dunia ini, karena kamu berusaha untuk menyenangkan
* 7:25 belummenikah Secara harfiah, “perawan.”
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hati suamimu. 35 Saya memberikan nasihat itu hanya untuk
menolongkalian—bukanuntukmembatasikalian. Sayamau
supaya kalian melakukan yang pantas, supaya kalian bisa
melayani TUHAN sebaik mungkin dan tanpa kuatir tentang
hal-hal duniawi.

36Tetapikalaukamuadalahseorang laki-laki yangberpikir
bahwa tidak melakukan hal yang terbaik terhadap tunan-
ganmukalau tunanganmu itu semakin tua, dankamusendiri
sudahmerasa cocok untukmenikah, maka hendaklah kamu
melakukannya. Kalau kalianmenikah, kalian tidak berdosa.
37 Tetapi kalau kamu sudah memutuskan dalam hatimu
bahwa kamu tidak perlu menikah, dan kamu juga merasa
mampumenguasaidiri, kamubebasuntuk tetaphidup tanpa
menikah. Kalau kamu benar-benar yakin dalam hatimu
seperti itu, kamumelakukan yang baik— yaitu dengan tidak
menikahi tunanganmu. 38 Jadi, orang yang menikahi tu-
nangannya, melakukan yang baik. Dan orang yang bisa
melayaniTUHANtanpamenikah,melakukanyang lebihbaik
lagi.

39 Perlu diingat bahwa seorang perempuan terikat
kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi kalau
suaminya meninggal, perempuan itu bebas untuk menikah
dengan laki-laki yang disukainya. Tetapi dia hanya boleh
menikahdengan laki-laki yangpercayapenuhkepadaTuhan
Yesus. 40 Tetapi pendapat saya adalah bahwa janda itu akan
lebih bahagia kalau dia tidakmenikah lagi. Dan sayamerasa
bahwa saya dipimpin oleh Roh Allah dalam nasihat ini.

8
Pelajaran tentang daging yang dipersembahkan kepada

berhala
1Sekarang sayamenulis tentang sisa daging binatang yang

dikurbankan kepada berhala. Tentang hal itu sering orang-
orang Kristen merasa bahwa kita semuamempunyai penge-
tahuan. Tetapi perlu kita ingat bahwa pengetahuan sering
membuat kita sombong. Sedangkan kasih lebih penting dari
pada pengetahuan, karena kasih menolong saudara-saudari
seiman kita untuk bertumbuh. 2 Kalau ada orang di antara
kalian yang berpikir bahwa dia sudah cukup banyak penge-
tahuan, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa! 3 Sedangkan
orang yang mengasihi Allah, dialah yang berkenan di mata
Allah.

4 Jadi, tentang penjualan sisa daging dari binatang yang
dikurbankan kepada berhala: Kita tahu bahwa berhala
menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan
tidak berkuasa. Karena tidak ada allah lain selain Allah yang
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Esa. 5Karena biarpun orang-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 penge-
tahuan akan hal itu. Ada saudara-saudari seiman yang
dulu penyembah berhala. Jadi kalau mereka makan sisa
daging dari kurban itu,merekamasihmerasa seperti sedang
terlibat dalam penyembahan berhala. Hati mereka gam-
pang merasa bersalah karena mengingat agama mereka
yang dulu. 8 Tetapi sebenarnya makanan tidak mengubah
kedudukan kita di hadapan Allah. Menolak makan tidak
membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan kalau kita
makan sesuatu, itu juga tidak membuat kita menjadi lebih
baik di hadapan Allah.

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 terlihatmakandagingdi dalamrumah
makan, dan rumah makan itu biasanya menjual sisa dag-
ing dari kurban berhala.* Kalau ada saudara seiman yang
melihat kamu sedang makan daging itu, dan dulu dia hidup
sebagai penyembah berhala, tentu dia ingin makan daging
itu lagi. Tetapi kalau dia makan daging itu, dia akan mudah
merasa bersalah di dalam hatinya. 11 Kalau itu terjadi,
kamu yang membanggakan pengetahuanmu sudah meng-
hancurkan saudara seiman itu, walaupun dia juga— sama
seperti kamu, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus
melalui kematian-Nya. 12 Dengan demikian kamu sudah
berdosa terhadap saudara seimanmu. Waktu kamu mem-
beri 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
* 8:10 rumah makan … Secara harfiah Paulus menulis satu kata yang berarti,
“rumah penyembahan berhala.” Pada zaman Paulus di kota Korintus ada rumah
penyembahan berhala yang berada dekat dengan beberapa rumah makan.
Dalam ayat ini, kemungkinan Paulus bermaksud orang Kristen yang terlihat
dalam rumah-rumah makan yang terdekat tempat penyembahan berhala itu—
di mana tidak semua orang yang mau makan di situ terlibat langsung dalam
penyembahan berhala. Tetapi makanan yang dijual di situ adalah sisa dari
kurban berhala itu.
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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

1Saya berkata begituwalaupun saya bebas dari kewajiban
kepada siapa pun. Saya seorang rasul. Saya sudah melihat
Yesus, Tuhan kita. Kalian semua adalah hasil dari peker-
jaan saya sebagai rasul Tuhan. 2 Mungkin ada orang lain
yang tidak menerima saya sebagai rasul, tetapi pasti kalian
terima! Karena kalian semua merupakan bukti bahwa saya
bekerja dengan kuasa TUHAN.

3 Inilah jawabansayakepadaorang-orangyangmengkritik
saya karena cara kerja saya berbeda dengan cara kerja rasul-
rasulKristusyang lain: 4KenapahanyasayadanBarnabasdi-
anggap tidak layak untukmenjadi tamu di salah satu rumah
kalian* waktu kami berkunjung? 5Kalau misalnya saya dan
Barnabas punya istri masing-masing yang juga seiman den-
gan kami, apakah hanya kami yang tidak berhak membawa
istri dalamperjalanan?— seperti yang dilakukan oleh Petrus,
rasul-rasul lain dan adik-adik Tuhan Yesus! 6 Atau apakah
hanya Barnabas dan saya yang terpaksa bekerja untukmen-
cukupi kebutuhan hidup kami?

7Coba 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 men-
gatakan hal yang sama. 9Karena di situ ada tertulis, “Jangan
mengikat mulut sapi jantan yang dipakai untuk menginjak-
injak gandum.† Biarkan dia makan sedikit dari gandum itu
sambil bekerja.”✡ TentuwaktuAllahberkata seperti itu, yang
Dia maksudkan bukanlah sapi saja. 10 Sebenarnya Dia juga
berbicara tentang kami rasul Kristus. Semua orang yang
bekerja di ladangTUHAN—baik orang yangmembajak tanah
maupun yang membersihkan hasil panen, merasa berhak
untukmenikmati sesuatu dari hasil pekerjaanmereka.

11 Jadi, kalau kami sudah menanam bibit rohani di antara
kalian, kami punwajar mendapatkan hasil untuk keperluan

* 9:4 menjadi tamu … Secara harfiah, “makan dan minum.” † 9:9 mengin-
jak-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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hidup badani kami. Kenapa tidak?! 12 Karena kalian mem-
beri dana kepada guru-guru lain yang berkhotbah di dalam
jemaat. Dan mereka memang berhak menerima dana itu.
Artinya kami tentu lebih berhak menerima bantuan dari-
pada orang-orang lain. Tetapi kami tidak pernah menuntut
hak itu! Melainkan kami menanggung segala keperluan
kami dan juga rela menghadapi segala macam kesusahan
supaya tidak ada yang menjadi penghalang bagi orang lain
untukmenerima Kabar Baik tentang Kristus.

13 Sebagai contoh, ingatlah bahwa imam-imam yang bek-
erja di dalam Rumah Allah mendapat makanan dari apa
yang dipersembahkan kepada TUHAN. Dan mereka yang
melayani di mezbah TUHAN mendapat bagian dari daging
yang dikurbankan. 14 Demikian juga, sudah ditetapkan
oleh TUHANbahwa kami yang bekerja untukmemberitakan
Kabar Baik berhak menerima 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! Dan saya menuliskan ini
bukan untuk menuntut supaya kalian mulai memberikan
sesuatu kepada saya. Karena hal ini adalah kebanggaan
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
sayamemberitakanKabarBaik, saya tidakpantasmembang-
gakan diri. Karena memberitakan Kabar Baik wajib bagi
saya. Dan saya sangatmelalaikan tugas saya kalau saya tidak
memberitakan Kabar Baik! 17 Kalau saya seorang upahan,
maka saya pantasmengharapkan upah. Tetapi sayamenjadi
pelayan Tuhan Yesus bukan karena pilihan saya. Dialah
yangmemilih saya sebagai hamba-Nya danmempercayakan
tugas ini kepada saya. 18 Jadi, apa yang menjadi upah saya
dalam pekerjaan pelayanan ini? Inilah upah saya: Saya
senang memberitakan Kabar Baik tanpa dibayar dan tanpa
menuntut upah apa pun secara jasmani sebagai hak saya
yang wajar atas pekerjaan rohani yang saya kerjakan.

19 Jadi pekerjaan pelayanan saya bebas dari segalamacam
pikiran tentang upah 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 sudah
dibebaskandari ikatanHukumTaurat, tetapiwaktubersama
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dengan orang-orang yang masih terikat dengan Hukum
Taurat, saya juga hidup seperti mereka. Sayamelakukan hal
itu supaya saya bisa memenangkan mereka yang hidupnya
terikat denganHukumTaurat. 21Tetapi waktu saya bersama
orang-orang yang hidup tanpamemikirkan Hukum Taurat—
yaitu orang yang bukan Yahudi, saya juga hidup seperti
orang yang tidak memikirkan Hukum Taurat. (Sebenarnya
saya tidak melupakan Hukum Allah, tetapi saya diatur oleh
HukumKristus.) Saya juga hidup seperti itu supaya saya bisa
memenangkan mereka yang hidup tanpa Hukum Taurat.
22Begitu juga waktu saya bersama orang-orang yang lemah,
saya menjadi seperti orang yang lemah, supaya saya bisa
memenangkan mereka. Jadi saya berusaha menyesuaikan
diri dengan bermacam-macam orang, dengan harapan
supaya sebanyakmungkin orang diselamatkanmelalui cara
hidup saya. 23Dan saya melakukan semua itu supaya Kabar
Baik semakin tersebar, sehingga pada suatu hari nanti
saya turut diberkati bersama kalian semua lewat berita
keselamatan itu.

24 Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, se-
mua peserta ikut berlari, tetapi hanya satu yang menang
dan mendapat hadiah. Karena itu, mari kita berlari dalam
perlombaan rohani ini sedemikian rupa, supaya kita pan-
tas menjadi pemenang. 25 Ingatlah juga bahwa semua pe-
sertadalampertandingansudahmengikuti latihankerasdan
harusmenguasai diri. Merekamelakukan semua itu dengan
harapan untuk menerima sebuah mahkota‡ penghargaan.
Dan mahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak akan
tahan lama. Tetapi mahkota kita akan tahan selamanya.
26 Jadi, saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini
seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh
pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju
yang asalmeninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran.
27Sebaliknya saya seperti olahragawan yang dengan sengaja
mengikuti latihan keras— supaya bisa menguasai tubuh dan
pikirannya. Saya melakukan itu supaya saya jangan sampai
tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya menga-
jak 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
‡ 9:25 mahkota Dalam pertandingan olah raga, mahkota pada zaman itu dibuat
dari lingkaran daun.
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moyang kita pada zamanMusa. Allahmelindungi danmem-
bimbing mereka dengan awan yang bergerak mendahului
mereka,* dan mereka berjalan di atas tanah daratan di an-
tara laut yang sudah terbelah dua. 2 Dan dalam keadaan
mereka diliputi dengan awan dan berjalan melintasi laut,
mereka seperti dibaptis menjadi pengikut Musa. 3 Lalu
mereka makan makanan rohani yang sama, 4 dan juga
minum minuman rohani yang sama— yaitu mereka minum
dari batu besar yang menyertai mereka† dan yang mem-
punyai arti rohani. Batu besar itu melambangkan Kristus.
5 Tetapi akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian be-
sar darimereka,makamayatmereka tertinggal di sepanjang
jalan di padang gurun.

6 Hal yang terjadi itu merupakan contoh bagi kita, su-
paya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti
yang diinginkan dan dilakukan oleh mereka itu. 7 Dan kita
tidak bolehmenyembahberhala seperti yangdilakukanoleh
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 per-
cabulan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka
itu. Laludalamsatuhari saja 23.000orangmati karenahuku-
man 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.

11Hal-hal yang sudah terjadi pada mereka tersebut meru-
pakan 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! Jan-
ganlah kamumerasa dirimu terlalu kuat dan tidakmungkin
jatuh seperti nenek moyang kita itu. 13 Ketahuilah: Se-
tiap pencobaan yang kalianmasing-masing hadapi hanyalah
pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah setia kepada
* 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, jadi Dia tidak akanmembiarkan kamudicobaimelebihi
kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Dia akan
memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu bisa
bertahan.

14 Karena itu Saudara-saudari yang saya kasihi, jauhkan-
lah dirimu dari penyembahan berhala! 15 Saya mengajak
kalian dengan penuh kesadaran bahwa kalian adalah orang
bijak. Jadi kalian mampu memutuskan sendiri apakah
ajaran saya ini benar. 16Waktu kita merayakan Perjamuan
Kudus, sudah jelas bahwa air anggur kudus§ yang kita
syukuri itumerupakangambaranbahwakita turutmengam-
bil bagian dalam darah Kristus. Demikian juga roti yang
kita sobek-sobek itu merupakan gambaran bahwa kita turut
mengambil bagian dalam tubuh Kristus. 17 Walaupun kita
banyak, tetapi dalam Perjamuan Kudus kita benar-benar
satu tubuh, karena kita semua turut ambil bagian dari roti
yang satu itu. 18 Contoh lain, coba pikirkan ketika orang
Israel mempersembahkan binatang sebagai kurban. Ketika
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 yang dipersembahkan kepada berhala sungguh-
sungguh tidak berarti, dan berhala bukan sesuatu yang
berkuasa. 20 Tetapi harus diketahui bahwa sesuatu yang
dipersembahkan kepada berhala sebenarnya adalah
persembahan kepada roh-roh jahat— bukan kepada Allah.
Dan saya tidak mau kalian mengambil bagian dalam
penyembahan roh-roh jahat! 21 Setiap kamu tidak boleh
minumdari cawan Tuhan Yesus laluminum 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
sayamenjawab bahwa tidak semua perbuatan berguna. Ada
hal-hal yang diperbolehkan tetapi tidak menguatkan keyak-
inan saudara seiman kita. 24 Janganlah kita hanya mencari
apa yang menyenangkan diri kita sendiri saja! Melainkan
§ 10:16 air anggur kudus Secara harfiah, “cawan berkat.” Kata cawan menjadi
lambang air anggur yang dipakai dalam perayaan Perjamuan Kudus. Dan air
anggur itu melambangkan pengurbanan darah Kristus. * 10:22 membuat
TUHAN cemburu Baca Ul. 32:16, 17.
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marilah kita hidup sedemikian rupa sehingga teladan kita
masing-masing selalu menguatkan saudara-saudari seiman
yang lain.

25 Kamu boleh makan semua daging yang dijual di
pasar, dan tidak perlu bertanya dari mana asalnya, supaya
tidak menjadi kesempatan untuk kamu merasa bersalah.
26 Karena kita tahu bahwa “bumi dan semua isinya adalah
milik TUHAN.”✡

27Dan juga, kalauorangyangbelumpercayapenuhkepada
Kristus mengundang kamu makan di rumahnya, dan kalau
kamu mau, silakan makan semua yang dihidangkan untuk
kamu. Jangan bertanya darimana asalnya daging itu supaya
hal itu tidak membuatmu merasa bersalah. 28 Tetapi kalau
ada saudara seiman di rumah itu yang memberitahukan
kepadamu, “Awas, daging itu adalah sisa dari persemba-
han kepada berhala,” maka janganlah makan itu, untuk
menghormati pendapat dan menjaga hati saudara yang
memberitahukan itu. 29 Walaupun makan daging itu tidak
menjadi soal untuk kamu sendiri, tetapi sudah jelas bahwa
saudara itu menganggap hal itu salah. Nah, kalau begitu,
pasti ada di antara kalian yang akan berkata, “Wah, kenapa
saya sendiri harus dibatasi oleh pendapat dan hati orang
lain? 30Kalau saya mengucap syukur kepada Allah sebelum
menikmati makanan itu, tidak adil orang lain menganggap
saya orang berdosa!”

31 Saya menjawab, apa saja yang kita lakukan— baik itu
makan atau minum atau hal yang lain, lakukanlah itu un-
tuk memuliakan Allah! 32 Dan janganlah kita melakukan
sesuatu yang dianggap salah— baik itu dimata orang Yahudi,
orang yang bukanYahudi,maupun saudara seimandi dalam
jemaat Allah. 33 Karena itulah saya selalu berusaha den-
gan cara apa pun untuk menyenangkan hati semua orang.
Artinya saya berusaha mendahulukan kepentingan orang-
orang lain di atas kepentinganpribadi saya. Sayamelakukan
itu supaya mereka menjadi pengikut Kristus dan disela-
matkan.

11
1 Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya juga

mengikuti teladan Kristus.

Beberapa petunjuk untuk laki-laki dan perempuan dalam
ibadah bersama
✡ 10:26 Mzm. 24:1; 50:12; 89:11
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2 Saya sangat senang bahwa kalian selalu mengingat saya
dan juga tetapmengikuti semuaajaranyang sudah saya sam-
paikan kepada kalian! 3Tetapi sekarang saya maumenyam-
paikan 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 dengan memakai kain penutup
kepala, berarti dia tidak menghormati dan tidak menaati
Kristus sebagai Kepalanya. 5 Sebaliknya, waktu perempuan
berdoa atau menyampaikan pesan yang diterima dari Roh
Allah, dia harus memakai kain penutup kepala. Kalau tidak,
berarti dia tidak hormat dan tidak taat kepada suaminya
sebagai kepalanya. Karena tidak pantas bagi seorang perem-
puan kalau dia berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh
Allah tanpa penutup kepala. Hal itu memalukan sama
seperti perempuan yang kepalanya dicukur sampai botak.
6 Kalau seorang perempuan tidak mau memakai penutup
kepala, biarlah dia memotong rambutnya supaya pendek
seperti rambut laki-laki! Tetapi kalau dia merasa malu dili-
hat dengan rambut pendek seperti laki-laki ataupundicukur,
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 menunjukkan kemuliaan laki-
laki. 8 Karena laki-laki tidak berasal dari perempuan,
tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. 9 Dan
juga laki-laki yang pertama— yaitu Adam, tidak diciptakan
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
hormatdan taatkepadakepalanya—yaitu suaminya. Danhal
itu juga dibuat karena mengingat bahwa malaikat-malaikat
selalu hadir dalam ibadah kita.

11-12Tetapi perlu kita ingat—biarpunpada awalnyaperem-
puan berasal dari laki-laki, tetapi kemudian setiap laki-laki
dilahirkan oleh perempuan. Baik laki-laki maupun perem-
puanberasal dari Allah. Dan setiap kita yang bersatu dengan
Tuhan Yesus menyadari bahwa laki-laki dan perempuan
salingmembutuhkan.

* 11:4 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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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-laki mempunyai rambut panjang seperti perempuan.
15 Sedangkan rambut yang panjang adalah kebanggaan
perempuan, karenarambutyangpanjangdiberikanAllahse-
cara khusus kepada perempuan sebagai tanda bahwa setiap
perempuan ada di bawah pimpinan suaminya.† 16 Tetapi,
kalau ada orang yangbersikeras untukmengubahkebiasaan
ini, biarlah diketahui bahwa hanya inilah yang kami— para
rasul, ajarkan, dan para jemaat Allah tidakmempunyai kebi-
asaan lain.

Perjamuan Tuhan
17 Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa memuji kalian.

Karena pertemuan-pertemuan kalian tidak menghasilkan
hal-hal yang baik, melainkan hal-hal yang tidak baik.
18 Karena pertama-tama, saya mendengar bahwa waktu
kalian berkumpul, di antara kalian masih ada perpecahan.
Dan saya pikir berita itu ada benarnya. 19 Kasihan sekali!
Mungkin ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di
antara kalian supayamenjadi jelas kelompokmanadi antara
kalian yang benar! 20 Jadi, saya dengar bahwa waktu kalian
berkumpul, ternyata perjamuan yang kalian rayakan tidak
pantas disebut “Perjamuan Tuhan.” 21Karena ketika kalian
makan bersama sebelum Perjamuan Tuhan, setiap orang
mengambilmakanannya sendiri tanpamenunggu yang lain.
Akhirnya ada anggota yang tidakmendapat bagian dan kela-
paran, sedangkan yang lain kekenyangan lalu minum sam-
pai mabuk. 22 Kalian yang rakus makanan dan minuman,
janganlah melakukan hal seperti itu di dalam pertemuan
jemaat! Makanlah dulu di rumah kalian masing-masing.
Karena dengan kelakuanmu itu kamu menghina jemaat Al-
lah danmempermalukan anggota-anggota kita yangmiskin!
Jadi apa lagi yang bisa saya katakan kepada kalian?! Tentu
saya tidak bisa memuji kalian untuk hal itu!
† 11:15 sebagai tanda … Secara harfiah Paulus menulis “anti peribolaiou” (seba-
gai pelindung). Kata pelindung di sini tidak sama dengan kata “katakalyptesthai”
(menutupi) yang digunakan Paulus dalam ayat 4-7. Dan ayat 6 menunjukkan
bahwa perempuan tidak boleh menganggap rambut panjang sebagai pengganti
kain penutup. Biarpun begitu, dalam kebudayaan Yahudi pada zaman Paulus,
ada kesamaan antara kain penutup dengan rambut panjang — yaitu keduanya
sebagai tanda bahwakedudukanperempuandi dalam jemaat dandalamkehidu-
pan sehari-harinya ada di bawah pimpinan laki-laki. Kalau perempuan belum
bersuami, dia ada di bawah pimpinan bapaknya.
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23 Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian
sama seperti ajaran yang sudah saya terima dari Tuhan
sendiri: Yaitu, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan
kepada yang memusuhi-Nya, Dia mengambil roti 24 dan
bersyukur kepada Allah atas roti itu. Lalu Dia menyobek-
nyobek roti itu dan berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikur-
bankan demi kalian. Lakukanlah seperti ini untuk menge-
nang Aku.” 25Dan dengan cara yang sama, sesudah makan,
Dia mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata,
“Darah-Ku ini menggambarkan bahwa sudah disahkan per-
janjian yang baru antara Allah dan manusia. Lakukanlah
seperti ini untuk mengingat Aku, waktu kalian minum air
anggur seperti ini.” 26 Jadi, sesuai dengan perkataan Tuhan
itu, setiap kali kitamakan roti danminum air anggur seperti
ini sebelum Dia datang kembali, itu berarti kita memberi-
takan kembali tentang kematian Tuhan.

27 Jadi, kalau dalam Perjamuan Tuhan seseorang makan
roti danminumair anggur dengan cara yang tidak takut dan
tidak taat kepada Tuhan, maka orang itu berdosa terhadap
tubuh dan darah Tuhan. 28-29Karena itu biarlah setiap orang
memeriksa dirinya sendiri sebelum dia makan roti dan
minum air anggur perjamuan untukmemastikan 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. 30 Dan oleh karena itulah ada banyak di
antara kalian yang sering sakit dan lemah, dan ada juga yang
mati!

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.

33 Oleh karena itu, Saudara-saudari, apabila kalian
berkumpul untuk Perjamuan Tuhan, sabarlah menunggu
dan saling bergiliran sehingga kalian merayakannya secara
tertib dan teratur. 34Kalau ada orang yang lapar, sebaiknya
dia makan dulu di rumahnya, sehingga perayaan bersama
tidak menjadi kesempatan bagi dia untuk mendatangkan
hukuman atas dirinya. Dan mengenai pertanyaan-
pertanyaan kalian yang lain, saya akan ajarkan ketika saya
datang.

12
Kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah
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1 Sekarang, Saudara-saudari, saya mau supaya kalian
memahami tentang kemampuan-kemampuan khusus yang
diberikan oleh Roh Allah. 2 Kalian sendiri ingat bahwa
sebelum kalian menjadi orang percaya, kalian membiarkan
dirimudipengaruhi dandibawauntukmenyembahberhala-
berhala yang tidak hidup dan tidak bersuara. 3 Jadi karena
itu saya mau kalian menyadari bahwa tidak mungkin sese-
orang 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 yang mengerjakan
semuanya itu.

7 Setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita seba-
gai tandanyatadariRohAllah, danhendaklahdigunakanun-
tuk salingmenguatkan. 8Misalnyakepada sebagiandari kita,
Roh Allah memberikan kemampuan untuk menyampaikan
nasihat yangbijaksana. Kepada sebagianyang lain, Rohyang
sama memberi kemampuan untuk menyampaikan penge-
tahuan yang luar biasa. 9 Kepada yang lain lagi Roh yang
sama itumemberi keyakinan yang luar biasa.† DanRoh yang
satu itu juga memberi kemampuan untuk menyembuhkan
orang sakit. 10 Dan kepada yang lain lagi di antara kita,
Roh itu memberi kemampuan untuk melakukan keajaiban.
Dan kepada yang lain, kemampuan untuk menyampaikan
pesan yang diterima dari Roh Allah.‡ Dan kepada yang lain,
kemampuan untuk membedakan kalau berita yang disam-
paikan berasal dari Roh Allah atau roh jahat. Yang lain
di antara kita masing-masing menerima kemampuan untuk
berbicara dalam salah satu bahasa baru— sesuai pimpinan
dari Roh Allah. Sedangkan ada yang lain yang menerima
kemampuan untuk menerjemahkan apa yang disampaikan
dalam bahasa baru itu. 11 Roh Allah yang sama dan satu
itulah yang mengerjakan semuanya itu! Dan Dialah yang

* 12:4 kemampuan khusus … kebaikan hati Allah Secara harfiah mener-
jemahkan 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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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.
13 Jadi tidak ada masalah kalau anggota kita berasal dari
orang Yahudi atau orang yang bukanYahudi,maupunbudak
atau yang bukan budak. Karena setiap kita seperti sudah
dibaptis dalam Roh Allah yang satu itu— atau seperti kita
masing-masing sudah minum air murni dari cawan yang
sama. Artinya Roh yang satu itu membuat kita semua men-
jadi seperti satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.§

14 Karena memang, tubuh manusia tidak terdiri dari satu
anggota saja, tetapi mempunyai 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
mengubahkeadaan. Telinga itu tetap sajaanggotadari tubuh
itu. 17Kalau seluruh tubuh terdiri darimata saja, tubuh tidak
bisa mendengar apa-apa. Dan kalau seluruh tubuh terdiri
dari telinga saja, tubuh tidakbisamenciumapa-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

§ 12:13 secara rohani … membaptis … Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan
tafsiran bahwa Paulus menggunakan kata ‘dibaptis’ dengan arti rohani di mana
RohAllahdigambarkanduakali seperti air—yaitu seperti airbaptisandanseperti
air murni yang sudah kita minum. (Yoh. 1:33; Kis. 1:5) Tetapi menurut tafsiran
lain, Paulusmenggunakankata ‘dibaptis’di sini bukan sebagai gambaran sesuatu
yang terjadi secara rohani tetapi dengan arti baptisan tubuh jasmani dalam air.
Menurut tafsiran itu, ayat ini bisa diterjemahkan sebagai berikut: Waktu kita
dibaptis dalam air, Roh Allah yang satu itu mempersatukan kita. Jadi tidak
masalah lagi kalau anggota kita berasal dari orangYahudi atau orang yangbukan
Yahudi, budak atau yang bukan budak. Waktu kita percaya kepada Kristus, Roh
yangsatu itu sudahadadidalamdiri kitamasing-masing— seolah-olahkita semua
minum air murni yang sama.
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lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat
pentingdan selaludiberi perhatianyangkhusus. Contohnya,
anggota-anggota yang tidak pantas dilihat kita lindungi
dengan pakaian. Dengan demikian setiap anggota tubuh
yang dianggap kurang terhormat justru selalu diberikan
perhatian khusus. 24 Sedangkan anggota-anggota tubuh kita
yang dianggap lebih terhormat tidakmemerlukan perhatian
khusus. Dengan begitu Allah sudah mempersatukan tubuh,
supaya anggota-anggota yang dianggap lemah dan kurang
terhormat diberikan perhatian dan penghargaan khusus,
25sehingga tubuh tidak terpecah-pecah, tetapi setiap anggota
saling memperhatikan dan saling peduli satu sama lain.
26Kalau satu anggota tubuhmenderita,maka semua anggota
tubuh yang lain ikut menderita. Atau kalau satu anggota
tubuh dipuji, semua anggota tubuh yang lain juga ikut
merasa senang.

27Kita semua merupakan tubuh Kristus, dan setiap kalian
merupakan anggota dari tubuh-Nya itu. 28 Dan di dalam
seluruh kesatuan jemaat Kristus, Allah sudah menetapkan
berbagai pelayanan berikut ini:
pertama ada yang dipilih sebagai rasul-rasul,
kedua, ada yang dipilih untuk menyampaikan pesan dari

Allah,
dan ketiga, ada yang dipilih untukmengajar.
Kemudian ada dari antara kita yang Allah pilih untuk

melakukan keajaiban,
dan ada yang menerima kemampuan khusus untuk

menyembuhkan orang sakit,
atau untukmenolong orang lain,
ataumenjadi pemimpin,
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan

Roh Allah.
29 Jadi tidak semua anggota dipilih untukmenjadi rasul, atau
untuk menyampaikan pesan dari Allah, atau untuk menga-
jar. Dan tidak semua kita bisamelakukan keajaiban. 30Tidak
semua kitamempunyai kemampuan untukmenyembuhkan
orang sakit, atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai
pimpinan Roh Allah. Dan tidak semua bisa menerjemahkan
apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu. 31 Tetapi hen-
daklah kalian semua rindu untuk menerima 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!
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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 saya
memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan 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 tidak mengasihi
orang-orang lain, semua kemampuan khusus saya itu sama
sekali tidak ada artinya! 3 Atau dengan bangganya saya
memberikan semua harta saya kepada orang miskin 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. 5 Kasih itu
tidak berbuat kasar, tidak mencari kepentingan sendiri,
tidak gampang marah, dan tidak mengingat-ingat kesala-
han yang pernah dibuat oleh orang lain. 6 Kasih itu tidak
bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang ja-
hat, 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.

8Kasih akan bertahanuntuk 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 suatu bahasa lain
sesuai pimpinan Roh Kudus. 9 Kemampuan khusus untuk
menyampaikan 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

* 13:3 dengan bangganya … Dalam salinan kuno ada perubahan kecil dalam
pengejaan kata— sehingga kata itu juga pernah diterjemahkan “untuk dibakar.”
Salinan yang paling kunomenggunakan pengejaan “dengan bangganya.”
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kurang lengkap ini akan dihapuskan karena tidak
diperlukan lagi.

11 Waktu saya masih kecil, saya berbicara, berpikir, dan
membuat rencana seperti anak kecil. Tetapi waktu saya
sudah menjadi dewasa, saya berhenti berbuat hal-hal yang
bersifat seperti anak-anak. 12 Demikian 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 saat-
nya nanti saya akan mengerti semuanya sampai sedalam-
dalamnya— sama seperti Allah sudah mengenal diri saya.
13 Jadi, ketiga hal ini akan selalu penting— yaitu percaya,
berharap, dan mengasihi. Tetapi yang paling penting dari
ketiga hal itu adalahmengasihi!

14
Tentang kemampuan-kemampuan yang Roh Allah berikan

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— terutama kemampuan untuk menyampaikan pesan
yang diterima dari Roh Allah.* 2 Saya berkata seperti itu
karena orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus
untuk berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan
Roh Kudus biasanya tidakmenyampaikan 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 ba-
hasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, biasanya hanya men-
guatkan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menyam-
paikan pesan dari Roh Allah bisa menguatkan seluruh je-
maat.

5Saya rindu kalianmasing-masingmendapat kemampuan
khusus untuk berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai
pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang saya lebih rindukan
adalah supaya setiap kalian bisamenyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah. Orang yang menyampaikan pesan
* 14:1 menyampaikan pesan yang diterima dari Allah Secara harfiah, ‘pro-
feteuete’ 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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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 samadengankemampuanmenyampaikanpesan
dari Roh Allah, asal ada anggota yang mempunyai kemam-
puan rohani untuk menerjemahkan bahasa lain itu. Karena
dengan demikian seluruh jemaat bisa dikuatkanmelalui apa
yang disampaikannya.

6Saudara-saudari, percuma saja kalau saya datang kepada
kalian dan hanya menggunakan kemampuan khusus un-
tuk 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.
7Hal itu bisa digambarkandenganalatmusik— 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. 9 Demikian juga halnya den-
gan kamu yang berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai
pimpinan Roh. Kalau kata-katamu tidak bisa dimengerti,
bagaimana kata-katamu itu bisa berguna bagi para penden-
gar? Kamu seperti berbicara kepada angin saja.

10Memang ada banyak sekali bahasa di dunia, dan setiap
bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang
berarti kepada orang-orang yang menggunakan bahasa itu.
11 Tetapi kalau saya tidak mengerti bahasa seseorang, maka
saya menjadi orang asing bagi dia, dan saya juga mengang-
gap dia orang asing. 12Demikian juga dengan kamu. Karena
kamu sangat merindukan kemampuan khusus dari Roh
Kudus, sebaiknya kamu berdoa dengan sungguh-sungguh
supaya kamu diberikan salah satu kemampuan yang lebih
dibutuhkan untukmenguatkan jemaatmu.

13 Jadi, orang yangmempunyai kemampuan khusus untuk
berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh, hendak-
lah dia berdoa supaya diberikan juga kemampuan untuk
menerjemahkan apa yang dia sampaikan dalam bahasa lain
itu. 14Kalau 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
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ini: Waktu saya berdoa, saya akan melibatkan roh dan
pikiran saya. Dan waktu saya menyanyikan pujian, saya
akanmelibatkan rohdanpikiran saya. 16Karenakalaukamu
memuji Allah dengan rohmu denganmenggunakan kemam-
puan berbicara dalam bahasa lain, bagaimana pendengar
yang tidakmengerti bisa turutmemuji Allah ataumengucap-
kan “Amin” atas ucapan syukurmu itu? 17 Sekalipun kamu
bersyukur kepadaAllah dengan cara yang sangat baik, tetapi
para pendengar tidak akan dikuatkan.

18 Saya bersyukur kepada Allah karena— dibanding den-
gan setiap kalian, saya lebih sering menggunakan kemam-
puan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk
berbicara dalam bahasa lain. 19 Tetapi dalam pertemuan
jemaat, daripada sayamengucapkan ribuankata-kata dalam
bahasa lain itu, lebih baik sayamengucapkan lima kata yang
bisa dimengerti— supaya para pendengar dikuatkan oleh
ajaran saya.

20 Saudara-saudari, tentang hal ini janganlah berpikir
seperti anak-anak. Tetapi tentang kejahatan— yah, jadilah
seperti bayi! Tetapi dalam pemikiranmu tentang hal ini,
hendaklah kamu menjadi dewasa! 21 Tentang 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 cocokdidengarolehorang-orangyangkeraskepala
dan yang menolak untuk percaya kepada TUHAN, dan ku-
rang berguna bagi orang-orang yang percaya. Sedangkan
berbicara atau mengajar sesuai apa yang diterima dari
Roh Allah sangat berguna untuk orang yang sudah per-
caya, dan kurang cocok untuk mereka yang belum percaya.
23 Walaupun begitu, kalau ada beberapa orang yang baru
masuk ke dalam pertemuan jemaat ketika kalian semua
berbicara dalam berbagai bahasa lain sesuai pimpinan Roh
Kudus, pastilah mereka berpikir kalian gila. 24 Tetapi se-
andainya kalian semua sedang menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah dan orang yang belum percaya
† 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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atau belum mengerti masuk ke dalam pertemuan kalian
itu, maka hal-hal yang kalian sampaikan itu akan meny-
atakan dosa-dosanya, dan dia akan merasa diadili oleh se-
mua yang kalian katakan. 25Dan hal-hal rahasia yang ada di
dalam hatinya akan dinyatakan. Akhirnya dia akan berlutut
dan menyembah Allah serta mengaku, “Allah benar-benar
bersama kalian.”

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya saling men-
guatkan

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 Allah, 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. 27Kalau ada yang in-
gin berbicara kepada jemaat denganmenggunakan kemam-
puan rohani berbahasa lain, maka hanya diperbolehkan
dua atau paling banyak tiga orang saja. Hendaklah mereka
berbicara satu persatu, dandi antara orang yanghadir harus
ada yang bisamenerjemahkan apa yangmereka sampaikan.
28 Kalau tidak ada orang yang mempunyai kemampuan
khusus untuk menerjemahkan bahasa lain itu, maka orang
yang ingin menggunakan kemampuan berbahasa lain itu
tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada jemaat dalam
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 me-
nilai apa yang mereka katakan. 30 Tetapi kalau Allah meny-
atakan sesuatu kepada salah satu dari mereka yang hadir,
maka orang yang sedang bicara harus diam— supaya pesan
Allah disampaikan dengan teratur. 31 Dengan demikian
kamu semua yangmempunyai kemampuanmenyampaikan
pesan dari Allah mendapat kesempatan satu-persatu, su-
paya semua yang hadir bisa mendapatkan pengajaran dan
dikuatkan. 32 Karena setiap orang yang mempunyai ke-
mampuan untuk menyampaikan pesan dari Allah sanggup
mengendalikan dirinya dan sabar menunggu kapanmereka
menyampaikan berita dari Allah. 33 Karena Allah tidak
menginginkan kekacauan, tetapi segala sesuatu yang kita
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lakukan berdasarkan pimpinan-Nya akan selalu berlang-
sung dengan tenang.
Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam semua ibadah

umat Allah, 34 perempuan-perempuan sebaiknya berdiam
diri dalam ibadah. Perempuan-perempuan tidak diizinkan
langsung berbicara, karena mereka harus terus hormat dan
taat kepada pimpinan suami masing-masing— seperti yang
dikatakan dalam Hukum Taurat. 35 Kalau seorang perem-
puan inginbertanyasesuatu, hendaklahdiabertanyakepada
suaminya di rumah, karena perempuan sebaiknya tidak
berbicara di dalam ibadah.

36 Kalau ada di antara kalian yang tidak senang dengan
ajaran saya ini, ingatlah bahwa bukan kalian yang pertama
menerima ajaran dari Allah, dan bukan kalian saja yang
menjadi pengikut Kristus! Biarlah kalian juga mengikuti
kebiasaan jemaat-jemaat Kristus di tempat-tempat yang lain.
37 Kalau ada di antara kalian yang merasa bahwa dia mem-
punyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan
dari Allah atau dipenuhi oleh Roh Allah, biarlah dia men-
gakui juga bahwa apa yang saya tuliskan ini adalah perintah
dari TUHAN. 38 Dan kalau orang itu tidak mengakui ajaran
ini, berarti dia tidak mempunyai kemampuan menyam-
paikan 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 untukmenyampaikan pesan dari Allah.
Dan janganmelarang saudara seiman yang lain untukmeng-
gunakankemampuankhususuntukberbicaradalambahasa
lain sesuai pimpinan Roh Kudus. 40 Tetapi semuanya harus
dilakukan dengan cara yang baik dan teratur.

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1Dan sekarang Saudara-saudari, saya inginmengingatkan
kalian tentangKabarBaik yang sudah sayaberitakankepada
kalian. Berita itulah yang sudah kalian terimadan yang sam-
pai sekarang masih terus kalian pertahankan. 2Danmelalui
berita itulah kalian sedangmendapatkan keselamatan— asal
kalian terus teguh mempercayai apa yang sudah saya beri-
takan kepada kalian masing-masing! Kalau tidak, percuma
saja kamumenjadi percaya!

3Karena saya sudah menyampaikan kepada kalian berita
yang paling penting yang sudah saya terima— yaitu bahwa
Kristus Yesus sudah mati untuk menanggung hukuman ak-
ibat dosa-dosa kita— seperti yang tertulis dalam Kitab Suci.



1 Korintus 15:4 533 1 Korintus 15:15

4 Sesudah Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga Allah
menghidupkan Kristus kembali dari kematian— seperti ter-
tulis 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
menampakkandiri kepadaadik-NyayangbernamaYakobus,
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 dalam diri 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
adabeberapaorangdiantarakalianyangberkatabahwakita
orang-orang percaya tidak akan dihidupkan dari kematian?
13 Karena kalau kita tidak dihidupkan kembali dari kema-
tian, itu berarti Kristus juga tidak pernah hidup kembali dari
kematian. 14Dan sekiranya Kristus tidak pernah dihidupkan
kembali, maka sia-sialah berita yang kami sampaikan. Dan
keyakinan kalian juga sia-sia saja. 15Kalau begitu kami juga
keliru, karena ternyata kami sudahmengajarkan yang salah
tentang Allah. Karena kami sudahmemberitakan bahwa Al-
lah sudah menghidupkan Kristus kembali. Padahal— kalau
benar bahwa orang-orang mati tidak pernah dihidupkan

* 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 tidakmenampakkan diri kepada Yudas dari desa Kariot.
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kembali, maka Allah pun tidak pernah menghidupkan Kris-
tus! 16Karena kalau benar orang-orang mati tidak akan per-
nah dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah
dihidupkan kembali. 17Dan kalau Kristus tidak dihidupkan
kembali dari kematian, percuma saja keyakinan kita, dan
kita masih hidup di dalam dosa! 18 Demikian juga saudara-
saudari kita yang sudah bersatu dengan Kristus dan yang
sudah mati. Mereka tidak diselamatkan melainkan sudah
binasa! 19Dan kalau pengharapan kita kepadaKristus hanya
untuk kehidupan di dalamdunia ini saja, kitalah yang paling
malang di antara semuamanusia!

20 Tetapi sebenarnya Kristus sudah dihidupkan kembali
dari antara orang-orang mati! Hal itulah yang menjadi
jaminan bahwa orang-orang lain yang sudahmati pasti akan
dihidupkan kembali.† 21 Jadi perhatikanlah hal ini: Kuasa
kematian menular kepada manusia karena perbuatan satu
orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh karena Satu Orang
jugalah— yaitu Yesus, manusia dihidupkan kembali dari ke-
matian. 22Karena sebagai keturunan Adam, semuamanusia
mengalami kematian. Tetapi setiapkita yangbersatudengan
Kristus dihidupkan kembali dari kematian. 23 Tetapi proses
kehidupan kembali ini terjadi secara bertahap: Pertama
Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian sebagai
jaminanbuatkita. Kemudianpadakedatangan-Nyakembali,
kita semua yang sudah menjadi milik Kristus dihidupkan
kembali dari kematian. 24 Kemudian terjadilah hal yang
terakhir dari semuanya— yaitu waktu Kristus akan membi-
nasakan setiap pemerintahan, kerajaan, dan penguasa yang
lain. Sesudah itu Dia akan menyerahkan segala sesuatu
kepada Allah Bapa, supaya Allah memerintah sebagai Raja
Agung.

25 Karena Allah sudah menetapkan untuk Kristus “duduk
di sebelah kanan” Allah dan memerintah sebagai Raja sam-
pai tiba saat yang Allah sudah janjikan kepada-Nya— yaitu,
“Aku akan mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan
membuat mereka menjadi budak-Mu.”✡ 26 Musuh terakhir
yang akan dibinasakan adalah kuasa kematian. 27 Karena
Kitab Sucimenuliskan, “Allah sudahmeletakkan segala sesu-
atu di bawah kuasa-Nya.”✡ Dengan tulisan, “Allah sudah
meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa-Nya,” jelaslah
† 15:20 menjadi jaminan … Secara harfiah, “hasil (panen) pertama dari yang
tertidur (dalam kematian).” Yesus digambarkan seperti hasil panen pertama.
Dalam Perjanjian Lama, hasil panen yang pertama diberikan kepada Allah. (Im.
23:9-14) Dalam ayat ini hasil panen pertama merupakan jaminan bahwa pasti
masih ada banyak lagi hasil yang akan dipanen. ✡ 15:25 Mzm. 110:1; Mat.
22:44; Kis. 2:34-35; Ibr. 1:13 ✡ 15:27 Mzm. 8:6
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bahwa Allah Bapa sendiri tidak ikut di dalamnya. 28 Tetapi
sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa Anak Allah,
maka Kristus sendiri yang akan menunjukkan bahwa diri-
Nya sendiri juga berada di bawah kuasa Allah Bapa— yaitu
Dia yang sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa
Anak-Nya. Dengan demikian nyatalah bahwa Allah adalah
YangMahakuasa danMahatinggi.

29Dan lagi tentang kebangkitan kita orang-orang percaya
dari kematian: Kalaumemang benar orang-orangmati tidak
dihidupkan kembali dari kematian, kenapa pernah ada dari
saudara-saudari kita seiman yang minta dibaptis dengan
air sekali lagi untuk mewakili bapak atau ibunya yang su-
dah mati?‡ 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? 30 Dan kami
rasul-rasul menjadi bukti lagi: Kalau kita tidak akan di-
hidupkan kembali dari kematian, kenapa setiap saat kami
tidak pernah takut menghadapi bahaya? 31 Benar Saudara-
saudari, setiap saat saya siap mati! Saya bersumpah bahwa
itu benar, dan rasa bangga saya terhadap kalian juga adalah
benar! Saya bangga terhadap kalian karena kalianlah bukti
pelayanan saya dalam pimpinan Tuhan kita Kristus Yesus.
32 Buat apa saya rela berjuang melawan orang-orang yang
sangat ganas di kota Efesus?! Kalau kita manusia hanya
mati saja dan tidak pernah dihidupkan kembali, 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 denganorang-orang jahat, nanti kamuakanmenjadi
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
‡ 15:29 dibaptis … yang sudah mati Secara harfiah, “dibaptis untuk pihak
orang mati.” Kemungkinan besar maksudnya adalah dibaptis untuk anggota
keluarganya yang sudahmeninggal sebelummereka sempatmendengar tentang
Yesus. Anggota keluarga orang-orang seperti itu pasti berpikir seperti ini, “Aduh!
Bapak saya sudah percaya Raja Penyelamat akan datang, jadi dia pasti menjadi
pengikut Yesus kalau dia mendapat kesempatan.” Paulus menggunakan contoh
ini yang pernah dibuat oleh orang Kristen yang pertama sebagai bukti bahwa
orang Kristen itu memang percaya akan dihidupkan kembali dari kematian.
TetapiPaulus tidakbermaksudsupayaorangKristenzamansekarangmelakukan
baptisan seperti itu. ✡ 15:32 Yes. 22:13; 56:12
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kita
35 Tetapi sering ada pertanyaan, “Bagaimana orang mati

akan dihidupkan kembali? Waktu kita dihidupkan, seperti
apakah tubuh kita nanti?” 36 Pertanyaan itu adalah per-
tanyaan bodoh. Bibit tanaman yang ditanam pertama men-
galami kematian supaya bisa tumbuh dan hidup kembali.
37 Dan kalau kamu menanam suatu tanaman, yang kamu
tanam bukanlah semua bagian tanaman yang masih tum-
buh. Tetapi yang ditanam adalah bizinya— seperti biji gan-
dum atau biji-bijian yang lain. 38 Sesudah ditanam, Allah se-
lalu memberikan tubuh kepada bibit itu sesuai dengan yang
ditetapkan-Nya untuk setiap jenis bibit. 39 Ada bermacam-
macam tanaman, begitu juga ada perbedaan antara badan
manusia dengan badan makhluk hidup yang lain— seperti
binatang, burung, dan ikan. 40Begitu juga benda-benda yang
ada di bumi berbeda dengan benda-benda yang ada di lan-
git. Dan keindahan benda-benda di langit berbeda dengan
keindahan benda-benda di bumi. 41 Keindahan matahari
berbeda dengan keindahan bulan. Dan setiap bintang kein-
dahan cahayanya berbeda-beda.

42 Demikian juga akan ada perubahan tubuh yang kita
akan alami pada saat kita dihidupkan kembali! Tubuh kita
yang dikuburkan akan hancur seperti bibit yang ditanam,
tetapi tubuh yang diberikan kepada kita ketika kita dihidup-
kan kembali tidak bisa hancur lagi! 43 Ketika tubuh kita
dikuburkan— seperti bibit yang ditanam, kelihatannya hina
dan lemah. Tetapi ketika dihidupkan kembali, menjadi
tubuh surgawi yang mulia dan mempunyai kuasa! 44Tubuh
yang digambarkan seperti bibit yang ‘ditanam’ itu adalah
tubuh jasmani. Tetapi yang dihidupkan kembali adalah
tubuh rohani.
Tentu saja, kalau ada tubuh jasmani, berarti tubuh rohani

juga harus ada. 45 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Manusia yang pertama— yaitu Adam, menjadi makhluk
yang hidup.” Tetapi Orang yang seperti Adam yang ter-
akhir§— yaitu Kristus, adalah Roh yang memberi hidup.✡
46Dari contoh itu kita bisa lihat bahwa yang pertama datang
adalah makhluk jasmani, kemudian barulah makhluk ro-
hani. 47 Manusia yang pertama— yaitu Adam, diciptakan
dari debu tanah, sedangkan Dia yang digambarkan sebagai
Adamkedua— yaituKristus, berasal dari surga. 48Begitu juga
kita manusia duniawi mempunyai tubuh duniawi seperti
Adam. Dan semua orang yang menjadi warga kerajaan

§ 15:45 Adam Nama Adam artinya ‘manusia’. Di sini “Adam yang terakhir”
menunjuk kepada Kristus sebagai ‘Manusia Surgawi’. ✡ 15:45 Kej. 2:7
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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.
51Perhatikanlah! Karena sekarang sayamau bukakan suatu
rahasia kepadakalian: Kita tidakakanmati semuanya, tetapi
setiap kita akan diubahkan! 52 Hal 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.
53Perubahanyangkita alaminanti bisa digambarkan seperti
padawaktu kitamengganti pakaian. Karena tubuhyangbisa
mati itu akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati.
54 Jadi, waktu tubuh kita yang bisa mati itu diganti dengan
tubuh yang tidak bisamati, tepatlah Firman yang tertulis ini,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita sudah

menang!”✡
55 “Hei maut, kami tidak takut kepadamu lagi!

Hei maut, kamu tidak berkuasa lagi untuk menyakiti
kami!”✡

56 Kuasa maut untuk menyakiti berasal dari dosa. Dan
Hukum Taurat seringmenjadi pendorong sehinggamanusia
menjadi budak dari kuasa dosa.* 57 Tetapi kita bersyukur
kepada Allah, karena melalui Tuhan kita Kristus Yesus, kita
diberi kemenangan!

58Olehkarena itu, Saudara-saudari yang sayakasihi, berta-
hanlah! Apa pun tidak boleh mengguncangkan keyaki-
nanmu! Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan
pelayananTuhanYesus, karenakita tahu—denganpimpinan
Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia.

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

✡ 15:54 Yes. 25:8 ✡ 15:55 Hos. 13:14 * 15:56 Hukum Taurat … kuasa dosa
Paulus menjelaskanmaksud kalimat ini dalam Rom. 5:13 dan Rom. 7:7-25.
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1 Dan sekarang saya mau memberi petunjuk tentang
dana yang sedang dikumpulkan untuk umat Allah yang be-
rada di provinsi Yudea. Saya mau memberi nasihat yang
sama seperti yang saya berikan kepada jemaat-jemaat di
Galatia: 2 Setiap hari Minggu,* hendaklah kalian masing-
masing memisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang
TUHAN berikan kepadamu. Kumpulkanlah uangmu itu
lalu simpanlah dengan aman, sehingga kamu tidak perlu
mengumpulkan uang lagi pada waktu saya datang. 3Ketika
sayadatang, kita akanmengutusbeberapaorangyangkalian
pilih sendiri untuk membawa pemberian itu ke Yerusalem.
Mereka juga akan membawa surat pengantar. 4 Atau kalau
kalian rasa lebih baik, saya juga akan ikut pergi bersama
mereka.

Rencana Paulus
5Dalam perjalanan menuju kalian, saya berencana mele-

wati provinsi Makedonia. 6 Mungkin saya akan tinggal be-
berapawaktu bersamakalian— bahkan sampai akhirmusim
dingin. Dengan begitu, kalian bisa menolong saya melan-
jutkan perjalanan ke mana pun saya pergi. 7 Karena saya
tidakmau sebentar sajamengunjungi kalian. Saya berharap
saya bisa tinggal lebih lama bersama kalian— kalau TUHAN
menghendaki. 8 Tetapi saya akan tinggal di Efesus sampai
hari raya Pentakosta. 9 Saya memutuskan seperti itu karena
kesempatan untuk berhasil menyampaikan berita kesela-
matan terbuka lebar bagi saya di sini. Tetapi banyak juga
orang yangmenentang pekerjaan saya itu.

10 Kalau Timotius mengunjungi kalian, usahakanlah su-
paya 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 tolonglahdiadalamperjalanannyadengan
berkat yang ada pada kalian, sehingga dia bisa kembali
kepada saya dengan selamat. Karena saya menantikan dia
bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain yang
akan ikut bersama dia.

12 Sekarang tentang saudara kita Apolos: Saya sungguh-
sungguhmendesakdia supayadiabersama saudara-saudara
yang lain itu datangmengunjungi kalian. Tetapi diamenolak
untuk datang sekarang. Dia akan mencari kesempatan yang
baik untukmengunjungi kalian.

Paulusmengakhiri suratnya

* 16:2 hari Minggu Secara harfiah, “hari pertama setiapminggu.”
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13 Waspadalah. Teruslah percaya penuh kepada Kristus.
Berjuanglah dengan berani demi Yesus, dan tetaplah berpe-
gang kepada Dia. 14 Hendaklah 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 Al-
lah. Karena itu Saudara-Saudari, saya mohon supaya kalian
16menaati mereka dan semua orang lain yang bekerja keras
seperti mereka dalam pekerjaan pelayanan TUHAN.

17 Saya senang sekali atas kedatangan Stefanus, Fortu-
natus, dan Akaikus. Dulu saya merasa kesepian karena
kalian semua tidak bersama saya. Tetapi sekarang, dengan
mereka ada di sini, saya merasa seperti bersama kalian lagi.
18Mereka sudahmenghiburkan danmenguatkan hati saya—
sebagaimana mereka sering lakukan di antara kalian. Biar-
lah kalian selalu menghargai orang-orang seperti mereka.

19 Jemaat-jemaat yang di sini di Asiamenyampaikan salam
kepada kalian. Akwila dan Priskila menyampaikan salam
penuh kasih dalam Tuhan Yesus kepada kalian. Juga jemaat
yang selalu berkumpul di rumah mereka menyampaikan
salam kepada kalian. 20 Semua saudara-saudari seiman
di sini menyampaikan salam kepada kalian. Dan sesudah
kalian membaca surat ini, sebagai umat yang sudah disu-
cikan oleh Allah, hendaklah kalian saling memberi salam
dengan penuh kasih† satu sama lain.

21Saya, Paulus,menuliskan salam terakhir saya ini dengan
tangan saya sendiri.

22Biarlah semua orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus
menerima hukuman yang berat dari Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡
23 Doa saya, Tuhan Yesus akan selalu baik hati kepada

kalian.
24 Saya juga mengasihi kalian semua yang bersatu dengan

Kristus Yesus.

† 16:20 disucikan … salam dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
‡ 16:22 Datanglah, ya Tuhan Yesus Secara harfiah Paulus menggunakan satu
kata dalam bahasa Ibrani/Aram— yaitu “maranatha.”
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Surat Paulus yang kedua kepada
jemaat Korintus

1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman je-
maat Allah di Korintus dan semua umat Allah di seluruh
daerah Akaya:
Salam dari Paulus, yang menjadi seorang rasul Kristus

Yesus atas kehendak Allah, dan dari Timotius— saudara kita
dalam Kristus.

2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus
akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
gan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
3 Terpujilah Allah!— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus

Yesus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Dia yang selalu
menguatkan kita! 4Dialah yangmenguatkan* kami sehingga
kami sanggup menghadapi setiap penderitaan yang kami
alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan
orang lain yangmengalami bermacam-macam penderitaan.
Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka
bagaimana Allah sudah menguatkan kami lewat penderi-
taan 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 se-
makin menguatkan kita supaya kita bisa menguatkan orang
lain. 6 Contohnya, kalau kami dibuat menderita, hal itu
adalah untuk menguatkan kalian dan demi keselamatan
kalian juga. Dan ketika Kristus menguatkan kami, hal itu
juga memberikan kekuatan kepada kalian, sehingga kalian
bertahan dengan sabar waktu kalian mengalami penderi-
taan seperti yangkamialami. 7Besarharapankami 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 men-
dapat beban yang berat di sana melebihi kekuatan kami—
sampai kami putus asa atas hidup kami. 9 Bahkan waktu

* 1:4 menguatkanmenerjemahkan kata ‘parakaleo’ dalambahasa Yunani. Kata
ini sering dipakai dalam surat ini. TSI biasanyamenerjemahkan kata ini dengan
‘menguatkan’, tetapi artinya bisa juga menghibur, mendorong, mengajak, dan
mengajar.
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itu kami berpikir, “Kami akan segera dibunuh!”— seper-
tinya 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 terus menopang kami di dalam doa-doamu. Dan
Allah akan terus menolong kami sebagai jawaban atas doa
dari banyak orang, sehingga banyak orang akan bersyukur
kepada-Nya.

Perubahan rencana Paulus
12 Inilah yang kami banggakan, dan dengan segenap hati

saya berkata bahwa ini benar: Dalam segala hal yang sudah
kami lakukan di dunia ini, kami melakukannya dengan hati
nurani yang jujur dan murni yang berasal dari Allah. Dan
hal itu semakin nyata dalam pekerjaan yang kami lakukan
bersama dengan kalian. Kami melakukannya berdasarkan
kebaikan hati Allah— bukan berdasarkan hikmat dunia ini.
13-14Yang kami tuliskan kepada kalian hanyalah hal-hal yang
bisa kalian baca dan mengerti. Tetapi seperti yang kalian
sudahmengerti sebagian tentangkami, sayaberharapkalian
juga akan mengerti lebih dalam tentang kami. Dengan
demikianpadahari TuhankitaKristusYesusdatangkembali,
saya berharap kalian juga bangga karena kami yang sudah
mengerjakan 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 mengun-
jungi kaliandalamperjalanankeMakedonia, dan jugadalam
perjalanan pulang. Saya merencanakan seperti itu supaya
kalian mendapat berkat dua kali lipat dan untuk mem-
berikan kesempatan kepada kalian untuk mengutus saya ke
Yudea. 17 Tetapi saya harus mengubah rencana itu. Waktu
kalian mendengar hal itu, apakah kalian pikir rencana saya
asal-asalan saja? Atau mungkin kalian berpikir bahwa saya
membuat rencana seperti orang duniawi— yaitu orang yang
tidak bisa dipercaya karena rencananya sering asal-asalan,
sebentar berkata “Rencana ini, ya” dan sebentar lagi berkata
“Rencana ini, tidak.”

18Demi Allah yang selalu setia, saya berjanji kepada kalian
bahwa sikap saya tidak seperti itu! 19Karena sesuai dengan
berita keselamatan tentang Anak Allah kita Kristus Yesus,
rencana-Nya tidak pernah asal-asalan! Berita tentang Dia
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yang Silas,† Timotius, dan saya sendiri beritakan bahwa
Yesus bukan Orang yang sebentar berkata “Ya” dan sebentar
lagi berkata “Tidak.” Dia bukan orang yang seperti itu! Dia
sungguh sangat layak dipercaya! 20 Karena bagi kita yang
sudah bersatu dengan Dia, Kristus sendiri yang sudahmem-
buktikan bahwa Allah akan selalu setia menepati janji-Nya
kepada umat-Nya. Dan karena itulah di dalam Kristus kita
jugabersyukur sertamemuliakanAllahdanberkata “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 sudah mengurapi kita dengan Roh-Nya sehingga kita
sanggup melayani Dia. 22 Roh Kudus yang ada di dalam
diri kitamasing-masingmenjadi seperti cap atau tanda yang
menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah,
danRoh itulah yangmenjaminbahwaAllah 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 lagi membuat

hati kalian sedih pada waktu saya datang kembali mengun-
jungi kalian. 2Karena kalau saya datang dan membuat hati
kalian sedih maka saya pun akan lebih sedih, jadi siapa
lagi yang akan menghibur saya selain kalian yang sudah
saya buat sedih?! 3 Karena itulah saya menuliskan tentang
perkara itu di dalam surat saya yang lalu, supaya ketika saya
datang, kalian tidak membuat saya sedih. Karena seharus-
nya kalianlah yangmenjadi 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
† 1:19 Silas Secara harfiah, “Silwanus.”
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sayamenulis surat saya yang dulu kepada kalian. Saya tidak
bermaksudmembuat kalian sedih, tetapi supaya kalian tahu
betapa besarnya kasih saya kepada kalian!

Maafkanlah orang yang bersalah
5 Saudara kita yang saya bicarakan dalam surat saya itu,

kesalahannya lebih mengecewakan kalian daripada saya.
Supaya tidak melebih-lebihkan keadaannya, ada di antara
kalian yang hanya sedikit merasa kecewa, tetapi ada yang
sangat dikecewakan. 6Sesuai dengannasihat saya, hukuman
yang diberikan kepadanya oleh sebagian besar dari kalian
sudah cukup. 7 Jadi sekarang biarlah kalian memaafkan
dan menguatkan saudara kita itu. Hal itu akan menolong
dia supaya tidak tenggelam dalam kesedihan. 8Oleh karena
itu, sekarang saya mohon kalian menunjukkan kepadanya
bahwa kalian masih mengasihi dia. 9Dalam surat yang dulu
itu kepada kalian, alasan saya menulis tentang perkara itu
adalah untukmenguji hati kalian. Sayamaumelihat apakah
kalian tetap taat biarpun kalian mengalami perkara yang
sulit. 10Waktu kalian memaafkan saudara kita itu, biarlah
kalian tahu saya juga sudah memaafkan dia. Belum tentu
dia bersalah kepada saya, tetapi di hadapan Kristus saya
sungguh-sungguhmemaafkan dia, karena itu demi kesatuan
kita semua. 11 Dengan cara saling memaafkan akan lebih
baikbagi kita, supayakita tidak tertipuoleh iblis. Karenakita
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. 13Tetapi saya tidak bisa tenang di situ, karena
saya tidakbertemudengan saudarakitaTitus. Jadi sayamen-
gucapkan selamat tinggal kepada pengikut-pengikut Kristus
yang ada di sana dan pergi ke Makedonia.

Kemenanganmelalui Kristus
14 Tetapi syukur kepada Allah, karena Dia yang selalu

memimpin kami hamba-hamba-Nya ke dalam kemenangan
melalui kuasa Kristus. Allah memakai kami untuk mem-
perkenalkan Kristus kepada semua orang di mana saja, jadi
pelayanan kami seperti bau harumwangi-wangian yang ter-
cium ke mana-mana. 15 Bagi Allah, pelayanan kami seperti
persembahan yang harum baunya, karena kami memper-
taruhkan hidup kami demi mengabarkan berita tentang
Anak-Nya. Dan bagi orang-orang yang sedang ikut jalan
keselamatan, pelayanan kami juga seperti bau yang harum.
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Tetapi tanggapan orang-orang yang ikut jalan menuju ke-
binasaan sangat berbeda. 16 Bagi mereka, pelayanan kami
seperti bau bangkai busuk yang sangat menjijikkan. Tetapi
bagi orang-orang yang sedang diselamatkan, pelayanan
kami seperti bau harum dari surga yang memberi hidup.
Sebenarnya ini adalah tanggung jawab yang sangat berat
bagi setiap kita yang mau melayani Kristus! 17 Banyak guru
palsuyangmenjadikanberitadariAllah sebagaibarangyang
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 itulahkami sungguh-sungguhhanyamen-
gandalkan Kristus dalammemberitakan berita keselamatan
yang dari Allah.

3
Sifat-sifat para hamba Allah

1Mengenaihal yang saya tulisdi atas, jangansampaikalian
pikir bahwa kami juga membanggakan diri seperti guru-
guru palsu itu. Kami tidak seperti mereka yangmemerlukan
surat pengantar untuk memperkenalkan pelayananmereka
kepada jemaat baru. 2-3 Karena kalianlah yang merupakan
surat pengantar kami! Waktu orang-orang memperhatikan
cara hidup kalian, kalian menjadi seperti surat Kristus yang
bisa diketahui dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis
bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup.
Dan surat itu tidak diukir pada batu,* tetapi di dalam hati
kalian. Tetapi karena kami yang memperkenalkan Kristus
kepada kalian, TUHAN juga mengukir nama kalian di dalam
hati kami. 4Kamibisaberbicara seperti itu karenaKristuslah
yang memberikan keyakinan itu kepada kami di hadapan
Allah. 5 Maksud saya bukan untuk mengatakan bahwa
kami bisa melayani Allah karena kemampuan kami sendiri.
Bukan! Tetapi Allahlah yang memampukan kami untuk
melayani Dia. 6 Karena Dialah yang memampukan kami
sebagai hamba untukmenyampaikan 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 Allah membawa kita kepada ke-
hidupan!

* 3:2-3 batu Paulus membandingkan dengan hukum Taurat yang diberikan
Allah kepadaMusa, yang tertulis pada loh batu (Kel. 24:12; 25:16).
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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 perjan-
jian yang baru yang berasal dari Roh Allah! 9Maksud saya
adalah: Kalau perjanjian yang lama— yangmembawa huku-
man kepada kita, mempunyai kemuliaan, tentu lebih mulia
lagi kemuliaan dari perjanjian yang baru yang membuat
kita dibenarkan di hadapan Allah. 10 Sebenarnya perjanjian
yang lama itu— yang dulu dianggap mulia, sekarang tidak
begitu mulia lagi kalau dibandingkan dengan perjanjian
yang baru— yang jauh lebih mulia. 11 Karena kalau perjan-
jian yang lama— yang sekarang diganti dengan yang baru,
diberikan dengan kemuliaan, maka perjanjian yang selama-
lamanya pastilahmempunyai kemuliaan yang lebihmulia.

12 Oleh karena kami sangat yakin akan apa yang kita
harapkandariAllah,makakamiberani sekalimemberitakan
tentang perjanjian yang baru ini. 13 Kami tidak seperti
Musa yang menutupi mukanya dengan kain supaya orang-
orang Israel tidak bisa melihat sinar kemuliaan itu sedang
menghilang. 14 Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel
sudah tertutup. Bahkan sampai sekarang pun, ketika anak-
anak mereka 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 per-
caya kepadaKristus. 15Tetapi kasihan, sampai hari ini ketika
merekamembacaHukumMusa, sepertimasih adakain yang
menutupi pikiran mereka. 16 Akan tetapi ketika seseorang
bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, maka kain itu akan
Allah singkirkan dari pikirannya. 17 Dan sinar kemuliaan
yang memancar dari Tuhan Yesus kepada kita menggam-
barkan Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ
ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama itu.
18 Jadi, denganmuka yang tidak lagi berselubung, kita 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 sempurnamemancarkan kemuliaan-Nya.
† 3:7 Perjanjian Dalam ayat 7-11 secara harfiah disebut, “Pelayanan.”
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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! 2Kami 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 tetap
mengajarkan hal-hal yang benar dengan terus terang. Dan
secara terus terang pula kami mau menunjukkan kepada
orang lain siapa kami sebenarnya. Dengan begitu mereka
bisa menilai kami sesuai dengan hati nurani mereka di
hadapan Allah. 3 Kalau Kabar Baik yang kami beritakan
tidakmasukakal bagi sebagianorangkarenapikiranmereka
seperti masih tertutup dengan kain selubung tersebut, ny-
atalah bahwa mereka itu adalah orang yang menuju kebi-
nasaan. 4Karena penguasa* dunia ini sudah membuat buta
mata hati mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat sinar
kemuliaan yang ada di dalam Kabar Baik tentang Kristus—
yang mencerminkan semua sifat Allah! Karena itu mereka
tidak percaya kepada Kabar Baik dari Allah itu.

5 Karena berita yang kami beritakan bukanlah tentang
diri kami sendiri! Tetapi yang kami beritakan adalah
bahwa Kristus Yesus adalah Penguasa hidup kita, dan kami
hanyalah pelayan yang hina untuk kalian karena kehendak
Yesus. 6Karena Allah yang sudah berkata, “Dari dalam kege-
lapan hendaklah terang memancarkan sinarnya.” Dialah
yang sudah memancarkan terang-Nya di dalam hati kita
supaya kita bisamengerti danmelihat 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.

8Karena 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
sehinggakami tidak sampaimati. 10 Jadimelalui penderitaan

* 4:4 Penguasa dunia ini Secara harfiah, “dewa dunia ini,”maksudnya iblis.
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yang kami alami secara badani, kami menunjukkan bahwa
kami bersatu dengan Yesus dalam kematian-Nya. Dengan
demikian kuasa kehidupan Yesus juga terlihat dalam tubuh
kami. 11 Ya, memang kami masih hidup! Tetapi karena
melayani Yesus, hidup kami selalu terancam. Hal itu terjadi
kepada kami supaya kuasa kehidupan Yesus juga bisa terli-
hat dalam tubuh kami yang fana ini. 12 Jadi, biarpun hidup
kami selalu terancam, tetapi hal itu membawa kehidupan
kepada kalian!

13 Dalam Kitab Suci tertulis, “Saya percaya, maka saya
bersaksi.”✡ Kami pun mempunyai keyakinan yang sama:†
Kami percaya, maka kami bersaksi. 14Kami berani bersaksi
karena kami tahu bahwa Allah yang sudah menghidupkan
kembali Tuhan Yesus dari kematian juga akan menghidup-
kan kami kembali dari kematian, supaya kami bisa hidup
bersama Yesus. Dan akhirnya kami dan kalian akan berdiri
di hadapan Allah. 15 Jadi semua hal yang kami alami itu
terjadi demi kebaikan kalian! Ternyata Allah menghendaki
penderitaan kami itu supaya berita tentang kebaikan hati-
Nya semakindisebarluaskankepadabanyakorang, 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 diper-
barui setiap hari! 17 Karena semua kesusahan yang kami
alami sekarang hanyalah sementara dan sebenarnya boleh
dianggap ringan. Tetapi justru kesusahan itu sedang meng-
hasilkan bagi kami kemuliaan surgawi yang akan tahan
untuk selama-lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan
dengan apa pun! Karena begitumulianya, maka semua pen-
ganiayaan dan penderitaan yang sekarang kami alami tidak
perludipikirkan lagi! 18 Jadi, sekarangkamimemikirkanhal-
hal yang tidak kelihatan, dan hal-hal yang kelihatan kami
tidakpikirkan. Karenayangkelihatanhanya 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
✡ 4:13 Mzm. 116:10 † 4:13 keyakinan yang sama Secara harfiah, “roh keyaki-
nan.” Kata ‘roh’di sini bukanmenunjukkanRohKudus, tetapimenunjukkan sifat
pikiran.



2 Korintus 5:2 548 2 Korintus 5:12

ada sampai selama-lamanya. 2 Karena dalam tenda kita
yang kita diami sekarang ini, kita sering mengeluh. Karena
itulah kita sangat merindukan tubuh surgawi— yang akan
kita pakai seperti memakai pakaian baru. 3-4 Jadi selama
kita masih tinggal di dalam tubuh duniawi ini, kita men-
geluh karena kita merasakan tubuh ini seperti beban yang
berat. Tetapi bukan kemauan kita untuk melepaskan tubuh
duniawi ini dan hidup seperti roh tanpa badan. Kita in-
gin segera memakai tubuh surgawi. Kalau hal itu terjadi,
tepatlah Firman Allah yang berkata, “Kuasa kematian sudah
dikalahkan”* oleh kuasa kehidupan. 5 Hal itu sudah Allah
sediakan bagi kita! Dan Dia memberikan Roh-Nya kepada
kita untukmenjamin semuanya bagi kita.

6Karena 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! 8 Karena itulah seharusnya
kita selalu tabah dengan penuh keyakinan bahwa saat kita
tidak lagi memakai tubuh duniawi ini, kita sudah tinggal
bersama Tuhan. 9 Karena itu jugalah kita harus selalu
berusaha supaya tujuanhidupkita yangutamaadalahuntuk
menyenangkan hati Allah— baik ketika kita masih di dalam
tubuh duniawi maupun ketika kita sudah di dalam tubuh
surgawi. 10Karena kita semua pasti akan berdiri di hadapan
takhta pengadilan Kristus— di mana kita akan menerima
balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita
ada di dalam tubuh duniawi, danmemberikan pertanggung-
jawaban atas perbuatan kita yang baik maupun yang jahat.

Utusan-utusan Allah yang membawa berita bahwa manu-
sia dengan Allah bisa berdamai

11 Jadi, karena kami pelayan-pelayan TUHAN mengerti
arti ‘takut akan TUHAN’, kami berusaha meyakinkan setiap
orang tentang berita keselamatan. Allah tahu kesungguhan
hati kami dalam melayani Dia. Dan saya harap dalam hati
nurani kalian, kalian pun akan tahu tentang kesungguhan
hati kami! 12 Dengan menulis hal-hal di atas, sekali lagi
maksud saya bukan untukmembanggakan pelayanan kami,
melainkan saya menyatakan hal-hal itu untuk memberikan
alasan bagaimana kalian bisa bangga karena kami sudah

* 5:3-4 Paulus menggunakan kata-kata dalam Yesaya 25:8. Dia juga mengutip
ayat itu dalam 1Kor. 15:54.
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melayani di antara kalian. Dengan begitu kalian mempun-
yai jawaban kepada guru-guru palsu itu yang lebih mem-
banggakan hal-hal yang kelihatan daripada hati nurani yang
bersih. 13 Kalau orang-orang menganggap kami gila, tidak
apa-apa! Karena kami melayani Allah. Tetapi kalau kalian
menganggap kami waras, itu lebih baik, karena memang
kami terus berusaha melayani kalian. 14Karena kasih Kris-
tus yang menguasai hidup kami, maka kami yakin bahwa
Kristus sudah mati 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 hanyauntukdiri kita sendiri, tetapi hidupbagiDia
yang sudahmati dan hidup kembali bagi kita.

16 Oleh karena itu, sejak kami mengerti tentang semua
itu, kami tidak lagi bisa menilai seseorang menurut peni-
laian manusia duniawi. Dulu memang kami menilai Kris-
tus menurut penilaian manusia, tetapi sekarang tidak lagi
demikian. 17Yang penting, waktu seseorang bersatu dengan
Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru! Semua cara hidup
yang lama sudah berlalu, dan hidup yang baru itu sungguh
indah!

18Dan sumber dari semua perubahan hidup itu adalah Al-
lah sendiri— yang dengan perantaraan Kristus sudah mem-
buat kita berdamai kembali dengan Dia. Lalu Dia mengutus
kami untuk memberitakan tentang perdamaian itu. 19 Yang
kami beritakan adalah bahwa Allah— lewat kematian Kris-
tus, 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 yang Allah
percayakan kepada kami! 20 Artinya kami sudah menjadi
utusan-utusan Kristus Yesus— Raja kita. Melalui kami Al-
lah mengajak dan memanggil setiap kalian untuk menden-
garkan berita ini: Atas nama Kristus Yesus berdamailah
dengan Allah! 21 Ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak
pernah berbuat dosa, tetapi Allah sudahmembuat Dia diper-
lakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita.
Allahmelakukan itu supayakitayangbersatudenganKristus
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,
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“Aku sudah mendengarkan permohonan kalian tepat pada
waktunya,

dan Aku sudahmemberikan pertolongan
kepada kalian pada hari keselamatan.”✡

Jadi kamimemberitakan kepada setiap kalian: Sekarang ini-
lah ‘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 un-
tuk menerima berita keselamatan. Karena kami tidak mau
pelayanan kami tercela. 4Karena itu dalam segala keadaan
kami berusaha untuk menunjukkan kepada setiap orang
bahwa kami hidup dengan cara yang sepantasnya sebagai
pelayan Allah— yaitu kami bertahan dalam penganiayaan,
kemiskinan, atau kesusahan. 5 Kami sering dipukuli dan
dipenjarakan. Orang-orang menjadi kacau dan menyerang
kami. Kami terpaksa bekerja keras untuk mencari nafkah.
Sering kali hidup kami terancam sehingga kami tidak bisa
tidur pada malam hari dan tidak 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 se-
mua orang dengan hati yang tulus. 7 Kami selalu mengajar
yang benar, danmengandalkan kuasa Allah. Kami memakai
semua perlengkapan perang rohani yang diberikan kepada
orang-orang yang hidupnya benar— baik untuk membela
diri dan untukmenyerang penguasa gelap.

8Karena dalam pelayanan kami ada orang yangmenghar-
gai 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. 9 Walaupun kami sudah dikenal, kami diper-
lakukan seperti orang yang belum pernah dikenal. Seper-
tinya kami sudah mati, tetapi lihatlah, kami masih tetap
hidup. Kami sering dihukum dengan cara dipukuli, tetapi
tidak mati. 10 Biarpun kami sering mengalami kesedihan,
tetapi kami tetap bersukacita. Kami sangat miskin, tetapi
sebenarnya pelayanan kami membuat banyak orang men-
jadi kaya secara rohani. Kami tidak mempunyai apa-apa,
tetapi sebenarnya kamimempunyai segala sesuatu.

11 Dengan berkata semuanya itu, Saudara-saudari saya
yang kekasih yang ada di Korintus, kami sudah berbicara
secara terbuka dan hati kami juga terbuka selebar-lebarnya
terhadap kalian. 12Kalau ada yang menghalangi hubungan
✡ 6:2 Yes. 49:8
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kita, bukan kami yang kurang mengasihi kalian! Tetapi
apakah hati kalian sudah tertutup bagi kami? 13 Saya
berbicara kepadakalian 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 Janganlahkitamenjadi terikat denganorang-orang yang

tidak percaya kepada Yesus, karena orang yang hidupnya
benar tidak bisa bekerjasama dengan orang yang hidup-
nya tidak benar. Sebagai contoh, kuasa gelap tidak bisa
bersatu dengan kuasa terang. 15Kristus tidak bisa sepaham
dengan iblis!* Orang yang percaya kepada Kristus tidak
bisa bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepada-
Nya. 16Dan sungguh sangat tidak pantas menaruh berhala-
berhala di dalamRumahAllah. Tetapi bagi Allah yang hidup,
kita adalah seperti Rumah Allah, karena Dia hidup di antara
kita— seperti yang Allah katakan,
“Aku akan hidup bersamamereka

dan berjalan bersamamereka.
Aku akanmenjadi Allahmereka,

danmereka akanmenjadi umat-Ku.”✡
17 “Jadi, keluarlah dari antara orang-orang yang jahat itu

danpisahkanlahdiri kalianmasing-masingdarimereka,
kata TUHAN.

Janganmenyentuh barang najis mereka,
maka Aku akanmenerima kamu.”✡

18Karena TUHAN YangMahakuasa berkata:
“Aku akanmenjadi Bapamu,
dan kalian akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan
anak-anak-Ku perempuan.”✡

7
1 Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah

sudah 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
2 Saya mohon kalian terus membuka hati kalian untuk

kami! Kami tidak pernah berbuat salah kepada siapa pun di
antarakalian, ataumenyesatkankalian, ataumemanfaatkan
* 6:15 iblis Secara harfiah, Paulus menggunakan salah satu nama untuk iblis—
yaitu “Belial.” ✡ 6:16 Im. 26:11-12 ✡ 6:17 Yes. 52:11 ✡ 6:18 2Sam. 7:14;
7:8
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kalian untuk mendapatkan uang. 3 Saya berkata begitu
bukan untuk menyatakan kesalahan kalian. Karena seperti
yang sudah pernah saya katakan, kalian sudah mendapat
tempat yang istimewa di dalam hati kami! Biarpun kita
saling berjauhan, tetapi kalian selalu dekat di hati kami—
sampai kami rela mati dianiaya demi kalian. 4 Saya san-
gat mempercayai danmembanggakan kalian, karena kalian
adalah hasil pekerjaan pelayanan kami. Karena kalian juga,
sukacitakamimelimpahdankami semakindikuatkandalam
semua penderitaan kami.

5 Saya berkata begitu karena waktu kami tiba di Makedo-
nia, kami sama sekali tidak bisa tenang. Berbagai pender-
itaan menyerang kami baik dari luar maupun dari dalam
diri kami. Dari luar sering menghadapi pertengkaran,
dari dalam sering ketakutan. 6 Tetapi Allah yang selalu
menghiburumat-Nyayangputus asa,menguatkankami juga
dengan kedatangan Titus. 7 Kedatangan Titus bukan hanya
menguatkan 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. Memang saya
tahu surat itu membuat kalian sedih, tetapi itu hanya untuk
sementara saja. 9 Sekarang saya bersukacita— bukan karena
saya sudah membuat kalian sedih. Tetapi saya bersukacita
karena kesedihanmu itu sudah membuat kalian bertobat.
Berarti kalian bersedih sesuai dengan kehendak Allah. Dan
hal itu tidak membuat kalian putus asa, tetapi semakin
kuat. 10 Karena kesedihan yang dikehendaki Allah mem-
buat kita 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 ke-
hendak Allah itu: Yaitu sekarang
kalian lebih bersungguh-sungguh mengikuti kemauan

TUHAN,
kalian sudah berusaha membuktikan bahwa kebanyakan

dari kalian tidak bersalah,
kalian lebih benci dan takut berbuat dosa,
kalian lebih rindu dan bersemangat akan apa yang baik dan

adil,



2 Korintus 7:12 553 2 Korintus 8:5

dan kalianmemberi hukuman kepada pihak yang salah.
Jadi kalian sudah menunjukkan banyak bukti bahwa ke-
banyakan dari kalian tidak bersalah dalam masalah itu.
12 Saya mau kalian tahu bahwa alasan saya untuk menulis
surat itu bukan untuk menyatakan siapa yang bersalah
kepada siapa. Tetapi saya menulis surat itu supaya di hada-
pan Allah kalian mendapat kesempatan untuk menyatakan
betapa besar kesungguhanhati kalian untukmengikut kami.
13 Karena itu, waktu kami mendengar berita itu dari Titus,
kami sangat dikuatkan.
Dan kami bukan hanya merasa dikuatkan, tetapi

kami lebih bersukacita lagi karena melihat Titus sangat
bersukacita, karena kalian semua sudah membuat hatinya
lega dan tenang. 14 Memang, sebelum dia 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 selalu terus
terangmengatakan ajaran yang benar kepada kalian, begitu
juga pujian saya tentang kalian yang pernah saya katakan
kepada Titus sudah terbukti benar. 15Dan kasihnya kepada
kalian semakin dalam setiap kali dia mengingat cara kalian
mendengarkan dia, dan bagaimana kalian menyambut dia
dengan rasa takut dan hormat. 16 Saya bersukacita karena
saya bisa mempercayai kalian dalam segala hal.

8
Caramemberi bantuandana sesuai dengankehendakAllah

1 Dan sekarang, Saudara-saudari, kami ingin kalian tahu
bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati
saudara-saudari kita jemaat-jemaat di provinsi Makedonia.
2 Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi
karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah
sehinggamerekamemberi bantuan dana dengan sangatmu-
rah hati. Biarpunmereka sangatmiskin, tetapimerekamen-
jadi kaya dalamhalmemberi. 3Saya bersaksi bahwamereka
memberi di luar kemampuan mereka, sampai mereka se-
makin miskin. Dan mereka memberi dengan hati yang
rela. 4Bahkanmereka berulang kali memohon kepada kami
supaya kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian
juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di
Yerusalem. 5Danwaktu kamimemberi izin,mereka ikut am-
bil bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka— di
mana sebelummereka memberi, mereka menyerahkan diri
dulu kepada TUHAN, baru kepada kami rasul-rasul-Nya. Hal
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yang luar biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak
Allah!

6 Karena itulah kami minta Titus untuk meneruskan
pelayanan ini, karenapadaawalnyadialahyangsudahmem-
ulainya oleh karena kebaikan hati Allah. 7Kalian sudah san-
gat 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 kemura-
han hati kalian juga semakin luar biasa!

8 Yang saya tuliskan ini bukanlah suatu perintah. Tetapi
oleh karena jemaat lain sudahmenunjukkan 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 Tuhan kita Kristus Yesus: Biarpun Dia sangat kaya,
tetapi demi untuk menyelamatkan kita, Dia pernah menjadi
miskin— bahkan menjadi orang yang paling miskin, supaya
kita menerima semua kekayaan rohani!

10-11 Jadi inilah nasihat saya tentang apa yang terbaik bagi
kalian dalam pelayanan ini: Tahun lalu kalian menjadi je-
maat pertama yang rela menyumbangkan sesuatu dan yang
memulai mengumpulkan dana. Oleh karena kalian sudah
menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain, sebaiknya sele-
saikanlah pelayanan yang kalian sudah mulai itu. Biarlah
kalian masing-masing melakukannya dengan hati yang rela
seperti waktu itu, dan berikanlah apa saja sesuai dengan ke-
mampuanmu. 12Karena kalau seseorang ingin memberikan
bantuan, maka Allah akan menerima apa yang diberikan
orang itu menurut kemampuannya. Karena TUHAN tidak
pernah menuntut kita untuk memberi di luar kemampuan
kita. 13Dan kami memang tidak mau kalian berkekurangan
supaya orang lain berkelebihan. Bukan begitu! Kami mau
supaya kebutuhan hidup kita masing-masing sama-sama
tercukupi. 14 Saat ini kalian berkelimpahan dan mampu
menolong saudara-saudari seiman yang berkekurangan di
Yerusalem. Tetapi suatu saat nanti ada waktunya mereka
berkelimpahan dan kalian berkekurangan, danmereka juga
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bisamencukupi kekurangan kalian. Dengan demikian kebu-
tuhan hidup kita sama-sama tercukupi. 15 Jadi bisa terjadi
lagi seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Pada waktu itu, orang-orang yang mengumpulkan banyak

manna
tidakmengalami kelebihan,

danmereka yangmengumpulkan sedikit
tidakmengalami kekurangan.”✡

Tentang pelayanan Titus dan kedua temannya
16SayabersyukurkepadaAllahkarenaDia sudahmenaruh

keinginan yang kuat di dalam hati Titus untuk menolong
kalian— sama seperti yang ada di dalam hati saya. 17Karena
waktu kami meminta dia untuk mengunjungi kalian lagi,
dia senang sekali, karena sebelum kami bertanya, dia su-
dah merindukan kalian dan berencana pergi untuk melihat
kalian. 18 Bersama Titus kami juga mengutus salah satu
saudara seiman yang lain— yang sangat dipuji oleh semua
jemaat karena pelayanannya dalam memberitakan Kabar
Baik. 19Selain itu, saudara itu jugadipilih oleh jemaat-jemaat
di sini untuk ikut bersama kami membawa sumbangan itu
ke Yerusalem. Kami berharap sumbangan itu akan memu-
liakan TUHAN dan juga akan membuktikan bahwa kami
sungguh-sungguhmaumenolong. 20 Jadi agak banyak orang
yang akan ikut ke Yerusalem, supaya tidak ada orang yang
berani mengata-ngatai bahwa kami mengambil sebagian
dari sumbangan yang sangat besar itu untuk kepentingan
pribadi. 21 Karena kami sedang berusaha melakukan yang
benar— baik di hadapan TUHANmaupunmanusia.

22 Bersama mereka berdua, kami juga mengutus seo-
rang saudara seiman yang sudah berkali-kali membuktikan
bahwa dia selalu bersedia membantu. Bahkan sekarang
dia sangat bersedia lagi untuk membantu karena dia sangat
mempercayai kalian.

23 Kalau ada orang yang bertanya tentang Titus, katakan-
lah bahwa dia adalah sahabat saya yang bekerja bersama
saya untukmembantu 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-sungguh mengasihi semua saudara-saudari
seiman. Dengan begitu, para jemaat di sini akanmendengar
kesaksian tentang kalian sehingga terbukti kenapa kami se-
lalu membanggakan kalian.
✡ 8:15 Kel. 16:18
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9
Dorongan untuk membantu saudara-saudari seiman yang

berkekurangan
1 Memang dalam surat ini, saya tidak perlu mendorong

kalian untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini kepada
umat Allah di Yerusalem, 2 karena saya tahu kalian se-
lalu siap sedia memberikan bantuan. Bahkan saya su-
dah mendorong jemaat-jemaat di Makedonia dengan mem-
banggakan kalian. Saya memberitahukan bahwa kalian di
provinsi Akaya sudah siapmemberi sumbangan sejak tahun
lalu. Dan semangat kalian sudah menggerakkan hati seba-
gianbesardarimerekauntuk ikut ambil bagian. 3Tetapi 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
kepadamereka. 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 bang-
gakan 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 akanbenar-benar dianggap sebagai pembe-
rian sukarela dan bukan paksaan.

6 Perhatikanlah ini: Orang yang menanam sedikit akan
menuai sedikit, danorangyangmenanambanyakakanmen-
uai banyak! 7Hendaklah setiap kalianmemberi dengan hati
yang rela. Jangan memberi dengan hati yang sedih atau
paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi den-
gan hati yang senang. 8 Ingatlah bahwa Allah sanggup me-
nunjukkan 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 yang

menaburkan benih.
Mereka sering memberi dengan murah hati kepada
orang-orangmiskin.

Perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah
dilupakan oleh TUHAN.”✡

✡ 9:9 Mzm. 112:9
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10 Jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur
dan hari demi hari memberikan makanan untuk kita
makan, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan
berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan dimampukan
untukmemberi denganmurahhati kepadaorang-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 pemberianmu melalui
dana yang kami kumpulkan akanmembuat semakin banyak
orang yang bersyukur kepada Allah.

12 Pelayanan kita ini tidak hanya mencukupi kebutuhan
umat Allah di Yerusalem, tetapi akan membuat semakin
banyak orang yang bersyukur kepada Allah. 13 Karena
pelayananmu ini, saudara-saudari kita akan memuji Allah.
Karena kemurahan hati kalian kepada mereka dan kepada
semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-
sungguh hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus.
14 Dan ketika mereka berdoa, mereka akan mendoakan
kalian dengan penuh kasih, karena ternyata Allah sangat
luar biasa menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kalian.
15Syukur kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikan-
Nyakepadakita—yaituKristus 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 den-
gan cara duniawi. Karena waktu saya datang, saya beren-
cana menentang mereka dengan berani. Jadi saya berharap
saya tidak perlu memakai keberanian seperti itu terhadap
kalian! 3 Kami berjuang bukan secara duniawi— walaupun
kami masih hidup di dunia ini. 4 Karena senjata-senjata
yang kami pakai bukan senjata duniawi tetapi senjata ro-
hani. Keampuhan senjata kami berasal dari Allah. Karena
itulah kami bisamenghancurkan segalamacamperlawanan
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dan serangan musuh— yaitu iblis.* Jadi kami merebut
orang-orangyangsudahditawanoleh iblisdanmengalahkan
perdebatanmusuh 5dan semuakesombonganmanusia yang
menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk menge-
nal Allah. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-
musuhmereka, kami jugamengalahkan semua pikiran yang
menentang ajaran tentang Kristus, supaya orang lain disi-
apkan untuk taat kepada-Nya. 6 Jadi waktu kami datang,
kami akan siap menghukum setiap orang yang tidak taat
kepada Kristus. Tetapi sebelumnya, sebaiknya kalianlah
yangmemulai untuk taat sepenuhnya kepada-Nya!

7 Kebanyakan kalian hanya berpikir tentang hal-hal yang
jasmani dan tidak menyadari hal-hal yang rohani! Dan di
antara kalian ada orang-orang yangmembanggakan 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 sudah memberikan kuasa kepada kami untuk
membangun keyakinanmu— bukan untuk menghancurkan!
9-10Saya berkata begitu karena ada yang sudahmengatakan,
“Paulus menegur kita dengan tegas dan penuh kuasa dalam
surat-suratnya. Tetapi kalau dia bersama kita, dia lemah dan
sama sekali tidak pandai berkhotbah.” Kalau begitu, jangan
sampai ada di antara kalian yang menyangka bahwa saya
hanya membuat kalian takut dengan apa yang sudah saya
tulis! 11 Biarlah orang yang berpikir seperti itu mengerti
hal ini: Sifat tegas dan penuh kuasa akan kalian perhatikan
waktu saya datang lagi mengunjungi kalian— seperti yang
sudah kalian baca dalam surat-surat saya!

12Orang-orang yangmenentang kamimembanggakan diri
dengan berkata mereka juga utusan Kristus seperti kami.
Tetapi saya sebagai utusan Kristus tidak mau memband-
ingkan diri saya denganmereka. Mereka senang memband-
ingkan kemampuan khusus mereka dengan kemampuan
khusus orang lain— termasuk kami. Mereka bangga dengan
kemampuan khusus mereka, tetapi kelakuan mereka itu
kurang bijaksana.†

* 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 yang menganggap
dirinya tinggi. Waktu mereka membuat ukuran untuk diri mereka sendiri, lalu
ukuran itumereka gunakan untukmengukur dirimereka sendiri dan orang lain,
kelakuanmereka itu kurang bijaksana.
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13-14Saya tidakakanmembanggakandiri dengancarayang
kurang bijaksana, tetapi saya pantas bangga karena luas-
nya daerah pelayanan yang diberikan Allah kepada kami.
Karena kamilah yang pertama menyampaikan Kabar Baik
tentangKristus kepadakalian, jadi daerahkalian juga terma-
suk 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 pelayanan saya.” Tetapi harapan kami
adalah bahwa keyakinan kalian kepada Kristus akan terus
bertumbuh, sehingga pelayanan kita bersama akan semakin
berkembang dan bertambah luasmenurut 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 utu-
san Kristus yang lain. 17 Karena Kitab Suci menuliskan,
“Orang yang mau bangga, berbanggalah hanya tentang
apa yang Tuhan perbuat— bukan membanggakan dirinya
sendiri!”✡ 18 Karena orang yang membanggakan dirinya
dengan berkata, “Saya diutus Kristus,” perkataannya itu
belum tentu benar. Lebih baik kita menunggu waktunya
Tuhan akan menunjukkan pekerjaan pelayanan siapa yang
sungguh-sungguh berkenan kepada-Nya.

11
Paulus tidak bekerja seperti rasul-rasul palsu

1 Saya mohon kalian sabar terhadap saya, karena saya
maumenulis sesuatuyangdapat dianggapkurangbijaksana.
Memang kalian sudah sangat sabar untuk membaca surat
ini sampai bagian ini! 2 Sebelum saya menyampaikan hal
itu,* perlu saya beritahukan bahwaAllahmenghendaki saya
untuk terusmenjaga kaliandenganketat 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 bapakyangmenjaga anakgadisnya supaya tetap
setia kepada calon suaminya sampai pada hari pernikahan-
nya. 3Tetapi saya takut jangan-jangankalian tertipudanpiki-
ran kalian disesatkan, lalu meninggalkan kesetiaan kalian
✡ 10:17 Yer. 9:24; 1Kor. 1:31 * 11:2 hal itu Paulus kembali kepada pokok
pembicaraan itu pada ayat 16.
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yang sungguh-sungguhdanmurni terhadapKristus— 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
Yesusyangberbedadenganyangkami sudahajarkankepada
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 diba-
yar?! Kalau begitu, tolongmaafkan saya karena sayameren-
dahkan 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 bisamelayani kalian. 9Dan ketika saya bersama
kalian, kalau saya mengalami kekurangan, saya tidak mem-
bebani siapa pun di antara kalian. Karena beberapa orang
saudaradariMakedoniadatanguntukmencukupikeperluan
saya. Jadi saya menjaga diri saya supaya tidak pernah men-
jadi beban bagi kalian, dan saya akan terus bersikap seperti
itu. 10 Bahkan saya berjanji demi ajaran benar dari Kristus
yang ada dalam diri saya: Keputusan untuk tidak menerima
bantuandanadarikalianakan terus saya jalankan. Jadi tidak
seorang pun di antara kalian di Akaya yang bisa menghen-
tikanrasabangga sayakarena tidakmenerimabantuandana
dari kalian. 11 Kenapa saya berkata begitu? Apakah kalian
pikir itu tandanya saya tidakmengasihi kalian? Tidak! Allah
tahu bahwa sayamengasihi kalian!

12 Saya akan terus menjalankan keputusan untuk tidak
menerima bantuan dari kalian, karena saya mau menutup
mulut ‘rasul-rasul baru’ itu yang ingin membanggakan diri
mereka dengan berkata bahwamereka bekerja seperti kami
bekerja. 13Karena mereka adalah rasul palsu, yang bekerja
dengan licik danmenyamar sebagai rasul Kristus. 14Dan hal
itu tidakmengherankan. Karena iblis pun seringmenyamar
seperti malaikat yang memancarkan sinar terang supaya
bisa menipu manusia sebagai pembawa pesan Allah. 15 Jadi

† 11:3 iblis di Taman Eden Secara harfiah, “(si) ular.”
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bukan hal yang aneh kalau hamba-hamba iblis itu mem-
buat diri mereka seperti hamba Allah. Pada akhirnya nanti
mereka akan mendapat upah mereka sesuai dengan apa
yangmereka perbuat!

Paulus merasa terpaksa menceritakan tentang penderi-
taannya

16 Jadi jangan kalian menyangka bahwa saya juga kurang
bijaksana,‡ sama seperti guru-guru baru itu yang sukamem-
banggakan dirinya! Tetapi kalau masih ada di antara kalian
yang menganggap saya kurang bijaksana, terimalah saya
seperti kalian sudah menerima guru-guru baru itu, supaya
saya juga bisa sedikit membanggakan diri. 17 (Memang tadi
saya memakai sindiran. Sebenarnya membanggakan diri
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi biarlah saya
membanggakan diri dengan meniru perkataan orang yang
kurang bijaksana.) 18 Sekarang ada banyak guru yang mem-
banggakan diri mereka secara duniawi, jadi biarlah saya
juga meniru mereka, 19karena kalian sangat sabar menden-
garkankata-kata sombongdari guru-guruyangbodoh itu! Ya
memang, kalian terlalu bijaksana! 20 Itulah sebabnya pada
waktu guru-guru yang baru itu menipu kalian, mengambil
harta kalian, dan mereka meninggikan diri dengan mem-
perlakukan kalian seperti kaki-tangan mereka, kalian sabar
dan ikut saja! Bahkan kalian terlalu sabar waktu mereka
menampar muka kalian! 21Memang, kalau saya dan Timo-
tius dibandingkan dengan guru-guru baru itu, ternyata kami
terlalu lemah. Apakah kalian pikir kami harus malu karena
kami tidakmenampar kalian?!
Jadi, hal-hal di mana mereka berani membanggakan diri,

saya juga bisa membanggakan diri dalam hal yang sama.
(Tetapi ingatlahbahwa sayaberbicara seperti orang yangku-
rang bijaksana.) 22Mereka orang Ibrani— bukan? Saya juga
orang Ibrani! Mereka orang Israel? Saya juga orang Israel!
Mereka keturunan Abraham? Saya juga keturunan Abra-
ham! 23 Dan mereka membanggakan diri karena mereka
melayani Kristus. Saya melayani Kristus lebih dari mereka!
(Ucapan saya ini hanya seperti ucapan orang mabuk!) Saya
bekerja keras, mendapat hukuman penjara, dan dicambuki
lebih dari mereka, dan juga lebih sering hampir mati.

24 Orang Yahudi sudah lima kali menghukum saya den-
gan cambukan sebanyak tiga puluh sembilan kali— seperti
yang diizinkan menurut Hukum Taurat. 25 Dan pejabat
pemerintah Roma sudah tiga kali menghukum saya untuk
‡ 11:16 kurangbijaksanaPaulusmenyinggungapayangdiakatakandalampasal
10:12-14 dan 11:1.
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dipukuli dengan tongkat kayu. Satu kali saya hampir mati
karena dilempari dengan batu. Tiga kali saya mengalami
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. 28 Dan
lebih dari semua hal itu, tiap-tiap hari saya merasa terbe-
ban karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat.
29 Jadi waktu saya mendengar ada anggota jemaat yang
merasa lemah, saya juga ikutmerasa lemah. Atau kalau saya
mendengar iblis berhasil menjatuhkan salah satu anggota,
amarah saya terbakar dan hati saya hancur.

30 Karena saya merasa terpaksa membanggakan diri
sendiri, lebihbaik sayamembanggakanhal-hal yangmenun-
jukkan kelemahan saya. 31 Dengan contoh ini, di hadapan
Allah saya berjanji bahwa saya tidak bohong. Dialah Bapa
dari Tuhan Yesus dan hendaklah Allah dipuji untuk selama-
lamanya! 32 Ketika saya di kota Damsik, gubernur yang
diangkat oleh Raja Aretas mau menangkap saya. Karena itu
dia menempatkan tentara di seluruh gerbang kota. 33Tetapi
beberapa teman memasukkan saya ke dalam keranjang be-
sar danmenurunkan 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 yangTuhannyatakankepada saya. 2Adapengikut
Kristus*yangsayakenal yangempatbelas tahunyang laludi-
angkat 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
* 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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saya tahu dia dibawa sampai ke Firdaus. Hanya Allah yang
tahu kalau tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja.
Tetapi di sana dia mendengar hal-hal mulia! Dan manusia
tidak bolehmenceritakannya— bahkan tidak bisa dijelaskan
dengan bahasamanusia. 5Saya 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 inginmembanggakan diri karena hal-hal luar
biasa seperti itu, saya tidak akanmembanggakan diri seperti
guru-guru yang kurang bijaksana itu, karena saya hanya
mengatakan yang benar. Tetapi tentang hal-hal itu tidak
perlu saya ceritakan secara berlebihan, karena saya tidak
mau kalian menilai saya dengan hal-hal seperti itu! Tetapi
nilailah saya lewat perbuatan yang nyata dan ajaran yang
langsung kalian dengar dari saya.

7 Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal
luar biasa yang Dia nyatakan kepada saya, saya diberikan
suatu penyakit yangmenyiksa tubuh saya.† Melalui penyakit
itu, Allahmengizinkan iblismemukul saya supaya saya tidak
terlalumembanggakandiri saya. 8Sudah tiga kali sayamem-
ohon kepada Tuhan supaya Dia menyembuhkan saya dari
penyakit itu. 9 Tetapi Tuhan menjawab, “Kebaikan hati-Ku
sudah cukup bagimu! Karena kuasa-Ku menjadi sangat ny-
ata ketika kamu lemah.” Jadi, jauh lebih baik sayamembang-
gakan kelemahan-kelemahan saya, supaya saya merasakan
kuasa Kristus melindungi saya. 10 Oleh karena itu, sebagai
utusanKristus saya sudah belajarmerasa senang ketika saya
mengalami kelemahan, hinaan, kesusahan, penganiayaan
atau kesengsaraan. Karena justru waktu saya lemah, saat
itulah saya benar-benar mendapat kekuatan!

Paulus kuatir mengenai jemaat di Korintus
11 Sekarang saya sudah berbicara seperti orang yang ku-

rangbijaksana, tetapi karenakalianlah sayamembanggakan
diri seperti itu. Waktu orang lain menghina saya, seharus-
nya kalianlah yang memuji saya, dan bukan saya sendiri.
Karena saya merasa bahwa saya sama sekali tidak kalah
kalaudibandingkandengan ‘rasul-rasul yang luarbiasa’ itu—
walaupun sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa! 12Kalian
sendiri sudah melihat buktinya bahwa saya adalah rasul
ketika kalian menyaksikan segala macam keajaiban yang
saya lakukan lewat kuasa Tuhan di antara kalian. Dan tugas
saya itu saya lakukan dengan penuh kesabaran. 13 Saya
† 12:7 suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya Secara harfiah, “duri dalam
daging.”
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melayani kalian dan jemaat-jemaat lain dengan cara yang
sama. Bedanyahanya satu: Saya tidak pernahmenyusahkan
kalian untuk membiayai 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 menyer-
ahkan diri saya sendiri untuk kalian. Tetapi kalau kasih saya
kepada kalian semakin melimpah, masakan kasih kalian
kepada saya semakin berkurang!

16Tetapi mungkin di antara kalian ada yang berkata, “Me-
mang Paulus tidak pernah meminta dana dari kita untuk
membiayai hidupnya, tetapi dia licik dan sudahmenipu kita
untuk mendapatkan keuntungan.” 17Hal itu tidak mungkin!
Tentu kalian sendiri tahu bahwa saya tidak pernah meng-
gunakan cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan
dari kalian melalui orang yang saya utus kepada kalian.
18Contohnya, saya sudahmeminta Titus untukmengunjungi
kalian, dan bersama dia sayamengutus saudara seiman kita.
Titus tidak memungut dana dari kalian— bukan? Kalian
memang tahu bahwa 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 hada-
pan kalian? Bukan! Saudara-saudari yang kami kasihi,
saya berjanji demi Allah dan demi persatuan kita dalam
Kristus bahwa kami menulis surat ini hanya untuk men-
guatkan kalian. 20 Karena 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
‡ 12:18 tujuan Secara harfiah, “roh.” Kata itu bisa berarti Roh Kudus, roh
manusia, atau “sikap.” Kebanyakan penafsir mengatakan bahwa di sini artinya
“sikap/tujuan.”
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Kristus. Kalau di antara kalian masih ada yang belum
bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang lama— yaitu
hubungan seks di luar nikah atau semua dosa perzinaan
yang lain, saya akan sangat sedih dan menangis karena
ternyatapelayanankamidi antarakalianbenar-benar gagal!

13
Peringatan terakhir dan salam

1 Saudara-saudari, kunjungan saya ini adalah yang ketiga
kalinya. Dan saya siapmenyelesaikan 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 perlumemperingatkan kembali peringatan yang su-
dah saya berikan pada waktu itu: Yaitu bahwa pada kun-
jungan 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!
3 Berarti kalian mendapat kesempatan untuk menyaksikan
bukti yang kalian inginkan— yaitu bahwa Kristus berbicara
dengan penuh kuasa melalui saya. Kristus memang tidak
bekerja dengan lemah di antara kalian, tetapi Dia akan
menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kalian. 4Kristus me-
mang kelihatan lemah ketika Dia disalibkan pada kayu salib,
tetapi sekarang Dia hidup melalui kuasa Allah. Kami utusan
Kristus juga kelihatan lemah seperti Dia. Tetapi karena
kamibersatudenganKristus, kalianakanmenyaksikankami
bertindak dengan kuasa Allah demi kebaikan kalian.

5 Ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Perik-
salah dirimu sendiri apakah kamu sungguh-sungguh per-
caya kepada Kristus, atau tidak! Apakah kamu yakin bahwa
Kristus Yesus hidup bersatu dengan kamu? Jangan sampai
kamu jatuh dalam ujian ini! 6 Dan saya berharap, sesudah
menguji dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kami
juga tahan uji sebagai rasul Kristus. 7 Kami mohon kepada
Allah supaya kalian tidak menjadi keras kepala dan terus
melakukan kesalahan. Tidak perlu kalian membuktikan
bahwa kami bisa menggunakan kuasa Kristus. Yang penting
kalian melakukan yang benar— biarpun orang menganggap
kami gagal karena tidak sempatmemperlihatkankuasayang
kamimiliki sebagai rasulKristus. 8Kami tidakbisa bertindak
✡ 13:1 Ul. 19:15
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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 den-
gan 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 untukmenghancurkan kalian.

11 Akhirnya Saudara-saudari, bersukacitalah! Usahakan-
lah kehidupan rohani kalian masing-masing supaya terus
semakin dewasa. Terimalah semua nasihat saya. Hendaklah
kalian sehati sepikiran dan hidup dengan damai. Dan saya
berdoa supaya Allah— yaitu Dia yang selalu mengasihi dan
memberi ketenangan, tetap menyertai kalian. 12 Dan sesu-
dahkalianmembaca surat ini— sebagai umat yang sudahdis-
ucikan 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 dalamhidup kalian, dan Allah selalumengasihi
kalian, dan Roh Kudus juga selalu menyertai kalian semua
supaya tetap bersatu sebagai saudara-saudari seiman.

* 13:12 disucikan … bersalam-salaman dengan penuh kasih Secara harfiah,
“ciuman kudus.”



Galatia 1:1-2 567 Galatia 1:10

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 diu-

tus oleh manusia, tetapi saya menerima jabatan ini lang-
sung 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 kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
ganBapa danPenguasa kita. 4Sesuai dengan kehendakAllah
Bapa, Yesus sudahmengurbankandiri-Nyademimenghapus
dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari zaman yang
jahat ini. 5 Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada
Allah! Amin!

Kabar Baik dari Allah tidak berubah
6 Saya merasa heran sekali karena dalam waktu yang be-

gitu singkat kalian sudah berbalik dari Allah yang sudahme-
manggil kalian karena kebaikan hati-Nya untuk berdamai
dengan-Nya melalui Kristus! Dan sekarang kalian sudah
mengikuti suatu ‘kabar baik’ yang lain— 7 yang sebenarnya
bukan Kabar Baik! Hal ini terjadi hanya karena kalian su-
dah dipengaruhi oleh beberapa orang yang mau mengubah
Kabar Baik yang asli tentang Kristus. 8 Jangan terpengaruh!
Siapa saja yang memberitakan kabar baik tentang Kris-
tus 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 yang memberitakan kabar baik tentang
Kristus kepada kalian, yang berbeda dengan yang sudah
kalian terima dari kami, dia harus dibuang ke dalam api
neraka!

10 Apa yang baru saya tuliskan kepada kalian, jelaslah
bahwa saya tidak mengubah ajaran saya untuk menye-
nangkanhatimanusia. Sayahanyaberusahamenyenangkan
hati Allah saja! Kalau saya berusaha menyenangkan hati
manusia, berarti saya bukan lagi hamba Kristus.

Cara Paulus dipanggil Allah untukmenjadi rasul
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11 Saudara-saudari, penting sekali kalian ketahui bahwa
Kabar Baik yang saya beritakan 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 ke-
banyakan orang Yahudi seusia saya, saya lebih banyak
mendalami agama Yahudi dan lebih giat berusaha untuk
mematuhi semua peraturan yang diberikan oleh nenek
moyang kita.

15-16 Tetapi dulu saya tidak menyadari bahwa Allah su-
dah 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. 19Pada waktu itu saya tidak sem-
pat bertemu dengan rasul-rasul yang lain— kecuali Yakobus,
saudara Tuhan Yesus. 20 Allah 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 belum pernah bertemu secara langsung dengan saya.
23 Mereka hanya berulang-ulang mendengar tentang saya,
“Dia yang dulu begitu kejam menganiaya kita, sekarang su-
dah bertobat! Bahkan dia sedangmemberitakan Kabar Baik
yangkita yakini—yaituberita keselamatan. Padahal duludia
berusaha untuk melenyapkannya!” 24 Lalu mereka memuji
Allah karena apa yang Allah lakukan dalam diri saya.

* 1:18 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis nama lain untuk Petrus— yaitu
“Kefas.”
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2
Rasul-Rasul lainmengakui Paulus sebagai Rasul

1 Sesudah empat belas tahun, saya pergi lagi ke Yerusalem
bersama Barnabas. Titus juga ikut bersama kami. 2 Saya
pergi ke sanakarenaAllah sudah langsungmemberitahukan
kepada saya untuk bertemu dengan orang-orang terkemuka
dari jemaat di sana. Pada waktu itulah saya sempat men-
jelaskan secara pribadi kepada mereka tentang Kabar Baik
yang sudah saya beritakan kepada orang-orang yang bukan
Yahudi. Saya membuat ini karena saya tidak mau se-
mua pekerjaan saya dianggap sia-sia— terutama di hadapan
TUHAN, dan juga di hadapanmanusia.

3 Tetapi walaupun Titus— yang ikut bersama saya ke
Yerusalem, bukanorangYahudi,mereka tidakmenyuruhdia
untukdisunat. 4Adapunhal itupernah terjadi, karenabeber-
apa orang Yahudi yang sudah menyamar sebagai pengikut
Kristus dan masuk ke dalam jemaat-jemaat Tuhan secara
diam-diam—dengan alasanmerekamaumemata-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 mempertahankan
ajaran benar yang terdapat di dalam Kabar Baik tentang
Kristus, sehingga kalian terus bisa mempercayai apa yang
sudah kami ajarkan kepada kalian.

6 Lalu mereka yang dianggap terkemuka itu tidak men-
gusulkan tambahan apa pun kepada Kabar Baik yang sudah
saya sampaikan. (Sebenarnya saya tidak peduli kedudukan
orang, apakah mereka terkemuka atau tidak. Dan me-
mang Allah tidak pilih kasih kepada siapa pun.) 7 Akhirnya
orang-orang itupunmenyadari bahwapelayananyangAllah
berikan kepada saya berbeda dengan yang Allah berikan
kepadaPetrus— yaituAllah sudahmemberikan 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 sudah mem-
berikan kemampuan khusus kepada Petrus sebagai rasul†
bagi orang Yahudi, ternyata juga sudah memberikan ke-
mampuan yang sama kepada saya sebagai rasul bagi orang
* 2:7 orang yang bukan Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang tidak
bersunat.” Dan “orang Yahudi,” secara harfiah, “orang-orang yang bersunat.”
† 2:8 rasul Arti dasar dari kata “rasul” adalah ‘pemberita’ dan ‘wakil’.
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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, maka mereka bersalaman den-
gan Barnabas dan saya untuk suatu kesepakatan, “Biar-
lah kalian melayani orang yang bukan Yahudi, dan kami
tetap akan melayani orang Yahudi.” 10 Satu-satunya per-
mohonan 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 ke-

lakuannya yang salah, saya merasa perlu menegurnya se-
cara langsung. 12 Beginilah yang terjadi: Pada permu-
laan kunjungannya ke Antiokia, dia makan bersama den-
gan 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,
karenamereka itulah yangmewakili para pihak yangmeng-
haruskan 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
sayamelihatbahwasikapmereka tidak sesuaidenganajaran
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 masih bergabung
dengan mereka. Jadi sekarang, kamu sama sekali tidak co-
cok bergabung dengan kelompok yangmaumemaksa orang
yang bukan Yahudi untuk hidup sesuai dengan peraturan-
peraturan orang Yahudi!”

Orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi disela-
matkan hanyamelalui percaya penuh kepada Kristus

15 Sekarang saya berbicara kepada saudara-saudari kita‡
yang seperti saya dilahirkan sebagai orang Yahudi: Me-
‡ 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
15-21masih seperti ringkasandari apayangPaulus sampaikankepadaPetrusdan
semua orang Yahudi yang ada dalam pertemuan itu.
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mang kita sudah pernah mengikuti kebiasaan orang Yahudi
dengan menyebut orang yang bukan Yahudi sebagai ‘orang
berdosa’, karena mereka tidak menaati Hukum Taurat.
16 Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang
manusia pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah den-
gan cara menaati Hukum Taurat. Satu-satunya cara untuk
dibenarkandihadapanAllahadalahmelalui percayakepada
Kristus Yesus— baik itu orang yang bukan Yahudi maupun
orang Yahudi! Jadi kita yang orang Yahudi ternyata ‘orang
berdosa’ juga— tetapi sekarang sudah percaya penuh kepada
Kristus Yesus supaya dibenarkan di hadapan Allah. Siapa
pun tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui taat
kepada Hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang
sanggupmenaati semua Hukum itu.

17 Tetapi ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada
Kristus yang masih belum mengerti cara kita dibenarkan
di hadapan Allah— yaitu hanya oleh karena bersatu den-
gan Kristus. Bagi mereka, kalau kita tidak lagi bergantung
kepada Hukum Taurat untuk dibenarkan di hadapan Allah,
berarti kita sudah menjadi ‘orang berdosa’. Hal itu sama
sekali salah! Menjadi pengikut Kristus sama sekali tidak
berarti kita menjadi ‘orang berdosa’! 18 Karena dulu kita
sudah mengajar, “Mari menjadi benar di mata Allah melalui
bergantung kepada Kristus.” Sekarang kalau kita mengajar,
“Berbalik dari Kristus dan bergantung lagi kepada Hukum
Taurat,” berarti nyata sekali bahwa kita ‘orang berdosa’!§
19 Dan inilah yang sudah saya alami: Waktu saya berusaha
dengan kekuatan diri saya sendiri untuk menaati seluruh
Hukum Taurat, akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak
sanggup dan akan mati dalam dosa saya. Tetapi justru
dalam keadaan putus asa itu, saya menyadari pemberian
Allah melalui Kristus— yaitu hidup yang selama-lamanya.
Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disal-
ibkan bersama Kristus. 20 Itu berarti bukan lagi saya yang
mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam
diri saya. Seluruh hidup saya dalam tubuh duniawi ini
saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada Anak
Allah itu, yang begitu mengasihi saya sampai Dia meny-
erahkan 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
§ 2:18 Ayat 18 Dalam ayat ini Paulus menggunakan gambaran pembangunan
untukmelambangkan sistemagama, dandiumpamakandenganmenyebut ‘saya’
(dalambahasa Yunani) sebagai contoh saja. Secara lebih harfiah Paulusmenulis,
“Karena kalau sayamulai membangun kembali apa yang sudah saya runtuhkan,
maka sayamenyatakan diri saya pelanggar (Hukum).”
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dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan Hukum Taurat.
Karena kalau kita berpikir bahwa manusia bisa dibenarkan
denganmenaati Hukum, maka percuma saja kematian Kris-
tus untukmenebus 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
karenamenaati Hukum Taurat, atau karena kalianmenden-
gar 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 ke-
mampuan saya sendiri dalam melaksanakan Hukum Tau-
rat.” 4 Coba kalian ingat bahwa sesudah kalian percaya
kepada Kristus, kalian juga mengalami penganiayaan. Jan-
gan 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 se-
bagai 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?!

6 Begitulah yang terjadi dengan Abraham. Karena Kitab
Suci berkata,
“Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena

itulah Allahmenerima dia sebagai orang benar.”✡
7 Karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang per-
caya seperti Abraham akan diterima Allah sebagai ketu-
runan Abraham secara rohani. 8 Dan karena itu, Kitab
Suci mengungkapkan rencana Allah jauh sebelumnya den-
gan bernubuat bahwa orang yang bukan Yahudi akan
dibenarkan oleh Allah atas dasar percaya penuh. Karena
itulah Allahmenyatakan Kabar Baik ini kepada Abraham,
“Dengan mengikuti teladanmu seluruh bangsa akan

diberkati oleh Allah.”✡
✡ 3:6 Kej. 15:6; Rom. 4:3; Yak. 2:23 ✡ 3:8 Kej. 12:3
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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 cara menaati Hukum Tau-
rat! Karena Kitab Suci berkata,
“Terkutuklah setiap orang yang gagal menaati semua perin-

tah yang tertulis dalam kitab Hukum Taurat.”✡
11 Jadi, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diter-
ima sebagai orang benar di hadapan Allah karena menaati
Hukum Taurat, sebab Kitab Suci berkata,
“Orang yang dianggap benar oleh TUHAN akan hidup sela-

manya 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 se-

mua perintah dalamHukum Taurat.”✡
13 Itu berarti bahwa kita semua terkutuk karena setiap kita
“gagal menaati semua perintah yang ada di dalam Hukum
Taurat.”✡ Tetapi Kristus sudah menebus kita semua dari
kutukan itu! Dia memberi diri-Nya sendiri untuk meng-
gantikan kita dan menjadikan diri-Nya sendiri sebagai yang
terkutuk menurut Hukum tersebut. Karena ada tertulis
dalam Kitab Suci,
“Terkutuklah orang yangmati digantung di tiang kayu.”✡
14 Begitulah rencana Allah, supaya berkat yang dijanjikan
kepada Abraham itu bisa diberikan— bukan hanya kepada
orang Yahudi saja, tetapi juga kepada “semua bangsa yang
bukan Yahudi,” yaitu kepada setiap kita yang melalui per-
caya penuh bersatu dengan Kristus Yesus. Dan melalui
percaya itulah kita jugamenerima 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 dis-
ahkan, maka siapa pun tidak boleh membatalkannya atau
menambahkan ketentuan-ketentuan lain ke dalam surat itu.
16-17 Begitu juga perjanjian yang disahkan Allah dengan
Abraham dan keturunannya tidak bisa diubah. Juga pada
waktu Allah berjanji kepada Abraham, Dia tidak berkata,
“kepadamu dan kepada semua keturunanmu.” Tetapi Dia

✡ 3:10 Ul. 27:26 ✡ 3:11 Hab. 2:4; Rom. 1:17; Ibr. 10:38 ✡ 3:12 Im. 18:5
✡ 3:13 Ul. 27:26; Gal. 3:10 ✡ 3:13 Ul. 21:23 ✡ 3:14 Kis. 2:16-18; Yl. 2:28-29
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berkata kepadanya, “kepadamudan si keturunanmu”—mak-
sudnya 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 Tau-
rat, Allah tidak membatalkan atau mengubah janji yang
disahkan-Nya dengan Abraham. 18 Jadi berkat yang kita
warisi dari Abraham karena kita bersatu dengan Kristus—
yaitu si Keturunan Abraham itu, bukan atas dasar taat
kepada Hukum Taurat. Karena kalau atas dasar perbu-
atan kita sendiri, berarti bukan atas dasar suatu perjanjian.
Tetapi memang berkat itu diberikan oleh Allah karena ke-
baikan hati-Nya kepada Abraham melalui perjanjian terse-
but.

19-20 Karena itu tentu akan ada orang yang bertanya,
“Kalau manusia bisa dibenarkan Allah hanya melalui per-
caya kepada janji-janji-Nya, lalu kenapa Dia memberikan
Hukum Taurat lagi?” Jawaban saya: Adapun Hukum Taurat
ditambahkan supaya setiap kita sadar akan pelanggaran
kita. Dan Hukum Taurat berlaku selama manusia menanti-
nantikan kedatangan Keturunan Abraham yang sudah di-
janjikan itu. Dan perhatikanlah bahwa Hukum Taurat tidak
langsung diberikan oleh Allah kepada manusia— seperti
ketika Dia memberikan perjanjian-Nya kepada Abraham.
Tetapi para malaikatlah yang menyampaikannya kepada
Musa,† dan Musa menyampaikannya kepada umat Allah.
Sedangkan perjanjian-Nya kepada Abraham, Dia sendiri
yang langsungmenyampaikannya tanpa perantara.

21 Jadi, pasti ada orang yang mau bertanya, “Kalau begitu
apakah Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah bertentan-
gan dengan janji-janji-Nya kepada Abraham?” Tentu saja
tidak! Kita harus memahami bahwa Hukum Taurat tidak
mempunyai kekuatan untuk memberi hidup yang selama-

* 3:16-17 si keturunanmu … tunggal Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, per-
janjian Allah mengatakan “kepadamu dan bibitmu.” Sebenarnya dalam bahasa
Ibrani danhampir samadalambahasa Indonesia, kata ‘bibit’memangbentuknya
tunggal, tetapi biasanya diartikan jamak. Karena itu kebanyakan penerjemahan
Perjanjian Lama menggunakan jamak untuk menerjemahkan ayat-ayat seperti
ini: Kej. 12:7, 13. 15; 17:7; 24:7. † 3:19-20 malaikat yang menyampaikan …
Perantaraan malaikat untuk menyampaikan Hukum Taurat kepada Musa tidak
disebut dalam Perjanjian Lama, tetapi menjadi ajaran dalam kebudayaan orang
Yahudi. Yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, Allah mengutus malaikat-Nya
untuk menuntun bangsa Israel. (Lihat Kel. 23:20-23, Yos. 5:13) Ajaran orang
Yahudi tentang perantaraan malaikat tersebut dibenarkan dalam Perjanjian
Baru. Lihat Kis. 7:38, 53; Ibr. 2:2.
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lamanya kepada siapa pun. Berarti, caranya supaya kita
menjadi benar di hadapan Allah bukanlah melalui Hukum
Taurat. 22 Melainkan, melalui apa yang tertulis dalam
Hukum Taurat Allahmembuat sehingga setiap orang seperti
harus dipenjarakan karena berhutang dosa kepada-Nya.✡
Jadi satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan hanyalah
melalui percaya penuh kepada Kristus Yesus, dan melalui
percaya kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan
kepada Abraham.

23 Tetapi sementara manusia menunggu kedatangan Kris-
tus— yaitu Keturunan Abraham itu, dan sebelum kita bisa
dibenarkandihadapanAllahmelalui percaya tersebut, Allah
memberikanHukumTaurat untukmengaturmanusia. Pada
waktu itu Hukum Taurat menjadi seperti pagar yang mema-
gari kita sampai tiba saat di mana kita dapat dibebaskan
lewat percaya kepada Kristus. 24 Atau Hukum Taurat juga
bisa digambarkan seperti pengawas yang mengawasi, men-
didik, dan menuntun kita kepada Kristus, supaya kita men-
dapat kesempatan untuk dibenarkan Allah melalui percaya
penuh kepada Kristus. 25-27 Tetapi bagi kita yang sekarang
sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu
lagi diawasi dan dituntun oleh pengawas itu.
Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus

melalui baptisan sudah mengalami 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
yangbukanbudak, ataupunantara laki-laki danperempuan.
Karena kita semua sudah menjadi satu karena bersatu den-
gan Kristus Yesus. 29 Dan sebagai milik kepunyaan Kristus,
maka melalui Dia kita semua menjadi keturunan Abraham
yangmewarisi janji Allah.

4
1 Sebagai gambaran bagi kita: Ketika seorang bapak yang

sudah membuat surat warisan meninggal sebelum anaknya
dewasa, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda den-
gan kedudukan seorang budak. Padahal secara tertulis,
anak itulah yang mempunyai semua warisan bapaknya itu.
2 Karena selama anak itu belum mencapai umur yang di-
tentukan oleh bapaknya di dalam surat warisan itu, dia
✡ 3:22 Mzm. 14:3; 53:4; Rom. 3:9-19; 11:32
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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 pen-
gawas kita, karena kita masih diperbudak oleh para pen-
guasa gelap yang memerintah di dunia ini. 4 Tetapi tepat
pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus
Anak-Nya ke dunia ini. Dan sesuai dengan rencana Allah,
Yesus dilahirkan oleh seorang gadis seperti manusia biasa,
dan sejak kelahiran-Nya, Dia hidupmenaati seluruh Hukum
Taurat. 5 Dengan 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 kita masing-masing. Karena itu
dengan segenap hati kita berseru kepada Allah, “Ya, Abba,
Bapaku,”† karena kita berdoa sesuai dengan pimpinan Roh
Kristus. 7Hal itumenjadi bukti bagi kita bahwakita tidak lagi
seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah yang
sah. Dan sebagai anak-anak-Nya, kita juga berhak mewarisi
semua hal yang dijanjikan kepada anak-anak-Nya.

Paulus merasa seperti seorang bapak yang kuatir sama
anak-anaknya

8 Pada umumnya kalian yang di Galatia bukan orang
Yahudi. Jadi sebelum kalian mengenal Allah, kalian sudah
menjadi budak dari bermacam-macam tuhan palsu— yaitu
berhala dan roh-rohyangdisebut ilahi, padahal bukan. 9 Jadi
bagaimana mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal
Allah— bahkan yang sudah Dia akui sebagai anak-anak-Nya,
berbalik kembalimenjadi seperti budak kepada hal-hal yang
lemah dan tidak berguna— bahkan kepada para penguasa
gelap yang memerintah di dunia ini! 10 Buktinya, saya

* 4:5 diangkat menjadi anak-anak Allah Secara harfiah, dalam bahasa Yunani
menggunakan satu kata yang berarti ‘pengangkatan anak-anak laki-laki’. Kata
tersebut adalah istilah dalam hukum Romawi yang menunjukkan bahwa ‘pen-
gangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan kita semua diumpamakan sebagai
laki-laki, karena dalam kebudayaan Romawi hanya anak laki-laki saja yang
berhak mendapat warisan. Kata yang sama digunakan dalam Rom. 8:15; 8:23;
9:4 dan Ef. 1:5. † 4:6 Abba, Bapaku “Abba” adalah kata dari bahasa Aram—
yang mirip dengan bahasa Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa
sehari-hari oleh orang Yahudi. Seperti ‘Bapa’ dalam bahasa Indonesia, kata itu
gampang diucapkan dan dipakai oleh anak-anak kecil.
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mendengar bahwa kalian sudah mulai melakukan berba-
gai syarat agama lama tentang hari-hari tertentu, atau per-
ayaanyangberhubungandenganbulan,musim, atau tahun.‡
11 Kalau begitu, saya kuatir tentang kalian! Jangan sampai
semua kerja keras saya untukmemenangkan banyak jiwa di
antarakalianmenjadi sia-sia. 12-13 Jadi Saudara-saudari, 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 mener-
ima saya dengan baik dan tidak pernah mengejek saya.
14 Walaupun tubuh saya begitu menjijikkan, kalian tidak
menolak atau menghina saya. Tetapi kalian menerima saya
sebagai utusan Allah, seperti menerima malaikat ataupun
Kristus Yesus sendiri. 15-16 Tetapi sekarang saya merasa
bahwa pendapat kalian tentang saya sudah sangat berubah!
Dulu kalian merasa diberkati karena kehadiran saya. Tetapi
sekarang mungkin kalian menganggap saya seperti musuh
karena saya menulis hal-hal yang benar ini kepada kalian!
Saya mengingatkan kalian bahwa dulu kalian begitu sayang
kepada saya, sampai kalian bersedia mencabut mata sendiri
untuk menggantinya dengan mata 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, su-
paya kalian bersemangat hanya untuk mengikuti mereka
‡ 4:10 hari-hari … tahun Kemungkinan besar “hari, bulan, musim, dan tahun”
menunjukkanhal-hal yang termasukdalamHukumTaurat atau kebiasaan orang
Yahudi. Karena orang Yahudi mempunyai berbagai peraturan dan kebiasaan
tentang Hari Sabat, perayaan bulan baru, perayaan musim panen dan musim
lain, danperayaan tahunbaru. MaksudPaulusdalamayat inibahwaorang-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 anca-
man karena bisa saja seseorang berpendapat bahwa dia diselamatkan karena
usahanya sendiri. § 4:15-16 untuk menggantinya dengan mata saya Secara
harfiah, “kalian rela 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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saja. 18 Memang saya senang kalau kalian bersemangat,
tetapi haruslah 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 pada waktu melahirkan anaknya. Me-
mang saya pernah menjadi 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 untuk mengikuti ajaran
yangsesat itu sudahberubahatau tidak. Kalausudah, berarti
saya berhenti mengajak kalian untuk bertobat.

Hagar dan Sara menjadi gambaran tentang kedua perjan-
jian Allah

21 Sekarang biarlah saya berbicara kepada kalian yang
mauberbalik danhidup lagi di bawahHukumTaurat: Kapan
kalian akan mengerti apa yang tertulis di dalam Hukum
Taurat?! 22-23 Karena di situ tertulis, Abraham mempunyai
dua anak laki-laki. Anak yang satu adalah Ismael— anak
dari seorangperempuanbudakyangbernamaHagar. Ismael
dilahirkan seperti biasa— sesuai dengan rencana manusia.
Sedangkan anak yang satu lagi— Isak, adalah anak dari
perempuan yang bukan budak yang bernama Sara. Kelahi-
ran Isak terjadi secara luar biasa— sesuai dengan janji Allah
kepada Abraham.

24-25 Kita bisa gambarkan kedua perempuan itu sebagai
lambang dari kedua perjanjian Allah— yang lama dan yang
baru. Yang pertama— yaitu Hagar, juga bisa digambarkan
seperti Gunung Sinai di negeri Arab— di mana Allah mem-
berikan 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 budak. Dengan gambaran lain,
anak-anak Hagar adalah semua orang yang menganggap
Yerusalem yang sekarang sebagai ibukota negara mereka.
Maksudnya, mereka menganggap diri belum dibebaskan
dari ikatan Hukum Taurat. 26 Tetapi ibukota negara kita
adalah Yerusalem surgawi!* Berarti kita seperti keturunan
Sara— yang bukan keturunan budak. 27 Jadi, karena Sara
merupakan ibu kita, maka akan terjadi seperti yang dinubu-
atkan tentang dia dalam Kitab Suci,
* 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.”
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“Hai kamu, perempuan yang dulumandul, bersukacitalah!
Berserulah dengan sukacita, kamu yang tidak pernah
mengalami sakit bersalin!

Karenakamuyangdulu tidakpernahmempunyaiketurunan
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. 29 Tetapi seperti sikap
yang saling memusuhi yang terjadi di antara Ismael— yang
dilahirkan sesuai dengan rencana manusia, dengan Isak—
yang dilahirkan sesuai dengan kehendak dan kuasa Roh
Allah, begitulah yang terjadi sekarang antara orang-orang
yang masih terikat kepada Hukum Taurat dan kita yang
dibebaskan oleh Roh Allah. Karena itulah mereka mengani-
aya kita. 30 Tetapi dengarlah apa yang dikatakan oleh Kitab
Suci:
“Usirlah perempuan budak itu dan juga anaknya! Karena

anak yang dilahirkan perempuan budak itu tidak
boleh sama-sama menerima warisan dengan anak
yang dilahirkan oleh ibu yang bukan budak itu.”✡

31 Jadi Saudara-saudari, saya perlu tegaskan: Kita bukanlah
seperti keturunan perempuan budak itu yang wajib 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 janganlahberbalik lagi untuk
hidup seperti budak dengan terus terikat kepada Hukum
Taurat.

2-4Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu
(laki-laki yang bukan Yahudi) ikut ajakan guru-guru palsu
itu dan memberi dirimu untuk disunat oleh mereka, berarti
kamu seperti berkata kepada Allah, “Keselamatan yang Kris-
tus kerjakan di kayu salib, saya tidak perlukan lagi.” Kamu
seperti sudah meninggalkan Kristus lalu mengusahakan
keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan
agama Yahudi. Dan saya perlu beritahukan kepadamu
bahwa setiap kalian yang mereka sunat wajib taat kepada
semua perintah dan aturan yang ada dalam Hukum Taurat.
✡ 4:27 Yes. 54:1 ✡ 4:28 Gal. 3:6-9 ✡ 4:30 Kej. 21:10
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Karena kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan
Allahmelalui Hukum Taurat, sepertinya kamumemutuskan
hubunganmu dengan Kristus dan kamu seperti berkata
kepada Allah, “Saya tidak perlu lagi kebaikan hati-Mu!”

5 Tetapi inilah cara yang benar untuk kita: Kita percaya
penuh bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah melalui
kematian Kristus, dan bergantung kepada 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 salingmengasihi 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! 8 Ajaran orang itu tidak berasal dari Allah
yang memanggil kalian untuk mengikut Kristus. 9 Ingatlah
peribahasa ini, “Sedikit ragi saja membuat semua adonan
mengembang.”* 10Karena saya tahu kalianmilik kepunyaan
TUHAN, saya juga yakin bahwa kalian akan mengubah pen-
dapat kalian seperti apa yang saya nasihatkan dalam surat
ini. Tetapi orang yang mengacaukan pikiran kalian akan
dihukumAllah!

11 Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau saya mengganti
ajaran sayadenganmengajarkanbahwa setiap anggota yang
laki-laki di antara kita harus disunat untuk diterima oleh
Allah, maka saya tidak akan dianiaya lagi oleh orang Yahudi.
Tetapi sayamengajarkan bahwakita dibenarkan di hadapan
Allah hanya melalui apa yang Kristus kerjakan bagi kita di
kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi
mereka. 12 Sunat saja tidak cukup untuk guru-guru palsu
yang sudah mengacaukan kalian. Biarlah setiap mereka
memotong semua alat kelaminnya!

Marilah kita hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus
13 Jadi Saudara-saudari, kita sudahdipanggil olehAllahun-

tuk hidup bebas dari ikatanHukumTaurat. Tetapi janganlah
kita menggunakan kebebasan kita itu sebagai alasan untuk
memuaskan keinginan-keinginan badani kita. Melainkan
hendaklah kita saling melayani karena didorong dalam
ikatankasihpersaudaraan. 14Karena seluruhHukumTaurat
sudah disimpulkan dalam satu perintah— yaitu, “Kasihilah
sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”✡

* 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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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: Hidu-
plah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan
demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan
badanimu yang jahat. 17Karena keinginan badani kita selalu
berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan
Roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena
keduanya saling bertentangan, dan keduanya ada di dalam
diri kitamasing-masing. Jadikita tidakbisahidupsesukahati
kita. 18 Tetapi dalam setiap hal di mana kita dipimpin oleh
Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh Hukum Taurat.

19Sudah sangat jelas kalau kita hidup sesuai dengan keing-
inan 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,
mementingkandiri sendiri,menimbulkanperpecahan, terli-

bat 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 kalianwaktu kitamasih bersama-sama:
Orang-orang yang terus saja melakukan hal-hal seperti itu
tidak termasuk warga kerajaan Allah!

22 Tetapi kalau Roh Kudus memimpin 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 dalam Hukum
Taurat!

24Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh
hawa nafsu dan semua keinginan badani. Kita seperti sudah
memakukan hawa nafsu dan keinginan badani kita pada
kayu salib Kristus. 25Kita sudah diberikan hidup yang baru
oleh Roh Allah. Oleh karena itu biarlah kita juga terus hidup
dengan taat kepada pimpinan Roh Allah. 26 Janganlah kita
menjadi sombong dan berkata dalam hati kita, “Saya lebih
baik dari saudara-saudari seiman yang lain.” Atau berkata
secara langsung, “Saya lebih baik di mata TUHAN daripada
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kamu!” Janganlah kita iri hati dengan berpikir, “Saudara
seiman saya itu sudah menjadi lebih hebat dari saya dalam
jemaat.”

6
Hidup persaudaraan dalam jemaat

1 Saudara-saudari, kalau di antara jemaat ada orang yang
ketahuan jatuhkedalamdosa,makahendaklah setiapkalian
yang hidupnya dipimpin Roh Kudusmembimbing dia untuk
kembali kepada jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu
dengan lemah lembut sambil tetap waspada dengan dirimu
sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk berbuat
dosa. 2 Hendaklah setiap kita saling tolong-menolong un-
tuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang
mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu
kita menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Kristus.✡
3 Karena kalau kamu menganggap dirimu lebih istimewa
untuk menolong saudara-saudari kita itu, berarti kamu
menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa dari
saudara seiman yangmana pun! 4Tidak 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 dan mempertanggung-jawabkan perbu-
atan kita masing-masing.

6 Hendaklah setiap kita anggota jemaat yang menerima
pengajaran Firman Allah membagikan sebagian dari peng-
hasilan kita kepada orang yang bertugas mengajar kita.

7-8 Jangan keliru! Janganlah menganggap keadilan dan
kebenaran Allah bisa dipermainkan! Karena pada suatu
hari nanti— cepat atau lambat, setiap kita akan menuai
apa yang kita tabur. Artinya, kalau kamu hidup hanya
untukmemuaskan keinginan badanimu, kamu akanmener-
ima kebinasaan. Tetapi kalau kamu terus hidup bergan-
tung kepada pimpinan Roh Allah, kamu akan menerima
hidup yang selama-lamanya. 9 Jadi janganlah kita putus
asa berbuat baik. Karena ada waktunya nanti kita akan
menuai hasilnya— asal kita tidak berputus asa. 10 Karena
itu, setiap kali kita mempunyai kesempatan, marilah kita
terus berbuat baik kepada semua orang— terutama kepada
saudara-saudari kita seiman.

Nasihat terakhir dan kata penutup dari Paulus
✡ 6:2 Yoh. 13:34



Galatia 6:11 583 Galatia 6:18

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 untukmenolong 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. 13 Memang mereka bersunat, tetapi mereka sendiri
tidak menaati semua Hukum Taurat. Yang mereka inginkan
hanyalah supaya kalian disunat sehinggamereka bisamem-
banggakan diri dengan berkata kepada orang Yahudi yang
lain, “Oleh karena ajaran kami, sekarang orang-orang di
Galatia sudahmasuk agama Yahudi.”

14Tetapi saya tidakakanmembanggakanapapun—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 dengan Kristus— seperti menjadi ciptaan baru!✡
16 Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai cip-
taan baru dan yang tidak membanggakan dirinya, biarlah
Allah selalumengasihani danmenjagamusupayahidupden-
gan tenang dalam perlindungan-Nya, karena secara rohani
kamu sudah menjadi warga negara Israel yang baru— yaitu
kerajaan Allah.

17Mulai sekarang, saya tidakpeduli lagi kepadaorangyang
mencela saya dengan berkata, “Kamu tidak melayani Allah
sehebat saya.” Dan saya akan menjawab, “Bekas-bekas luka
di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan
bahwa saya adalahmilik Yesus yangmelayani Dia!”

18 Saudara-saudari, doa saya, Tuhan kita Kristus Yesus
akan selalu baik hati kepada kalian masing-masing dan
menyertaimu selalu. Amin.

* 6:11 dengan tangan saya sendiri Ini juga berarti bahwa sebelum bagian ter-
akhir ini, ada sekretaris yangmenulis sesuai dengan perkataan Paulus. ✡ 6:15
2Kor. 5:14-17
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Surat Paulus kepada jemaat Efesus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman [je-

maat Efesus]*— yaitu kalian yang percaya penuh kepada
Kristus Yesus dan yang disucikan-Nya: Salam dari Paulus,
rasul Kristus Yesus, yang menjadi rasul karena kehendak
Allah.

2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus
akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
gan Bapa dan Penguasa kita.

Berkat-berkat rohani dalamKristus Yesus
3 Terpujilah Allah— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus

Yesus. Karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Al-
lah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani
yang ada di surga. 4 Karena Allah sudah memilih kita se-
belum dunia ini diciptakan. Artinya Dia sudah mengasihi
kita, dan merencanakan supaya kita disucikan dan tidak
bersalah di hadapan-Nya oleh karena bersatu dengan Kris-
tus. 5 Sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah Allah tetap-
kan untuk diangkatmenjadi anak-anak-Nya†melalui Kristus
Yesus, sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang berkenan
kepada-Nya. 6 Jadi kita memuji Allah karena kebaikan hati-
Nya yang mulia, yang sudah diberikan kepada kita den-
gan cuma-cuma karena kita bersatu dengan Anak-Nya yang
dikasihi-Nya.

7 Melalui persatuan dengan Kristus, kita sudah ditebus
dengan kurban darah-Nya sebagai bayaran atas hukuman
dosa yang seharusnya kita tanggung. Berarti kita mener-
ima pengampunan dosa karena kebaikan hati Allah yang
luar biasa kepada kita. 8 Kebaikan hati-Nya itu diberikan
kepada kita secara berkelimpahan, sesuai dengan semua
kebijaksanaan dan pengertian Allah. 9 Jadi sekarang ren-
cana Allah sudah dinyatakan kepada kita— yaitu rencana-
Nya yang dulu dirahasiakan kepada manusia. Sesuai den-
gan 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.

* 1:1 jemaat Efesus Dalambeberapa 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.
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11Memang 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 den-
gan Kristus. 12 Jadi kitalah yang pertama menjadi umat-
Nya yang berharap kepada Kristus! Oleh karena itu mar-
ilah 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 adalah milik kepunyaan
Allah. 14 Roh-Nya menjamin bahwa kita akan menerima
segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita seba-
gai umat-Nya, dan melalui Roh-Nya itulah kita tahu bahwa
harga penebusan kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi
saya katakan sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena
kemuliaan-Nya!

Doa Paulus
15-16Oleh karena semua itu, saya selalumendoakan kalian

dan bersyukur kepada Allah oleh karena kalian. Saya tidak
berhenti melakukan hal itu sejakmendengar tentang keyak-
inan kalian kepada Tuhan Yesus dan kasih kalian kepada se-
muaumatAllah. 17Dalamdoa sayakepadaAllah—yaituBapa
yang mulia dari Tuhan kita Kristus Yesus, saya memohon
supaya Dia menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani
kepada kalian melalui Roh Kudus. Dengan demikian kalian
akan semakinmengenal Allah.

18 Saya juga berdoa supaya Allah membuat kalian masing-
masing bisa mengerti dan yakin akan semua hal yang baik
yang sudah Dia sediakan bagi kita— yaitu kita yang sudah di-
panggil untukmenjadi anak-anak-Nya. Saya juga berdoa su-
paya kalian tahu betapa berharganya danmulianyawarisan
yang sudah dijanjikan Allah kepada kita— yaitu umat-Nya
yang sudah disucikan-Nya. 19Dan saya berdoa supaya kalian
tahu bahwa kuasa-Nya sangat besar bagi kita yang percaya.
Kuasa itu adalah kekuatan Allah yang hebat 20 yang dipakai-
Nya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian.
Dan kuasa itu juga nampakwaktu DiamenempatkanKristus
di tempat yang paling terhormat di surga— yaitu di sebelah
kanan-Nya, 21 di mana Kristus memerintah sebagai Raja
Agung di atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, dan para
‡ 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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raja, termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang
akan datang. 22 Dan Allah meletakkan segala sesuatu di
bawah kuasa Kristus. Allah juga menjadikan Dia kepala
atas seluruhpersatuan jemaatKristus, untukmemimpinkita
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 me-
lengkapi segala sesuatu di mana saja.

2
Dari kematianmenuju kehidupan

1 Dulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebe-
narnya kita sudahmati secara rohani. Hal itu terjadi karena
dosa-dosa kita dan karena kita terus-menerus melanggar
perintah-perintah Allah. 2Karena pada waktu itu kita selalu
mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat dunia ini, dan juga
mengikuti kemauan si jahat— yaitu iblis, yang sekarang
sedang memerintah atas semua kuasa gelap di dalam dunia
ini.* Dialah yang berkuasa dalam kehidupan semua orang
yang tidak mau taat kepada Allah. 3 Dulu 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 dalamkeadaanmati secara rohani dan terus-menerus
melawan perintah-Nya, Allah sudah memberikan hidup
yang baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita su-
dah bersatu dengan Kristus, dan secara rohani kita ikut
dihidupkan kembali bersama Dia ketika Allah menghidup-
kan Dia kembali dari kematian. Jadi sudah jelas bahwa
kita diselamatkan hanya karena kebaikan hati Allah! 6Dan
karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara
rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara
rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. 7 Allah
melakukan semua itu supaya pada masa yang akan datang,
Dia bisa membuktikan kepada kita bahwa Dia sangat baik
hati kepada kita. Kebaikan hati-Nyamemang luar biasa bagi
kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus!

8 Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena ke-
baikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya
* 2:2 kuasa gelap … Secara harfiah, “penguasa udara” atau “penguasa angkasa
raya.”
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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. MemangAllah yang sudahmen-
gatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat mem-
banggakan dirinya tentang keselamatannya. 10Keselamatan
kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu
denganKristus Yesus secara rohani diciptakan kembalimen-
jadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk
melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan
dari sejak semula untuk kita lakukan.

Bersatu dalamKristus
11 Saya mau mengingatkan setiap kalian yang bukan

orang Yahudi tentang keadaanmu sebelum mengenal Kris-
tus. 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 untukmenjadi
warga kerajaan Allah— yang sekarang secara rohani meru-
pakan umat Israel yang baru. Dan kalian sama sekali tidak
ikut ambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah kepada
umat-Nya. Jadi kalian hidup di dunia ini tanpa harapan
dan tanpa mengenal Allah. 13 Tetapi walaupun dulu kalian
sudah jauh sekali dari Dia, sekarang kalian sudah dibawa
dekat kepada-Nya. Karena sekarang kalian sudah bersatu
dengan Kristus Yesus dan sudah disucikan melalui kurban
darah Kristus.

14Hanya karena Kristuslah kita semua bisa berdamai den-
gan Allah, dan hal itu berlaku baik untuk orang Yahudi
maupun untuk orang yang bukan Yahudi. Dengan keadaan
kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus waktu Dia
disalibkan, berarti kita juga dipersatukan sebagai umat Al-
lah. Jadi Kristus sendirilah yang sudahmerobohkan tembok
permusuhan yang memisahkan kita selama ini. 15 Waktu
perdamaian itu dibuat, Kristus sudahmencabutHukumTau-
rat dan segala perintah serta peraturan hukum itu. Artinya
bahwa semua orang dari bangsa mana pun— kalau setiap
mereka sudah bersatu dengan Kristus, mereka seperti dicip-
takanmenjadi 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
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Allah. 17 Dan Kristus sudah datang dan memberitakan per-
damaian, 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. 20Kita semuamenjadi seperti sebuah rumah
yang dibangun di atas batu-batu fondasi yang besar— yang
melambangkan para nabi dan rasul. Dan batu fondasi yang
terutama† adalah Kristus Yesus sendiri. 21 Saat kita masing-
masing bersatu dengan Kristus, semua bangunan itu men-
jadi semakin besar sampai menjadi Rumah yang kudus bagi
Allah. 22 Jadi kita yang berasal dari bangsa mana saja, sama-
sama dijadikan oleh Kristusmenjadi tempat kediamanAllah
melalui Roh Kudus.

3
Paulus adalah rasul untuk orang yang bukan Yahudi

1Saya Paulus sekarang ini dipenjarakan karena pelayanan
saya kepada Kristus Yesus— khususnya yang saya kerjakan
untuk menolong kalian orang yang bukan Yahudi. 2 Kalian
pasti sudah mendengar tentang tugas yang diberikan Allah
kepada saya untuk menyampaikan kepada kalian tentang
kebaikan hati Allah. 3 Hal itu juga termasuk berita yang
langsung disampaikan kepada saya ketika Allah member-
itahukan rahasia rencana-Nya kepada saya— seperti yang
saya tuliskan secara singkat dalam surat ini. 4 Dengan
membacanya, kalian bisa mengerti apa yang sudah saya
pahami tentang rencana yang dulu Allah rahasiakan kepada
manusia— yaitu rahasia tentang Kristus. 5 Kepada orang
yang hidup pada zaman dulu, tidak pernah diberitahukan
tentang hal itu. Tetapi sekarang Allah melalui Roh-Nya
sudah menyatakan rahasia itu kepada utusan-utusan yang
sudah disucikan-Nya— yaitu rasul-rasul dan orang-orang
yang menerima kemampuan untuk bernubuat. 6Dan inilah
rahasia itu: Semua orang yang percaya kepada Kabar Baik
tentang Kristus Yesus— baik orang Yahudi maupun orang
† 2:20 batu fondasi yang terutama Secara harfiah, “batu penjuru.”
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yang bukan Yahudi, akan sama-sama mewarisi kerajaan Al-
lah. Keduanya menjadi seperti anggota-anggota dalam satu
tubuh dan sama-samamenerima semua yang Allah janjikan
kepada umat-Nya.

7Melalui kuasa dan kebaikan hati Allah kepada saya, saya
sudahmenjadi hamba-Nya yang ditugaskan untukmember-
itakan Kabar Baik itu. 8Dan hal itu sungguhmengherankan,
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 bahasamanu-
sia. 9 Dan saya dipilih untuk menyatakan kepada semua
orang tentang rencana Allah itu. Karena rencana itu su-
dah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, 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 bisamenyaksikanbermacam-macamcaraAllahmenun-
jukkan kebijaksanaan-Nya, 11 yaitu rencana-Nya dari sejak
semula, yang Dia kerjakanmelalui Kristus Yesus, Tuhan kita.
12 Karena kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah
bersatu dengan Dia, maka kitamerasa bebas dan tidak perlu
takut lagi datang kepada Allah dalam doa. 13 Jadi, saya
minta kepada kalian supaya jangan kecewa dan putus asa
karena mendengar tentang apa yang saya alami di penjara
ini. Sebaliknya banggalah karena penderitaan saya ini demi
kepentingan kalian.

Doa Paulus supaya jemaat Efesusmengenal kasih Kristus
14Oleh 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 mo-
hon, “Ya Allah Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakan karena
Engkau menggunakan kekuatan-Mu yang tidak terbatas un-
tuk menguatkan setiap anggota jemaat di Efesus. Kuatkan-
lah hati dan roh mereka masing-masing melalui Roh-Mu.”
17 Dan saya berdoa supaya melalui keyakinan yang kalian
miliki, Kristus hidup di dalam diri kalian masing-masing,
dan supaya kalian bertumbuh dalam kasih yang sudah Al-
lah tunjukkan kepada kita, dan biarlah kasih itu menjadi
dasar untuk kehidupan kalian. 18 Karena saya mau supaya
kalian dan semuaumat Allah bisamengerti betapa lebarnya,
panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus kepada
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kita. 19Sayaberdoaseperti ituwalaupunkasihKristus terlalu
sulit untukkitapahami. Tetapi kitaberusahamengerti 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 su-
paya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah.
2 Teruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendak-
lah kalian saling memaafkan dan saling mengasihi. 3 Kita
sudahdipersatukandanhidupbersama-samadengandamai
karena kita semua sudahmenerimaRohKudus. 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 memi-
liki pengharapan yang sama. 5 Kita semua percaya kepada
Penguasa yang sama, danmempunyai keyakinanyang sama,
dan kita sudah dibaptis dalam nama Penguasa kita itu. 6Dan
bagi kita semuahanya ada satuAllahdanBapa, yangmemer-
intah di atas segala sesuatu, yang ada di mana-mana dan di
dalam segala sesuatu.

7 Tetapi Kristus sudah memberikan kemampuan khusus
kepadakitamasing-masing sesuai dengankebaikanhati-Nya
kepada kita. 8Karena itu dalam Kitab Suci tertulis,
“Waktu Dia memenangkan peperangan, Dia akan naik ke

tempat yang tertinggi.
Dia akan membuat malu semua orang yang memusuhi-
Nya, karena mereka sebagai tawanan perang dipaksa
untukmengikuti-Nya dari belakang.

Lalu Dia akan memberikan berbagai hadiah kemenan-
gan kepada orang-orang yangberpihak kepada-Nya.”✡

9 Perhatikanlah bahwa ayat itu berkata, “Dia akan naik.”
Maksudnya Kristus sebelumnya perlu turun ke tempat yang
paling rendah di bumi. 10 Dan Dia yang sudah turun ke
tempat tersebut sekarang sudah naik juga sampai ke tempat
✡ 4:8 Mzm. 68:18
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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 ke-
mampuan untuk menjadi rasul, dan ada yang menerima
kemampuanuntukmenyampaikanpesanyangditerimadari
Roh Allah,* atau kemampuan untuk memberitakan Kabar
Baik tentang Yesus, atau kemampuan untuk menjadi gem-
bala jemaat, atau kemampuan untuk mengajar umat Al-
lah. 12 Semua kemampuan itu diberikan supaya kita bisa
mempersiapkandanmelengkapi umatAllah, supayamelalui
pelayanan kitamasing-masing tubuhKristus bisa dikuatkan.
13 Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua
semakin erat bersatu di dalam keyakinan dan pengetahuan
kita tentang Anak Allah. Hendaklah kita semakin dewasa
secara rohani, dan terus bertumbuhmenjadi seperti Kristus.

14 Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak, yang mudah
terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-
ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menye-
satkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya ke-
lihatan benar. 15 Sebaliknya marilah kita berpegang terus
kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Den-
gan 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. 16 Dialah yang mengatur supaya
semua anggota disusun dan disatukan dengan sempurna,
supayakita seperti tubuhyangbisabergerakdanbertumbuh
karena ada sendi-sendi dan anggota-anggota tubuh yang
lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur, kita
seperti tubuh yang sehat, karena saling menguatkan dan
salingmengasihi.

Cara hidup yang benar
17 Di dalam nama Tuhan Yesus saya peringatkan kalian:

Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal
Allah. Pikiran mereka sia-sia, 18 dan pengertian mereka
masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang
dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak tahu apa-
apa tentang Allah, dan juga karena kekerasan hati mereka.
19Mereka tidak tahu malu. Karena itu mereka memberi diri
mereka sepenuhnya untukmelakukan segala hal yang jahat,
dan tidak pernahmerasa puas.

* 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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20 Tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian
pelajari pada waktu pertama kali kalian mengenal Kris-
tus! 21 Tentu saja, kalian sudah mendengar tentang Dia,
dan belajar tentang persatuan dengan Dia, sesuai dengan
ajaran benar yang kita terima dari Dia. 22 Jadi setiap kalian
sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang
lama. Hidup lama itu harus dibuang seperti baju lama yang
dibuang. Kelakuan lama itu semakin burukkarenadipimpin
oleh hawa nafsu yang gampang menipu kita. 23 Karena
itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Al-
lah. 24 Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitu-
lah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena
kamusudahdiciptakanmenjadimanusiabaruyang semakin
mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamuakan sungguh-
sungguh hidup suci dan benar di hadapan-Nya.

25 Jadi, karena kamu seperti sudah mengganti baju yang
lama itu— yaitu hidupmu yang lama, jangan lagi menipu
sesamamu. “Katakan yang benar satu sama lain,”✡ karena
kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. 26 Dan
“apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai kemara-
han itu membuat kamu berdosa.”✡ Berhentilah marah
sebelum matahari terbenam. 27 Dalam hal itu, jangan-
lah beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu.
28 Kalau dulu kamu pencuri, berarti kamu tidak boleh
lagi mencuri. Dan kamu harus berusaha bekerja dengan
tanganmu sendiri, supaya kamu mempunyai penghasilan
sendiri dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu
bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. 29Ketika
kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar
darimulutmu, ataukata-kata yangmenyakiti hati orang lain.
Tetapi bicaralah seperlunya, supaya perkataanmu meno-
long, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-
orang yang mendengarnya. 30 Dan jangan sampai cara
hidupmumembuat RohKudus 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.

✡ 4:25 Zak. 8:16 ✡ 4:26 Mzm. 4:4
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5
1 Jadi, oleh karena kamu adalah anak-anak Allah yang

dikasihi-Nya, hiduplah dengan benar dan bersih dari segala
kesalahan—yaitu sepertiAllahsendiri. 2Biarlahkaliansaling
mengasihi, sesuai dengan teladan Kristus. Karena Dia sudah
mengasihi kita sampai Dia memberikan diri-Nya sendiri se-
bagai kurban demi kita. Persembahan-Nya itu sangat harum
danmenyenangkan hati Allah.

3 Janganlah ada percabulan, kejahatan, atau keserakahan
di antara kalian. Hal-hal itu sama sekali tidak pantas bagi
umat Allah. 4 Juga janganlah ada di antara kalian yang
mengucapkan kata-kata jahat, kotor, atau kata-kata yang
tidak berguna. Hal itu tidak pantas lagi bagi kalian. Tetapi
hendaklah kalian bersyukur. 5 Biarlah kalian mengetahui
hal ini: Orang-orang yang melakukan dosa percabulan, ke-
jahatan, atau keserakahan, tidak akan menjadi warga ker-
ajaan 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. 8 Karena dahulu kalian hidup di
dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke
dalam terang TUHAN. Jadi hiduplah sebagai warga Kerajaan
Terang. 9 Karena hidup di dalam terang Allah selalu meng-
hasilkan 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
ikut melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang masih
hidup dalamkegelapan. Semua itu percuma saja. Melainkan
hendaklah kalian masing-masing hidup dan berbicara den-
gan 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. 13 Tetapi ketika perbuatan-perbuatan
merekayanggelap itudinyatakandalamterang,maka segala
perbuatan mereka ternyata salah. 14 Karena perbuatan-
perbuatan jahatmenjadikelihatanketikaada 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
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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
supayakamumengetahui apayangTUHANmauuntukkamu
lakukan. 18 Janganlah hidupmu dikuasai oleh air anggur
yang memabukkan, karena hal itu bisa membuat kamu
binasa. Tetapi hendaklah hidupmu dikuasai oleh Roh Al-
lah. 19 Saling memberi dorongan satu sama lain dengan
menyanyikan semua jenis lagu pujian kepada TUHAN— baik
itu dengan lagu dari Kitab Mazmur atau Firman Allah dan
lagu rohani yang lain. Hendaklah kamu selalu bernyanyi
dengan hati yang senang untuk memuji TUHAN. 20 Dan
dalam segala keadaan mengucap syukurlah selalu kepada
Allah Bapa karena kita sudah bersatu dengan Penguasa kita
Kristus Yesus.

Nasihat kepada suami-istri
21Hendaklah kalian rendah hati dan bersedia untuk saling

menghormati kemauan satu sama lain.* Lakukanlah itu
karena kamumenghormati Kristus.

22 Setiap istri, taatilah kemauan suamimu sendiri, sama
seperti kamu menaati kehendak TUHAN. 23 Karena suami
adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala
dari seluruh jemaat Allah. Kita seperti tubuh Kristus yang
taat kepada kehendak Kristus, yang sudah menyelamatkan
kita sebagai tubuh-Nya. 24 Jadi sebagaimana seluruh jemaat
sebagai tubuhKristusmenaati kehendak-Nya, begitu jugalah
istri menaati kemauan suaminya dalam segala hal.†

25 Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sama
seperti Kristus sudah mengasihi kita— bahkan sampai Dia
mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban demi semua
jemaat, 26 supaya kita disucikan dan menjadi milik-Nya
yang istimewa. Juga kita disucikan melalui Firman Allah
yang sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan air

* 5:21 rendah hati … sama lain Kata-kata ini menerjemahkan arti satu kata
dalam bahasa Yunani, dan kata yang sama diterjemahkan sebagai “menaati ke-
hendak”dalamayat 22dan24. † 5:24 menaati…dalamsegalahalWaktuPaulus
mengatakan hal ini kepada para istri, dia tidak bermaksud bahwa istri harus
melakukanhal-hal yangbertentangandenganFirmanTUHANkalaudisuruholeh
suami. Kita masih harus lebih taat kepada Allah daripadamanusia.
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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 perem-
puan sebagai istrinya. Maksudnya adalah bahwa kita disu-
cikan dan dimuliakan secara khusus untuk tinggal menetap
bersama Dia— tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau tanpa noda
apa pun. 28 Jadi demikianlah setiap suami harus mengasihi
istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Karena
waktu suami mengasihi istrinya, hal itu sama seperti dia
mengasihi dirinya sendiri. 29 Tidak ada orang yang pernah
membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang memberi tubuh-
nya makan serta merawatnya. Dan itulah yang selalu di-
lakukanolehKristusuntuk jemaat-Nya, 30karenakita 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 tentang Kristus dan kesatuan
seluruh jemaat-Nya. 33 Jadi inilah kesimpulannya: Setiap
suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi
dirinya sendiri, dan istri harus menaati suaminya.

6
Nasihat kepada anak-anak dan orang tua

1 Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kalau kamu sudah
menjadi pengikut Tuhan Yesus, sudah seharusnya kamu
menaati mereka. 2 Ingatlah perintah TUHAN ini: “Hormati-
lah ibu-bapakmu.” Perintah itu adalah perintah pertama
yang disertai dengan janji Allah, 3yaitu, “Hormatilah supaya
kamu mendapatkan kebaikan dan panjang umur di dunia
ini.”✡

4Kepada setiap bapak, janganlah membuat anak-anakmu
sakit hati, tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan
nasihat sesuai dengan kemauan TUHAN.

Nasihat kepada para budak danmajikan
‡ 5:26 Ayat 26 Dalam acara pernikahan Yahudi, pengantin perempuan di-
mandikan dengan air sebelum memakai baju pernikahan dan dibawa meng-
hadappengantin laki-laki. Kata ‘air’dan ‘membersihkan’ jugaditafsirkan sebagai
kiasanpembaptisan. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan, “supayakita disucikandan
menjadi milik-Nya yang istimewa. Juga kita dibersihkan dan disucikan sesuai
denganFirmanKristus ketikakitadibaptis denganair.” ✡ 5:31 Kej. 2:24 ✡ 6:3
Kel. 20:12; Ul. 5:16
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5 Dan kepada setiap orang yang dijual kepada orang lain
untuk bekerja sebagai budak tuannya:* Taatilah tuanmu
yang di dunia ini dengan rasa takut dan penuh hormat.
Dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu— sama seperti
kamu taat kepada Kristus. 6 Ikutilah kemauan mereka se-
lalu— baik pada waktu mereka ada maupun pada waktu
mereka tidak ada. Janganlah hanya berpura-pura kerja.
Karena Kristus sebenarnya Majikanmu! Jadi hendaklah
kamu melayani para majikan duniawi dengan sepenuh hati
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.

9 Begitu juga setiap majikan: Hendaklah kamu bersikap
baik terhadap budak-budakmu. Jangan membuat mereka
takut dengan selalu mengancam mereka. Ingatlah bahwa
kamudanmerekamempunyai Penguasayang samadi surga,
yangmenghakimi setiap orang dengan tidak pandangmuka.

Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Al-
lah

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
tentaramemakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus
memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan
kepada kita. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan
iblis. 12Karena 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 itulahyang sekarangmenguasaiduniayanggelap ini
* 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 tidak mempunyai hak apa pun, tidak menerima honor, dan
tidak bisa keluar dari perbudakan. Kalau lari dari perbudakan dan tertangkap,
budak sering dihukummati. 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.
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dari langit di atas. 13Karena itu kamu perlumemakai semua
alat perang dari Allah itu, supaya pada waktumusuh datang
menyerangmu, kamu tidak lari tetapi kamu bisa melawan-
nya dan tetap bertahan sampai perang berakhir.

14 Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari
Allah. Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang
akan membuat kamu siap untuk bertindak. Jalanilah hidup
yang benar.† Karena hidup benar itu seperti baju besi yang
akan melindungi kamu dari serangan musuh. 15Dan terus-
lah 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.
16Selain itu, teruslahyakindanpercayakepadaTuhanYesus.
Karena keyakinanmu itu seperti alat perang yang melin-
dungi kamu dari semua anak panah berapi yang dilepaskan
oleh iblis kepada kita. 17Yakinlah bahwaAllah sudahmenye-
lamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu.
Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang
pedang, karena perkataan-Nya mempunyai kekuatan dari
Roh Kudus. 18 Dalam segala keadaan berdoalah selalu.
Dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah
sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu berjaga-
jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jangan menyerah!
Dan berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah.

19 Dan saya berharap kalian juga akan mendoakan saya.
Mintalah TUHANmemberikan hikmat kepada saya sehingga
saya berbicara dengan berani waktu saya menyampaikan
Kabar Baik yang dulu dirahasiakan itu. 20 Karena saya
adalah utusan Allah untukmemberitakan tentang kerajaan-
Nya, walaupun saat ini saya dipenjarakan dan diikat dengan
rantai besi. Jadi berdoalah supaya saya menyampaikan
beritadariAllah itudenganberani, sesuai dengan tugas saya.

Salam terakhir
21-22 Tikikus, saudara kita yang saya kasihi, sudah mem-

bawa surat ini kepada kalian. Sebagai saudara kita dalam
persatuan dengan Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan den-
gan setia sekali. Saya juga mengutus dia supaya dia
bisa menyampaikan berita tentang keadaan dan pekerjaan
† 6:14 Jalanilah hidup yang benar Kalau bahasa Yunaninya diterjemahkan
secara harfiah ke dalam bahasa Inggris, “breastplate of righteousness.” Righ-
teousness 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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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
kitaKristusYesus akan selalumenjagakalianmasing-masing
supaya hidupmu tenang dalam perlindungan Tuhan, dan
Dialah yangmembuat kalian supaya kalian salingmengasihi
selaludan terus berpegangkepadakeyakinankita. 24Kepada
semua yang mengasihi Penguasa kita Kristus Yesus dengan
kasih yang tidak pernah padam, doa saya, Allah akan selalu
baik hati kepada kalian.
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Surat Paulus kepada jemaat Filipi
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di

Filipi— yaitu semua yang sudah disucikan oleh Allah karena
bersatu dengan Kristus Yesus, khususnya kepada semua pe-
natua 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 kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
gan 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, 5karena saya in-
gat bagaimana cara kalian bekerjasama dengan saya dalam
pemberitaanKabarBaik tentangKristus sejakkalianpercaya
kepada berita itu sampai sekarang. 6Dan saya yakin bahwa
Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini
di dalam diri kalian masing-masing, akan meneruskannya
sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang
kembali.

7 Saya memang pantas berpikir seperti itu tentang kalian,
karena sayamerasa kalian sudahmendapat tempat di dalam
hati saya. Hal itu karenakalian sudahmenjadi teman sekerja
saya dalam tugas yang diberikan Allah kepada saya. Tugas
itu diberikan hanya karena kebaikan hati-Nya. Baik pada
waktu saya dipenjarakanmaupun tidak dipenjarakan, tugas
saya adalah untuk membela dan mempertahankan Kabar
Baik dari Allah. 8Dan Allah sendiri tahu bahwa saya benar-
benar rindu kepada kalian semua dengan perasaan kasih
yang berasal dari Kristus Yesus.

9 Jadi inilah doa saya bagi kalian:
Saya berdoa supaya kasih kalian masing-masing semakin

bertambah-tambah,
dan supaya kasihmu dilengkapi dengan kebijaksanaan dan

pengertian yang benar,
10 sehingga kamu bisa mengetahui jalanmana yang terbaik,
dan dengan demikian hidupmu menjadi sungguh-sungguh

sempurna dan bersih dari segala kesalahan pada hari
kedatangan Kristus kembali.

11 Dan saya berdoa supaya hidupmu yang benar di mata
Allah akanmenghasilkanbanyakhal yangbaik— yaitu
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hal-hal yang dikerjakan lewat kuasa Kristus Yesus un-
tuk kemuliaan dan pujian bagi Allah.

PenderitaanPaulusmembuatKabarBaik semakin tersebar
12 Saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui

semua masalah dan penderitaan yang sedang saya alami,
Kabar Baik tentang Kristus semakin tersebar, 13 sehingga
semuaorangdi sini—khususnyaparapengawal istanaRoma,
sudah mengetahui dengan jelas bahwa saya dipenjarakan
karena saya pengikut Kristus. 14 Dan 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 ten-
tang Kristus karena iri hati kepada saya, atau karenamereka
mau menjadi lebih terkenal dari saya. Tetapi kebanyakan
saudara-saudari seiman memberitakan Kabar itu karena
mereka sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan
Yesus. 16 Mereka melakukan itu karena mereka juga men-
gasihi saya danmenyadari bahwa saya dipenjarakan karena
kehendak Allah— yaitu berjuang demi membela dan mem-
pertahankanKabarBaik dari Allah. 17Tetapi beberapa orang
lainmasihmemberitakan tentang Kristus demi kepentingan
dirimereka sendiri dan bukandenganhati yang tulus ikhlas.
Setiap mereka berpikir, “Biar Paulus lebih susah lagi ketika
dia mendengar bahwa di sini sayamempunyai lebih banyak
pengikut dari dia.”

18 Tetapi kalau mereka menyombongkan diri seperti itu,
hal itu tidak mengganggu saya! Karena yang penting bagi
saya adalah berita tentang Kristus tersebar luas— biarpun
itu dilakukan dengan alasan yang murni atau tidak. Jadi
saya tetap bersukacita. Ya, saya akan terus bersukacita!
19 Karena melalui doa-doa kalian dan pertolongan dari Roh
Kristus Yesus, saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan
dibebaskan.

Tujuan hidup Paulus hanya untukmemuliakan Kristus
20 Karena saya sungguh-sungguh merindukan dan meng-

harapkan supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tu-
gas saya dan tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Yang
saya mau adalah supaya saya terus bersaksi dengan penuh
keberanian— sebagaimana saya sudah pernah bersaksi se-
belumnya. Dengan begitu, saya berharap bahwa Kristus se-
lalu dimuliakanmelalui apa yang terjadi atas diri saya— baik
hidupmaupunmati. 21Karena bagi saya, hidup ini hanyalah
untuk memuliakan Kristus! Dan kalau saya mati, hal itu
hanya akan membawa keuntungan bagi saya— yaitu hidup
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bersama Kristus. 22 Tetapi kalau saya masih hidup di dunia
ini, saya akan terus berusaha untukmendapatkanhasil yang
lebihbanyak lagi dalampelayanansayakepadaTuhanYesus.
Jadi, kalau saya diberi izin untuk memilih, saya tidak tahu
apakah saya lebih senanghidupatau segeramati. 23Memang
sangat sulit bagi saya untuk memilih di antara keduanya!
Secara pribadi lebih baik kalau sayameninggalkan tubuh ini
dan tinggal bersama Kristus. Ya, karena hal itu jauh lebih
baik bagi saya! 24 Tetapi mengingat kalian masih membu-
tuhkan saya,maka saya yakinbahwa sayamasihperluhidup
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
menolongkalianuntuk semakinbertumbuhdanbersukacita
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 ter-

penting 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 menen-
tang kalian. Hal itu akan membuktikan kepada mereka
bahwa mereka akan dibinasakan, sedangkan Allah sendiri
akanmenyelamatkankita. 29KarenakebaikanhatiAllah,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 pender-
itaan yang saya alami— seperti yang sudah pernah kalian
saksikan, dan kalian sendiri juga mendengar bahwa saya
masihmenderita 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 danmenghibur 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 men-
gasihi. Nah, berdasarkan semua itu, 2 saya mendorong
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kalianuntukmembuat saya semakinbersukacitawaktu saya
mendengar bahwakalianhidup seia sekata, dan terusmemi-
liki kasih yang sama antara yang satu dengan yang lain,
dan bekerjasama dengan sehati sepikiran. 3 Apa saja yang
kalian masing-masing lakukan, tidak boleh mementingkan
kepentinganmu sendiri atau menonjolkan dirimu. Tetapi
utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman daripada
kepentinganmu sendiri dan tetap rendah hati. 4 Janganlah
kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi
pikirkanlah juga keperluan orang lain.

Mengikuti contoh Kristus yang tidak mementingkan diri-
Nya sendiri

5 Jadi hendaklah kitamasing-masingmengikuti sikap Kris-
tus Yesus!
6Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah,

tetapi Dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukan-Nya
sebagai Allah

adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankan-Nya.
7 Tetapi Dia merendahkan diri-Nya dan meninggalkan se-

muanya.
Lalu Dia mengambil kedudukan yang paling hina seba-
gai hamba untukmelayani kita,

dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa.
Dan dalam keadaan sebagai manusia,

8Dia lebih lagimerendahkan diri-Nya untuk taat kepada
kehendak Allah,

hingga Dia menyerahkan tubuh-Nya sampai mati—
bahkan sampai mati disalibkan.

9Oleh karena itulah Allah sudah mengangkat Dia ke tempat
yang paling terhormat,

dan meninggikan Yesus di atas segala penguasa yang
lain!*

10Allahmelakukan hal itu supaya setiap orang—
baik yang ada di surga, di bumi, maupun yang ada di
dalam dunia orangmati,

akan berlutut menyembah Yesus.
11 Dan setiap orang† akan mengaku bahwa Kristus Yesus

adalah Penguasamereka.
Dengan begitu Allah Bapa juga akan turut dimuliakan.
Jadilah umat yang dikehendaki Allah

* 2:9 meninggikan Yesus … Frasa ini secara harfiah, “memberikan kepada-Nya
nama di atas segala nama.” ‘Memberikan nama atas’ digunakan dengan arti
memberi kedudukan tertinggi kepadaKristus Yesus. † 2:11 setiap orang Secara
harfiah, “setiap lidah.” Lidahdi sinimenggambarkan seluruhkepribadianorang.
Artinya di sini bukanhanya lidah yangmengaku, tetapi hati dan pikiran juga ikut
mengaku.
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12 Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, seba-
gaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya
mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa
yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Al-
lah— 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 keingi-
nan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk
melakukan 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, hendaklahkalianbersi-
nar di antara mereka seperti bintang-bintang yang bersinar
di dalam dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan
sangat bersukacita waktu Kristus datang kembali, karena
akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-
sia.

17 Kalian percaya penuh kepada-Nya sehingga kalian
mengurbankan hidup kalian untuk melayani Allah. Jadi
sekalipun saya harusmemberikan darahku sendiri bersama
kurban kalian—maksudnya kalau saya juga dibunuh karena
terus berjuang mempertahankan keyakinan kita tentang
Kristus,‡ saya tetap senang! Dan saya mau supaya kalian
turutmerasakan sukacita itu bersama saya. 18Ya, biar kalian
ikut senang dan penuh sukacita bersama saya!

Berita tentang Timotius dan Epafroditus
19 Saya berharap supaya Tuhan Yesus akan segera mem-

buka 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
‡ 2:17 memberikandarahku…Frasa inimenerjemahkan satukata yang terjema-
hannya “curahkan air anggur sebagai persembahan.” Sesuai dengan Hukum
Taurat, persembahan binatang hampir selalu dilengkapi dengan tepung terigu
yang dicampur dengan minyak zaitun dan kira-kira dua liter air anggur— yang
dicurahkan sedikit demi sedikit sampai habis di atas daging kurban yang sedang
dibakar di atasmezbah. 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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Timotius— yang sehati dengan saya dan sungguh-sungguh
memikirkan keperluan kalian. 21 Karena orang-orang lain
lebih memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, dan ku-
rang memperhatikan pelayanan pekerjaan Kristus Yesus.
22Dan kalian pun sudah tahu sifat Timotius bahwadia sudah
melayani bersama saya dalam pemberitaan Kabar Baik—
seperti seorang anak membantu bapaknya. 23 Karena itu
saya berharap bisa segeramengutus Timotius kepada kalian
pada saat saya tahu lebih lanjut tentang kasus saya. 24 Dan
saya yakin Tuhan akan menolong saya, supaya saya sendiri
pun segera datang kepada kalian.

25Tetapi sayamerasa perlumengutus Epafroditus kembali
kepada kalian. Dia adalah saudara seiman saya yang baik,
teman sekerja dan seperjuangan dalammelayani pekerjaan
Tuhan. Memang dulu kalian mengutus dia untuk mengu-
rus 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, tetapiAllahberbelas kasihankepadadia danmenolong
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 mati dalam tugas melayani
pekerjaanKristus. Dia relamati untukmemenuhi tugas yang
kalian berikan ketika mengutus dia— yaitu untuk mengurus
keperluan saya selama dipenjarakan di sini.

3
Mengenal Kristus jauh lebih berarti dari segala apa pun

1Akhirnya Saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacita-
lah karena bersatu dengan Tuhan Yesus! Saya tidak bosan-
bosan mengulangi apa yang sudah saya tuliskan sebelum-
nya. Bahkan saya menegaskan hal bersukacita itu supaya
secara rohani kalian aman.

2 Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu! Mereka seperti
anjing! Menurut mereka adat sunat Yahudi wajib untuk
setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya mereka adalah penja-
hat yang hanya mau memotong kulit alat kelaminmu saja!
3Tetapi kita sudah menerima sunat yang sejati— yaitu sunat
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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 dilakukandengan tanganmanusia pada tubuh
laki-laki atau peraturan-peraturan jasmani yang lain.

4 Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa
bergantung kepada hal-hal jasmani seperti itu, atau status
mereka dalam agama Yahudi, maka saya lebih pantas lagi
berbangga atas hal seperti itu! 5 Saya disunat waktu beru-
mur satu minggu.† Saya adalah keturunan Israel dari suku
Benyamin. Saya orang Ibrani dan orang tua saya juga orang
Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi, jadi jelaslah
bahwa saya sangat menaati semua Hukum Taurat. 6 Dan
saya begitu semangat berjuang mempertahankan agama
Yahudi sehingga sayamenganiayaorang-orangyangpercaya
kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi
bahwa saya hidup benar dan tanpa noda sesuai dengan
Hukum Taurat.

7Memangdulu sayabanggadanmerasaberuntungkarena
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 sam-
pah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti! 9 Jadi saya hanya
ingin terus bersatu dengan Dia. Saya dibenarkan di hada-
pan Allah bukan karena hasil usaha saya dalam menaati
Hukum Taurat, melainkan hanya karena Kristus! Ya, saya
percaya penuh atas apa yang Kristus kerjakan, dan lewat
percaya itu saja saya dibenarkan di hadapan Allah. 10Maka
sekarang saya hanya rindukan mengenal Kristus dan kuasa
yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu
ikut menderita dalam rangka melayani Kristus sama seperti
Dia sendiri menderita— sampai saya rela mati seperti Dia!
11 Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri
pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian.

12Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasilmencapai
tujuan saya itu! Saya belum sempurna. Tetapi saya terus
* 3:3 sunat hati Lihat Kol. 2:11. † 3:5 satu minggu Secara harfiah, “delapan
hari.” Kalaubayi laki-laki lahir padahari Senin,makadiadisunat padahari 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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berusaha untuk mencapai tujuan itu, karena itulah yang su-
dahdirencanakanolehKristusYesusuntuk saya sebelumDia
memanggil saya menjadi milik kepunyaan-Nya. 13 Saudara-
saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu,
tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini
saja: Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan
berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di
depan saya. 14 Sama seperti saya ikut lomba lari, mata saya
tetap tertuju kepada sasaran— yaitu hadiah kemenangan
yang sudah disiapkan bagi saya di surga! Dan memang
kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil oleh
Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. 15 Jadi hendak-
lah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani
mempunyai tujuan dan sasaran seperti saya. Dan kalau
ada di antara kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini,
maka Allah akan memberikan pengertian dan memimpin
kalian masing-masing ke jalan yang benar. 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 hidup-
nya seperti teladan kami. 18 Saya berkata begitu karena
ada hal yang sangat menyedihkan hati saya: Seperti yang
sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian,
sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang
yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi
hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang Kristus
perbuat melalui kayu salib-Nya! 19 Cara hidup yang seperti
itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka
hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani
Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan
diri sendiri saja. Dan mereka melakukan segala macam hal
yang memalukan— bahkan mereka bangga atas semua hal
itu. 20 Tetapi kita sudah menjadi warga negara kerajaan
surga! Dan kita sangat merindukan saatnya Penguasa dan
Juruselamat kita Kristus Yesus datang kembali dari sana.
21Dan denganmemakai kuasa-Nya yang luar biasa, Dia akan
mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan
tubuh-Nya yangmulia. Kuasa-Nya yang luar biasa itu adalah
kuasa yang terus Dia gunakan untuk menaklukkan segala
sesuatu di bawah pemerintahan-Nya.

4
Nasihat terakhir

1 Oleh karena itu Saudara-Saudari yang saya kasihi dan
saya rindukan, saya minta supaya kalian masing-masing
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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 den-
gan Tuhan. 3 Saya minta kepada teman sekerja saya yang
setia— yaitu pemimpin jemaat,* supaya kamu menolong ke-
dua 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!†

4 Bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan
Tuhan! Ya, saya ulangi: Teruslah bersukacita!

5 Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata
bahwa kamu selalu lemah-lembut. Tuhan Yesus akan segera
datang! 6 Janganlah kuatir tentang apa pun, tetapi berdoalah
untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu
kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur.
7 Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah
yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus
akan menjadi seperti pengawal, yang akan selalu menjaga
hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu
melebihi segala pengertianmanusia!

8 Akhirnya Saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu
kepada ajaran-ajaran yangbenar danhal apa punyangpatut
dipuji— yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang memimpin
kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-
hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. 9 Dan
lakukanlah semua ajaran yang sudah kamu terima dari
saya— baikmelalui perkataan sayamaupun perbuatan saya.
Dengan demikian Allah— yang adalah sumber ketenangan
hati kita, akanmenyertai kamu.

Ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat di Filipi
10 Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada

saya karena ternyata kalian masih mengingat saya yang
dipenjarakan di sini dengan mengirimkan bantuan lagi.
Memang kalian selalu peduli dengan keadaan saya, tetapi

* 4:3 teman sekerja … Paulus menggunakan kata yang bisa diterjemahkan
“teman sekerja,” atau pernah juga dianggap nama orang, Sizigus. Kata itu adalah
tunggal, dan kemungkinan besar orang yang dia maksud adalah pemimpin atau
penatua jemaat. † 4:3 buku kehidupan adalah buku Allah yang isinya adalah
semuanamaorang yang sudahdipilih Allah untukmasuk dalamkehidupan yang
selama-lamanya (Why. 3:5; 21:27). Karena cara Paulus menyebut “nama-nama
mereka dalam buku kehidupan,” kemungkinan besar beberapa dari antara
mereka— khususnya Klemens, sudahmeninggal dunia.
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biasanya kalian tidak mempunyai kesempatan untuk mem-
bantu. 11 Saya mengatakan hal itu bukan karena saya
masihmerasa kekurangan, karena saya sudah terlatih untuk
memuaskan diri dalam segala keadaan. 12 Jadi saya tahu
bagaimanamemuaskan diri— baik ketika hidup dalamkeku-
ranganmaupun dalam kelebihan. Karena saya sudahmene-
mukan rahasia bagaimana caranya bisa merasa puas dalam
segala keadaan— baik kenyang maupun lapar, baik kaya
maupun miskin. 13 Saya bisa menghadapi segala keadaan
karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya!
14Walaupun begitu, saya senang dan berterimakasih bahwa
kalian sudah menolong saya dalam kesusahan yang saya
alami sekarang ini.

15 Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya
meninggalkan kalian di Makedonia untuk memberitakan
Kabar Baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang terli-
bat penuh— yaitu yang sungguh-sungguh menjadi sahabat
sekerja saya, dan yang menerima berkat juga karena beru-
lang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah
yang mendukung seperti itu. 16 Dan ketika saya melayani
di Tesalonika, kalian sudah mengirimkan bantuan beber-
apa kali untuk mencukupi kebutuhan saya. 17 Saya men-
gatakan hal itu bukan untuk mencari bantuan lagi dari
kalian! Tetapi saya mau supaya setiap kalian diberkati
secara berlimpah-limpah karena kalian 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 persem-
bahan yang harum, dan Dia sudah menerima persembahan
itu dan berkenan atasnya. 19 Allah yang saya layani akan
membalasnyadenganmencukupi segala kebutuhanmu juga,
karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani—
yaitu kemuliaan surgawi, kepada kita yang bersatu dengan
Kristus Yesus. 20 Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita untuk
selama-lamanya! Amin!

21 Sampaikanlah salam saya kepada semua saudara-
saudari di sana— yaitu semua yang sudah disucikan oleh
AllahkarenabersatudenganKristusYesus. Saudara-saudara
yang bersama saya juga mengirim salam kepada kalian.
22 Dan semua saudara-saudari kita di sini— yang sama
seperti kalian sudah disucikan oleh Allah, juga mengirim
salam kepada kalian, terutama mereka yang bertugas di
dalam istana raja agung.

23 Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik
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hati danmenyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus kepada jemaat Kolose
1-2Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seimanyang

tinggal di Kolose— yaitu kalian yang sudah disucikan oleh
Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus dan setia kepada-
Nya:
Dari kami, Paulus dan saudara kita, Timotius. Karena

kehendak Allah, saya Paulus menjadi rasul Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada

kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan-Nya.

Paulus bersyukur dalam doa untuk saudara-saudari
seiman di Kolose

3 Waktu kami berdoa, kami sangat bersyukur tentang
kalian kepada Allah— yaitu Bapa dari Penguasa kita Kristus
Yesus. 4 Kami bersyukur karena kami sudah mendengar
bahwa kalian terus percaya penuh kepada Kristus Yesus
dan juga sangat mengasihi semua saudara kita— yaitu kita
semua yang sudah disucikan oleh Dia. 5 Dan kalian terus
percaya dan salingmengasihi karena yakin bahwa kita pasti
akanmenerima apa yang sudah Allah sediakan untuk kita di
surga. Kalian sudahbelajar tentang itudidalamKabarBaik—
yaitu ajaran yang benar tentang Yesus 6 yang sudah disam-
paikan kepada kalian. Dari berita itu kita mengenal dengan
benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita. Kabar Baik
itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan
seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang
menjadi percaya dan cara hidup mereka diubahkan. 7 Yang
mengajar berita itu kepada kalian adalah Epafras. Memang
dia adalah sahabat kami dalam pelayanan Kristus. Dan
dengan setiadiabekerja sebagaiwakil kamidi daerahkalian.
8Padawaktudia tibadi sini, diamenyampaikankepadakami
bahwa kalian sangat mengasihi kami dan semua umat Allah
dengan kasih yang berasal dari Roh Kudus.

9 Karena itu, sejak kami mendengar tentang kalian, kami
tidak berhenti berdoa untuk kalian.
Kami selalumemohon supaya Allahmembuat kalianmen-
jadi orang yang sangat bijaksana— supaya melalui Roh-
Nya kalian bisa mengerti cara hidup yang sesuai dengan
kemauan-Nya. 10Dengan 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 dalam
hal mengenal Allah. 11 Kami juga berdoa supaya Allah
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menguatkan kalian dengan kuasa-Nya yang sangat luar
biasa— sehingga kalian pantangmenyerahdan 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 yang mulia dan
menerima semua yang Dia janjikan kepada kita yang sudah
disucikan-Nya. 13 Dan Allah sudah melepaskan kita dari
kerajaan kuasa gelap dan menjadikan kita warga dalam
kerajaan Anak-Nya yang sangat dikasihi-Nya. 14 Semua
itu terjadi karena Yesus sudah mengampuni kita 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 yangTerutama*di atas semuayangdicip-
takan.

16Karenamelalui Dia, Allah sudahmenciptakan segala sesu-
atu yang ada,

baik di dunia maupun di semua tingkat surga,†
baik hal-hal yang bisa dilihat

dan yang tidak bisa dilihat olehmatamanusia,
termasuk semuapenguasa 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.

* 1:15 Terutama Secara harfiah, “Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak
Sulung’ dalam Firman Allah karena anak sulung dalam kebudayaan Yahudi
mempunyai peran khusus. Anak laki-laki yang sulung mewarisi segala sesuatu
dari bapaknya dan menjadi pemimpin atas adik-adiknya. Berarti Yesus yang
pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kematian (Kol.
1:18; Why. 1:5), yang Terutama di atas semua yang diciptakan (Mzm. 89:28;
Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa di atas semua anak-anak lain yang diangkat Allah
(Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), dan Yang merupakan jaminan bahwa semua pengikut
Kristus akan dihidupkan kembali dari kematian (1Kor. 15:20). † 1:16 semua
tingkat surgaSecaraharfiahdalambahasaYunani, “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.
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Dan Dialah yang mengatur supaya semua yang
diciptakan-Nyamasih tetap berlangsung.

18 Jadi Yesus juga kepala atas semua orang yang percaya
penuh kepada-Nya—

yaitu kita yangberfungsi sebagai tubuh-Nyadi dunia ini.
Dia jugalah sumber hidup bagi kita,

danDialahyangpertamasekali‡mempunyaihidupyang
selama-lamanya sesudah kematian.

Ini sesuai rencana Allah Bapa—
supaya Anak-Nya menjadi yang terutama dalam segala
hal.

19 Karena Bapa-Nya sendiri yang menghendaki dan memu-
tuskan supaya—

ketika Anak-Nya menjadi manusia, Dia terus mempun-
yai semua sifat Allah.

20 Dan 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.

21Memang, sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh
dariAllahdankita selalumemusuhiDiadidalampikirandan
perbuatan kita yang jahat. 22 Tetapi sekarang, Yesus sudah
menjadi Pengantara— sehingga kita sudah berdamai dengan
Allah. Hal itu terjadi waktu Dia— dalam keadaan sebagai
manusia, mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita.
Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa
noda— seperti tidak pernah berbuat dosa. 23 Hal 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 dise-
barkan 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
‡ 1:18 pertama sekali Secara harfiah, “Anak Sulung.” Lihat catatan pada ayat 15.
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yang percaya. 25 Jadi sesuai dengan rencana Allah, saya
menjadi pelayan untuk kalian semua, dan tugas saya adalah
untuk menyampaikan berita Allah dengan selengkapnya
kepada semua orang— khususnya kepada kalian yang bukan
orang Yahudi.§ 26Berita itu sama sekali tidak diketahui oleh
siapapun sejak permulaan dunia, karena Allah merahasi-
akannya. Tetapi sekarang, berita itu dinyatakan kepada kita
yang sudah disucikan oleh Yesus. 27 Berita Allah itu sangat
menyenangkan dan sangat indah untuk semua orang— ter-
masuk kalian yang bukan orang Yahudi. Dan inilah intinya:
BiarlahKristushidupdi dalamhatimu! KarenaRohYesusbe-
rada di dalamhati kita, kita semakin yakin* bahwa kita akan
masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. 28Karena itulah
kami yang sudah menjadi rasul Yesus terus memberitakan
Kabar Baik! Kami berusaha memakai semua kebijaksanaan
yang sudah Allah berikan untuk menasihati dan menga-
jar setiap orang. Karena kami rindu membawa sebanyak
mungkin orang kepada Allah sebagai anggota tubuh Yesus
yangdewasadalamhal bersatu denganKristus. 29Danuntuk
itulah sayaberjuangdanberusahakeras—denganbersandar
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. 2Perjuangan saya ini adalahuntukmendorong
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 mengenal Raja kita sendiri— yaitu
Kristus Yesus! 3Dia seperti kunci yangmembukapikiran kita
untuk semua hal yang dulu dirahasiakan kepada manusia—
yaitu kebijaksanaan Allah 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
§ 1:25 khususnya … bukan … Yahudi Informasi ini dipindahkan ke sini dari ayat
27 supayamaksud Paulus jelas. * 1:27 yakin Secara harfiah, “harapan.”
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kalian hidup dengan teratur, danmasih terus kuat dalamhal
percaya penuh kepada Kristus.

Kita berusaha supaya tetap hidup bersatu dengan Yesus
6 Oleh karena kalian masing-masing sudah menerima

Kristus Yesus sebagai Penguasamu, teruslah hidup bersatu
dengan Dia. 7 Sadarlah bahwa kamu sudah bersatu den-
gan Yesus— sama seperti ranting bersatu dengan pohon-
nya. 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
yangmereka 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 dalamdiri Yesus. Begitu jugawaktu Yesus hidup
di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. 10 Dan ingat-
lah bahwa kalian yang sudah bersatu dengan Yesus sudah
dilengkapi oleh Dia— yaitu Raja di atas semua penguasa
duniawi dan rohani.

11 Karena kita sudah bersatu dengan Kristus, kita semua
sungguh-sungguh sudah disunat— baik laki-laki maupun
perempuan, bukan dengan sunat badani, tetapi sunat secara
rohani. Arti dari sunat secara rohani adalah kita sudah
dibebaskan dari perbudakan kepada keinginan-keinginan
badani kita yang jahat.✡ 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 dihidup-
kan kembali bersama Dia. Hidup baru yang kita alami
ini terjadi karena kita percaya bahwa Allah— yang sudah
menghidupkan Yesus kembali dari kematian, berkuasa juga
dalam hidup kita.

13-14 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
diperbudak oleh bermacam-macam keinginan badani kita
yang jahat. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Al-
lah sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan Allah.
Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi
✡ 2:11 Rom. 6; Gal. 5:16-25; Kol. 3:5
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sekarang Allah sudah memakukan buku dosa itu pada kayu
salib Yesus. Catatan itu sudah dihapuskan dan tidak lagi
memisahkan kita dari Allah. Artinya kita sudah diampuni
dari semuadosa kita. LaluAllahmenghidupkankita kembali
bersama Yesus. 15 Jadi melalui salib-Nya, dengan cara yang
sangat terbuka, Allah sudah mengalahkan semua penguasa
gelap danmenghancurkan kuasamereka.

Kita yang bersatu dengan Yesus tidak bergantung kepada
aturan-aturan agama

16 Jadi, kita tidak boleh mengikuti orang yang mengajar
seperti ini, “Allah akan menghukum kalian kalau tidak ikut
merayakan hari besar itu, atau perayaan bulan baru ini,*
atau Hari Sabat dan hari-hari besar lain agama Yahudi.”
Orang seperti itu jugamaumemaksakankitauntukberpuasa
dan mengikuti peraturan lain tentang makanan dan minu-
man. 17 Acara dan peraturan lama seperti itu merupakan
sifat agama yang sementara, yang hanya diwajibkan pada
zaman sebelum Kristus datang. Hal-hal itu hanya bayan-
gan hubungan yang sudah kita terima karena bersatu den-
gan Kristus. 18 Waspadalah! Jangan kalian mengikuti
orang yang mengajak kalian untuk tunduk danmenyembah
kepada malaikat-malaikat—† seperti yang mereka lakukan.
Atau mereka akan berkata, “Kalau kalian tidak mengikuti
berita yang saya terima dalam penglihatan, kalian tidak
akan diberkati Allah.” Percuma saja orang-orang seperti itu
menyombongkan diri, karena agama mereka hanya pikiran
manusia saja. 19 Orang-orang seperti itu tidak bergantung
lagi kepada Kristus. Dialah sebagai kepala, dan kita yang
bersatu dengan Dia sebagai anggota tubuh-Nya di dunia ini.
Hal itu seperti anggota tubuh manusia— yang bisa bersatu
dan bergerak bersama karena hubungan antara tulang dan
otot. Begitu juga kita sebagai tubuh Kristus: Dia seba-
gai kepala yang mengatur dan memberikan segala sesuatu
yang diperlukan, supaya kita saling bersatu dan bertumbuh
bersama seperti yang Allah inginkan.

20 Ingatlah bahwa kita yang bersatu dengan Kristus sudah
menganggap diri kita mati disalibkan bersama dengan Dia.
Artinya kita juga sudah dibebaskan dari hal-hal duniawi,
termasuk semua ikatan roh-roh yang berkuasa di dunia
ini. Kalau begitu kenapa kalian masih hidup seperti masih

* 2:16 bulan baru Hari pertama bulan Yahudi. † 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.
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terikat dengan hal-hal duniawi?! 21 Buktinya kalian masih
berpikir bahwa ajaran yang seperti ini kita harus jalankan,
“Janganmakanmakanan ini sedikit pun!”
“Jangan pegang benda ini!”
“Jangan sentuh benda itu!”
22 Aturan-aturan seperti itu tidak penting, karena hanya
tentang hal-hal yang sementara saja di dunia ini. Contohnya
makanan: Sesudah dimakan, sudah tidak ada lagi. Dan
semua aturan seperti itu hanya perintah dan ajaran manu-
sia. 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. Danmengikuti aturan-aturan seperti itu tidak
sanggup menolong kita untuk mengendalikan bermacam-
macam keinginan jahat yang berasal dari diri kita.

3
Hidup baru karena sudah bersatu dengan Kristus

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 hanya merindukan
surga saja— di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan
Allah!” 2 Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga,
jangan ke dunia ini. 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!

5 Karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita masing-
masing seperti ini, “Setiap anggota tubuh saya sudah mati
terhadap bermacam-macam keinginan duniawi—
seperti keinginan untuk berzina,
dosa-dosa seks yang lain,
hawa nafsu,
keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain,
dan keinginan untukmempunyai banyak uang.”
Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama
seperti menyembah patung berhala, karena kamu sudah
menjadi hamba uang. 6 Hal-hal jahat itu membuat Allah
✡ 3:1 Kol. 2:6-20, dan khususnya ayat 12
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marah, maka Dia akan segera membinasakan semua orang
di dunia ini yang tidakmau 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,
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. 10 Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang
baru— yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah
supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Al-
lah 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
orangYahudi—bangsa yang bersunat, dan orang yang bukan
Yahudi— bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan kita tidak
lagi membeda-bedakan asal usul orang— baik bangsa asing
atau bangsa yang jahat, maupun orang berkedudukan tinggi
atau rendah sebagai budak. Tetapi hal yang terpenting bagi
kita adalah bahwa kita semua sudah menjadi satu umat
karena bersatu dengan Kristus!

Hidup baru bersama orang lain
12 Oleh karena itu Saudara-saudari, biarlah sifat-sifat ini

menjadi seperti pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih,
dikasihi, dan disucikan oleh Allah sebagai umat-Nya sendiri:
saling mengasihani dalam kesusahan,
selalu murah hati,
rendah hati,
lemah lembut,
dan sabar terhadap orang lain.
13 Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita
seiman, tetapi hendaklah kita salingmemaafkan— kalau ada
yangmelakukan kesalahan. Ingatlah bahwaAllah sudah ter-
lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, jadi demikianlah
kita juga wajib saling memaafkan. 14Tetapi sifat yang paling
penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Hendaklah
kasih sebagai tali pengikat yangmempersatukankitadengan
sempurna. 15 Dan biarlah ketenangan dalam perlindungan
Kristus menguasai hati dan pikiranmu. Karena untuk itu-
lah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu
tubuh— yaitu tubuh Kristus, supaya kita hidup bersatu dan
tenang. Danmarilah kita selalu bersyukur kepada-Nya.
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16 Biarlah ajaran tentang Kristus terus memimpin dan
bertumbuh dengan subur di dalam hatimu, supaya kalian
saling mengajar dan menasihati dengan bijaksana. Salah
satu cara untuk melakukan hal itu adalah nyanyikanlah
nyanyian yang berdasarkan Kitab Mazmur, dan lagu pujian
lain, serta lagu yang diberikan oleh Roh Allah. Biarlah
hatimu selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah.
17Dan semua yang kita katakan dan lakukan, hendaklah kita
perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan
melalui Dia hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah
Bapa!

Hidup baru di antara keluarga
18 Saya mendorong setiap istri untuk mengikuti kemauan

suaminya, karena itulah cara hidup yang sesuai bagi kita
yang bersatu dengan Tuhan Yesus.

19 Setiap suami wajib mengasihi istrinya, dan tidak boleh
menyakiti dia.*

20 Juga anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan.

21Dan bapa-bapa, janganlahmembuat anak-anakmu sakit
hati. Kalau melakukan seperti itu, mereka tidak akan berse-
mangat 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. Jan-
ganmenaati 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 kamukerjakan untuk tuanmu,
lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya
sedangmelayani Tuhan—bukanmanusia! 24 Ingatlahbahwa
Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu— yaitu
waktu Diamemberikan apa yang sudah Dia janjikan kepada
kita yang diangkat sebagai anak-anak-Nya. Jangan lupa
bahwa kamu sebenarnya hamba Kristus yang sedang bek-
erja bagi-Nya! 25 Tetapi Tuhan akan menghukum setiap
orang yangmelakukan hal yang tidak jujur. Dan Tuhan tidak
pandangmuka!

4
1 Setiap kalian yang mempunyai budak, perlakukanlah

mereka dengan jujur dan benar. Kamu sebagai tuan tidak
boleh lupa akan Tuanmu yang di surga!
* 3:19 tidakbolehmenyakiti diaFrasa ini dalambahasaYunanibisa jugaberarti,
“jangan simpan dendam terhadap istrimu.”
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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 dipen-
jarakan sekarang karena saya memberitakan Kabar Baik
tentang Kristus— yang sudah Allah nyatakan kepada kita.
Oleh karena itu berdoalah juga supaya Allah terus memberi
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan berita itu.
4 Khususnya berdoa supaya saya bisa menyampaikannya
dengan jelas, karena itulah tanggung jawabyangsudahAllah
berikan kepada saya.

5 Pikirkanlah dengan bijaksana tentang bagaimana hidup
di antara orang-orang yang belum percaya kepada Yesus,
dan gunakanlah setiap kesempatan yang diberikan supaya
Dia dimuliakan. 6Bicaralah selalu dengan ramah danmanis
didengar. Dengan demikian kalian akan belajar bagaimana
menjawab setiap pertanyaanmereka dengan bijaksana apa-
bila merekamenanyakan sesuatu tentang Raja kita.

Berita tentang orang-orang yang bersama Paulus
7Tikikus— yangmembawa surat ini kepada kalian, adalah

saudara kita yang kekasih, yang sama seperti kita su-
dah 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. 9Bersama dia saya
juga sudah mengutus saudara kita yang terkasih Onesimus.
Onesimus berasal dari jemaat kalian, dan dia sangat setia
kepada Yesus. Dua saudara kita itu akan menceritakan
tentang semua yang sedang terjadi di sini.

10 Aristarkus— yang juga dipenjarakan bersama saya di
penjara ini, mengirim salam kepada kalian. Dan Markus—
saudara sepupu Barnabas, juga mengirim salam. Saya su-
dah 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
jugaorangYahudi.* Hanyamerekabertigalahyang sekarang
bertugasbersamasayasehinggasemakinbanyakorangmen-
jadi warga kerajaan Allah. Betapa terhiburnya saya karena
mereka!
* 4:11 orang Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang bersunat.”
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12Epafras— yang dari jemaat kalian, juga mengirim salam
kepada kalian. Dia juga bertugas sebagai hamba Kristus
Yesus. Dia selalu bergumul dalam doa untuk kalian— supaya
kalian bertahan dan menjadi dewasa dalam hal mengikut
Yesus, dan supaya kalian menjadi yakin sekali tentang se-
mua yang Allah kehendaki untuk kalian. 13 Saya bersaksi
kepada kalian bahwa dia sungguh-sungguh bergumul untuk
kalian— termasukuntuk saudara-saudari seimanyangadadi
Laodikia dan di Hierapolis. 14Lukas— 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— supaya mereka juga membacanya. Dan
saya harap kalian juga membaca surat yang sudah saya
tulis kepada jemaat di Laodikia.† 17 Dan saya minta
kalianmenyampaikan kepadaArkipus, “Perhatikanlah baik-
baik supaya kamu menyelesaikan tugas yang diberikan
kepadamu karena kamu bersatu dengan Tuhan Yesus.”

18 Saya Paulus yang menulis kata salam ini dengan tangan
saya sendiri: Salam dari saya! Jangan lupa mendoakan
saya yang terikat dengan rantai besi di dalam penjara ini!
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian masing-
masing.

† 4:16 surat… kepada jemaat di LaodikiaMenurut pendapat banyak penafsir, ke-
mungkinan besar surat Paulus kepada Filemon adalah surat yang dimaksudkan.



1 Tesalonika 1:1 621 1 Tesalonika 1:8

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 selalumengucap syukurkepadaAllahkarenakalian se-
mua. 3Khususnya kami selalu bersyukur kepada Allah Bapa
karena kami teringat akan apa yang sudah kalian lakukan
karena percaya penuh kepada Kristus, dan karena perbu-
atan kasih kalian, dan juga bahwa kalian sangat berharap
akan kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus. Pengharapan it-
ulah yangmenguatkan 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 Al-
lah yang berkuasa. Dan Roh Kudus memberikan keyaki-
nan penuh kepada kalian bahwa kabar itu benar. Kalian
juga tentu masih ingat bagaimana hidup kami juga men-
jadi kesaksian di antara kalian bahwa kabar itu benar.
6Dan kami tahu bahwaAllahmemilih kalianmasing-masing
karena kamu sudah mengikuti teladan kami dan teladan
Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya, ketika orang-orang lain
banyak menyusahkan kamu karena kamu percaya penuh
kepada Yesus, kamu terusmenerima ajaran kami itu dengan
sukacita dari Roh Kudus.

7Dengan demikian, kalian sudah menjadi teladan bagi se-
mua orang percaya yang berada di provinsi Makedonia dan
Akaya. 8Karenamelalui kalian berita keselamatan yang dari
Tuhan itu sudah tersebar. Bukan saja di keduaprovinsi terse-
but, tetapi di semua tempat yang kami kunjungi, keyakinan
kalian kepada Allah sudah terdengar. Oleh karena itu saya,
Silas, dan Timotius, tidak perlu lagi menceritakan tentang
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kalian kepada mereka. 9 Justru merekalah yang lebih dulu
menceritakan kepada kami bagaimana cara kalian mener-
ima kami dengan baik ketika kami bersama kalian, dan
bagaimana kalian berhenti menyembah berhala dan berba-
lik untuk melayani Allah yang satu-satunya— yaitu Allah
yang hidup dan yang benar. 10 Dan mereka juga menceri-
takanbagaimanakalianmenantikankedatanganAnakAllah
dari surga— yaituYesus yang sudahdihidupkan-Nyakembali
dari kematian. Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita
dari kemarahan Allah yang segera akan dinyatakan pada
waktu Allahmenghukum orang-orang berdosa di dunia ini.

2
Pekerjaan Paulus di Tesalonika

1Saudara-saudari, kalian sendiri sudah tahu bahwa terny-
ata kunjungan kami kepada kalian di Tesalonika bukan sesu-
atu yang sia-sia. 2 Kalian juga sudah tahu bahwa sebelum
kami datang, kami dihina dan dianiaya ketika kami mem-
beritakan Kabar Baik dari Allah di Filipi. Walaupun be-
gitu, Allahmembuat kami tetap berani untukmemberitakan
Kabar Baik yang sama kepada kalian, biarpun orang-orang
di kotamu ada juga yang menentang kami dengan keras.
3 Jadi kalianbisamelihat bahwakamimengajakkalianuntuk
percaya kepada Kabar Baik itu bukan karena alasan yang
tidak benar atau tidakmurni, dan juga bukan untukmenipu
kalian. 4 Tetapi sebaliknya, kami berbicara sebagai orang
yang dianggap layak oleh Allah dan yang dipercayakan se-
bagai utusan-Nya. Jadi kami berbicara bukan untuk menye-
nangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Al-
lah yangmenguji isi hati setiap kami. 5Kalian sudahmelihat
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. 6 Dan juga kami tidak
pernah melayani untuk mencari pujian dari manusia— baik
dari kalianmaupun dari orang lain.

7 Memang sebagai rasul Kristus, kami berhak menyuruh
kalianuntukmenunjukkan rasahormat kepadakami. Tetapi
kami tidak mau membebani kalian. Melainkan pada waktu
kami berada di antara kalian, kami memperlakukan kalian
dengan lemah lembut,* sama seperti seorang ibu yang mer-
awat anak-anaknya. 8 Kami sangat mengasihi kalian, se-
hingga kami bukan hanya rela untuk membagikan Kabar
* 2:7 tetapi … lembut Dalam beberapa salinan Yunani dikatakan “tetapi kami
seperti bayi.”
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Baik dari Allah— bahkan diri kami sepenuhnya kami ser-
ahkan untuk menolong kalian. 9 Saudara-saudari, tentu
kalian masih ingat bagaimana kami bekerja keras siang dan
malam untuk memenuhi keperluan kami sendiri. Kami
melakukan itu supaya kami tidakmenjadi beban bagi kalian
selama kami bersama kalian. 10 Kalian adalah saksi— juga
Allah sendiri, bahwa kami hidup suci, benar, dan tanpa
kesalahan di hadapan kalian yang percaya kepada Kris-
tus. 11 Kalian tahu bahwa kami hidup di antara kalian
masing-masing sama seperti seorang bapak hidup bersama
anaknya sendiri— 12yaitu, menasihati, menghibur, danmen-
gajak kamu supaya kamu hidup baik di hadapan Allah yang
sudah memanggilmu masuk ke dalam kerajaan-Nya dan
menikmati 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 tanggapanmu itu sungguh benar,
karena Firman Allah hidup dan berkuasa di dalam diri kita
masing-masing yang percaya kepada Kristus. 14 Saudara-
saudari terbukti sebagai orang percaya, karena kalian ter-
paksa 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— seba-
gaimana yang kalian alami juga di sana oleh bangsa kalian
sendiri. 15Orang Yahudi itu sudahmembunuh para nabi dan
Tuhan Yesus, lalu merekamenganiaya saudara-saudari kita,
sampai sebagian terpaksamelarikandiridariYudea. Mereka
menyakiti hati Allah dan memusuhi semua orang. 16 Cara
mereka memusuhi semua orang adalah dengan berusaha
menghentikan kami untuk menyampaikan berita kesela-
matan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Mereka
tidak mau kalian menjadi selamat! Dengan demikian
mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai su-
dah melewati batas. Oleh karena itu Allah sudah mulai
menimpakan kemarahan-Nya kepadamereka.

Paulus ingin kembali mengunjungi Tesalonika
17 Saudara-saudari, untuk sementara waktu dalam

keadaan yang sangat terpaksa, secara badani kami terpisah
dari kalian. Tetapi kerinduan hati kami selalu ingin kembali
kepada kalian. Karena itu, kami sudah lama berusaha
dengan sungguh-sungguhuntukbisa bertemudengankalian
lagi. 18 Itulah kerinduan kami. Terlebih saya— Paulus,
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sudah berusaha berkali-kali untuk bisamengunjungi kalian.
Tetapi iblis terusmenghalangi 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 akanmerasa 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 den-

gan kalian tidak bisa ditahan lagi, akhirnya kami memu-
tuskan untuk mengutus saudara kita seiman— Timotius, un-
tukdatangkembali kepadakalian. (Dia adalah temansekerja
kami dalam pelayanan memberitakan Kabar Baik tentang
Kristus.) Jadi, sementara kami berdua tetap tinggal di kota
Atena, dialah yang kami utus untuk menguatkan dan mem-
beri dorongan kepada kalian supaya kalian terus percaya
penuh kepada Yesus. 3 Sebab kami tidak ingin di antara
kalian ada yang putus asa oleh karena kesusahan dan penga-
niayaan yang kita alami sekarang ini. Karena kalian sendiri
sudah tahu bahwa sebenarnya Allah yang mengizinkan kita
untuk mengalami hal-hal yang sukar itu. 4 Memang ketika
kami bersama kalian, kami sudah pernah 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.

6 Tetapi sekarang Timotius sudah kembali dengan mem-
bawaberitayangsangatmenyenangkanbahwakalianmasih
terus percaya penuh kepada Kristus dan terus saling men-
gasihi. Dia menceritakan kepada kami bahwa kalian se-
lalu ingat dan sayang kepada kami, dan rindu bertemu lagi
dengan kami— sama seperti kami juga rindu bertemu den-
gan kalian. 7 Jadi Saudara-saudari, di dalam semua pen-
deritaan dan kesukaran yang sedang kami alami, sekarang
kamimerasa terhibur karena kami tahubahwakalianmasih
berpegang pada keyakinan kalian kepada Yesus. 8 Sekarang
hidup kami benar-benar disegarkan kembali karena kalian

* 3:1-2 kami bertiga Secara harfiah, “kami.” Menurut Kis. 17, pada waktu itu
Paulus bersama dengan Timotius dan Silas.
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masih tetap teguh bersatu dengan Tuhan Yesus. 9Kami sung-
guh sangat bersyukur kepada Allah karena kalian! Bahkan
ketika kami berdoa kepada-Nya dan mendoakan kalian,
hati kami selalu dipenuhi sukacita. 10 Siang dan malam
kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami bisa melihat
kalian lagi, dansupayakamibolehmengajarkanhal-hal yang
kalian perlukan sehingga keyakinan kalian masing-masing
semakin dikuatkan.

11 Harapan dan doa kami, supaya Allah Bapa dan Pen-
guasa kita Yesus membuka jalan bagi kami untuk kita bisa
bertemu lagi. 12Dan doa kami supaya Tuhan Yesusmembuat
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 se-
bagaimana 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 padawaktu
Yesus datang kembali bersama semua umat yang disucikan-
Nya.

4
Cara hidup yang berkenan di hadapan Allah

1 Selanjutnya Saudara-saudari, oleh karena kita bersatu
dengan Tuhan Yesus, sekali lagi kami sangat mendorong
setiap kalian hidup seperti yang sudah pernah kami ajarkan
kepada kalian— yaitu dengan cara yang berkenan kepada
Allah. Kamu memang sedang hidup berkenan kepada Al-
lah, tetapi kami mendorong supaya kamu terus berusaha
lebih sungguh-sungguh lagi hidup sesuai ajaran kami itu.
2Tentu kamumasih ingat ajaran yang sebagai utusan Tuhan
Yesus sudah kami sampaikan kepadamu— 3 yaitu, Allah
mau supaya kita hidup semakin suci dan menjauhkan diri
dari dosa percabulan. 4 Allah juga mau supaya setiap kita
tahubagaimanacaranyamenguasai 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
tidakmengenal Allah. 6Dalam hal hawa nafsu ini, janganlah
berbuat salah terhadap saudaramu seiman! Maksud saya,

* 4:4 Ayat 4 Kata yang diterjemahkan “diri sendiri” artinya juga bisa “istrinya,”
sehingga ayat ini juga bisa diterjemahkan, “Allah juga mau supaya setiap suami
tahu bagaimana hidup bersama istrinya dengan cara yang suci dan terhormat di
hadapan semua orang.”
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jangan sampai ada saudara seiman yang berbuat zina den-
gan istri dari saudara seiman yang lain. Karena dulu kami
sudah mengajar kalian dengan terus terang bahwa TUHAN
akan menghukum setiap orang yang berbuat cabul seperti
itu. 7Karena Allahmemanggil kita untuk hidup suci— bukan
untuk hidup dalam percabulan. 8 Jadi, siapa yang menolak
ajaran ini bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah
yangmemberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita.

9 Tentang hal mengasihi saudara-saudari kita seiman,
ternyata kami tidak perlu memberikan dorongan lagi,
karena Allah sendirilah yang sudah mengajar kalian
bagaimana saling mengasihi. 10 Ternyata hal itu sedang
kalian lakukan terhadap saudara-saudari seiman di
seluruh Makedonia. Biarpun begitu Saudara-saudari, kami
mendorong kalian supaya kalian semakin saling mengasihi
lagi.

11Berusahalahhidupdengan tenang, dan janganmencam-
puri urusan orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan,
bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu
sehari-hari. 12Kalau kalian semua hidup seperti itu dengan
tidak perlu lagi hidup bergantung kepada orang lain, maka
setiap kalian akan membawa kesaksian yang baik kepada
orang-orang yang belummengenal Kristus.

Kedatangan Tuhan Yesus
13 Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu jawa-

ban dari pertanyaan ini, “Apa yang terjadi kepada saudara-
saudari kita seiman yang sudah meninggal?” Kami tidak
maukalian berdukacita seperti orang-orang lain yang belum
mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada ke-
hidupan lagi. 14 Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus su-
dah 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.

15Karena apa yang kami sampaikan ini adalah pesan lang-
sungdari TuhanYesus sendiri: KetikaTuhandatangkembali,
kita bersama semua orang percaya yang masih hidup tidak
akan mendahului orang-orang percaya yang sudah mati un-
tuk bertemu dengan Tuhan. 16 Sebab saat Tuhan sendiri
turun dari surga bersama paramalaikat, Dia— dengan suara
yang nyaring, akan memberikan perintah supaya semua
orang yang sudahmati hidup kembali. Kemudian pemimpin
malaikat akan berseru dengan suara yang keras, dan terden-
gar bunyi terompet surgawi, lalu semua orang yang sudah
mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu
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hidup kembali. 17 Lalu mereka bersama kita yang masih
hiduppadawaktu itu akandiangkat bersama-samake awan-
awan di angkasa untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita
akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. 18 Jadi hen-
daklah kalian saling mendorong dan saling menghibur satu
sama lain dengan ajaran ini.

5
Siap sedialahmenyambut kedatangan Tuhan kembali

1 Tetapi Saudara-saudari, tentang waktu dan saatnya hal
ini akan terjadi, kami tidak perlu menjelaskan lagi kepada
kalian dalam surat ini. 2 Karena kalian sudah tahu den-
gan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang secara
tiba-tiba, seperti pencuri yang datang pada malam hari.
3 Pada waktu itu, pasti akan ada orang-orang yang berkata,
“Segala sesuatu aman dan tertib”— tetapi justru pada waktu
itulah tiba-tiba mereka binasa 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 maumelahirkan anaknya.

4 Tetapi Saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam kege-
lapan. 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 hendak-
lah kita terus berjaga-jaga dan menguasai diri. 7 Karena
orang yang hidup tanpa sadar bisa digambarkan seperti
orang yang sedang tidur nyenyak pada malam hari, dan
juga seperti orang yang mabuk pada malam hari. 8 Tetapi
kita adalahanak-anak terang, jadi hendaklahkitamenguasai
diri kita sendiri. Karena kita sedang berperang melawan
iblis. Dan hendaklah kitamemakai alat-alat perang yang ada
pada kita. Biarlah keyakinan kita kepada Yesus dan kasih
kepada saudara-saudari seiman menjadi seperti baju besi
yang melindungi hati kita. Dan biarlah keyakinan bahwa
kita pasti diselamatkanmenjadi seperti topi perang.

9Karena sebagai orangpilihanAllah, kitadipilihbukanun-
tuk 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 sudahmati ataumasih
hiduppadawaktuDia kembali, kita akanhidupbersamaDia.
11 Jadi, hendaklah kalian terus salingmemberikan dorongan
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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-hambaTuhandi antara kalian—dimana
dengan susah payah mereka bekerja untuk memimpin dan
menasihati kalian. 13Hormati dan kasihilah mereka dengan
sungguh-sungguh, mengingat segala sesuatu yang mereka
lakukan untuk jemaat.

Hiduplah dengan damai satu sama lain.
14 Kami juga mendorong Saudara-saudari supaya menegur

anggota-anggota jemaat yangmalas bekerja.
Kuatkanlah hati saudara-saudari kita yang kurang semangat

mengikut Yesus.
Tolonglahmereka yang lemah.
Sabarlah terhadap semua orang.
15 Perhatikanlah supaya tidak ada anggota kita yang mem-

balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi berusaha-
lah untuk selalu berbuat baik kepada saudara-saudari
seiman dan semua orang.

16Bersukacitalah selalu.
17Tetaplah berdoa.
18Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena

itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang
yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus.

19 Janganlah padamkan api Roh Kudus, yang bekerja di
dalam diri kalian masing-masing. 20 Sebagai contoh, ketika
salah satu anggota jemaat menyampaikan pesan yang di-
terima 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 Al-
lah— yaitu Dia yang selalu memberikan ketenangan dalam
perlindungan-Nya. Doa kami, Dia semakin menyucikan
setiap kalian sampai sempurna, supaya seluruh hidupmu
tetap tanpa kesalahan di hadapan-Nya— baik roh, pikiran,
maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Kristus
Yesus datang kembali. 24 Karena yang memanggil kalian

* 5:20 Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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masing-masing adalah Allah, dan Dia sangat layak diper-
caya! Dialah yang akan menyelesaikan semua itu dalam
dirimu!

25 Saudara-saudari, doakanlah kami.
26 Sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah

kalian masing-masing saling memberi salam dengan penuh
kasih† kepada semua saudara-saudari seiman yang ada di
sana.

27Demi kesatuan kita dengan Tuhan Yesus, saya ingatkan
supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara-saudari
seiman yang lain.

28Doasaya, kebaikanhati PenguasakitaKristusYesusakan
selalu menyertai kalianmasing-masing.

† 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 je-
maat 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 kalianmasing-masing danmen-
jagamusupayakamuhidupdengan tenangdalamperlindun-
gan 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 semakinmengasihi satu sama
lain. 4 Jadi kami selalu senang untuk menceritakan tentang
kalian kepada jemaat-jemaat yang lain, yaitu mereka yang
sama seperti kita sudah dipilih oleh Allah. Kami menceri-
takan kepada mereka bagaimana kalian tetap bertahan dan
berpegangkepadakeyakinanmupadawaktukaliandianiaya
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.
Sebabmemang kalian sedangmenderita karena kalian setia
kepada kerajaan-Nya itu. 6Padawaktu Allahmemberi huku-
man berat kepada mereka yang membuat kalian menderita
sekarang, Dia juga akan melakukannya dengan adil. 7 Pada
waktu itu juga Dia akan memberikan perasaan lega kepada
kalian yang sedangmenderita, dan begitu juga kepada kami.
Hal itu akan terjadi padawaktu Tuhan Yesus datang kembali
dari surga danmenampakkandiri-Nya lagi kepadadunia ini.
Pada waktu itu para malaikat-Nya dengan kuasa yang hebat
akanmenyertai Dia. 8Dan semuaorang yang tidakmengenal
Allah dan yang tidak mau taat kepada Kabar Baik tentang
Penguasa kita Yesus akan dihukum-Nya dengan api yang
menyala-nyala.† 9Mereka akan dihukum selama-lamanya di
tempat yang jauh dari hadapan TUHAN, dan untuk selama-
lamanya mereka tidak boleh menikmati kemuliaan Allah
* 1:1 Silas Secara harfiah, “Silwanus.” † 1:8 orang yang tidakmengenal … api
yang menyala-nyala. Paulus menulis kata-kata yang hampir sama dengan Mzm.
79:6; Yes. 66:15; dan Yer. 10:25.
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dan segala kuasa-Nya.‡ 10Hukuman itu akan terjadi ketika
Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu itu, semua orang
yangdisucikan-Nya—yaitu semuayangpercayakepada-Nya,
akanmerasa kagumdanmemuliakanDia karena kuasa-Nya.
Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu
karenakalianpercayaakankesaksianyangkami sampaikan.

11 Oleh karena itu, kami selalu mendoakan kalian. Dan
kami memohon kepada Allah untuk menolong kalian su-
paya hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah
dipanggil-Nya. Dankamiberdoa supayamelalui kuasaAllah,
kalian akan dimampukan untuk menyelesaikan semua hal
baik yang kalian ingin lakukan— khususnya hal-hal baik
yang sesuai bagi kita yang percaya kepada Yesus. 12Dengan
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,
dan waktu Allah akan mengumpulkan kita untuk menyam-
but Dia. 2 Janganlah kalian cepat bingung atau kaget kalau
mendengar orang-orang berbicara tentang hari itu seperti
ini, “Tanpakita tahuatausempatberkumpuldengansaudara
seiman yang lain, Tuhan Yesus sudah datang kembali.”*
Janganberpikir seperti itubiarpunorangberkata, “RohAllah
sudah memberitahukan kepada kami seperti itu.” Juga jan-
gan percaya kalau orang berkata, “Saya sudah mendengar
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. 3Apa pun
usaha orang untuk menipu kalian tentang hal itu, jangan
kalian percaya. Karena Tuhan tidak akan datang kembali
sebelum terjadiwaktudimanabanyakorangmenolakuntuk
‡ 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 sudah
meninggal dunia. Semua akan diangkat dari bumi untuk menyambut Yesus
di awan langit. (Lihat 1Tes. 4:13–5:11.) Jadi kemungkinan besar orang-orang
Tesalonika sudah membalas surat itu dengan pertanyaan ini, “Bagaimana kami
yang hidup jauh dari orang Kristen yang lain bisa mendengar berita tentang
kedatangan-Nya dan siapmenyambut Yesus?”
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mengikuti Allah. Hal itu akan terjadi waktumerekamenjadi
pengikut seorang raja kejahatan yang pada waktu itu baru
saja mulai bertindak. Dialah yang akan dibinasakan pada
hari terakhir.† 4 Dia akan melawan semua oknum yang
disembah‡ oleh manusia, termasuk Allah sendiri. Dia akan
meninggikan dirinya atas semuanya itu, sampai dia masuk
ke dalam Rumah Allah dan duduk di Ruang Kudus, supaya
semua orangmengakui bahwa dia adalah Allah.

5 Tetapi kenapa sampai kalian lupa akan hal itu! Waktu
saya bersama kalian, saya sudah berulang kali memberi-
tahukan hal itu kepada kalian. 6 Jadi kalian harus ingat
bahwa sudah ada Penguasa§ yang lain di dunia ini. Dan
sekarang Penguasa itu yang menghalangi raja kejahatan
itu, sehingga dia tidak bisa menampakkan dirinya sebelum
tiba waktu yang ditentukan oleh Allah. 7 Sekarang raja itu
sudah mulai bekerja secara diam-diam di dalam dunia ini,
supaya manusia melawan Allah. Tetapi Penguasa tersebut
akan menghalangi raja itu sampai Allah menyuruh untuk
membiarkan raja itu bekerja dengan bebas. 8 Baru pada
saat itulah, raja itu akan bekerja dengan nyata. Sesudah itu,
TuhanYesus akan turundari surgadenganpenuhkemuliaan
dan segeramembinasakan dia dengan perkataan-Nya saja.

9 Waktu raja itu menampakkan diri, dia akan menger-
jakan 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 ke-
binasaan. Mereka akan binasa karenamerekamenutup hati
mereka terhadap ajaran benar yang bisa menyelamatkan
mereka. 11Karena itulah Allah akanmembutakanmata hati
mereka, sehinggamereka terus percaya kepada ajaran palsu
itu. 12 Allah melakukan itu supaya setiap orang yang terus
menikmati kejahatan dan menolak untuk percaya kepada
ajaran benar akan dihukum-Nya.
† 2:3 Dialah … akan dibinasakan … Secara harfiah, “anak kebinasaan.” Maksud
‘anakkebinasaan’adalah ‘milikneraka’atau ‘bernasibmasukdalamkebinasaan’.
(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 di-
maksudkan adalah RohKudus. Tetapi ada tafsiran lain—misalnya pemerintahan
atau pemberitaan Kabar Baik yang sebagai penghalang kepada raja kejahatan.
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Kita yang percaya harus bertahan
13 Tetapi Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, me-

mang 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. 14Dengan demikian Allah sudah meng-
gunakanKabarBaikyangkami sampaikanuntukmemanggil
kalian, supaya kalian mendapat bagian dalam kemuliaan
Tuhan kita Kristus Yesus. 15 Karena itu Saudara-saudari,
teruslah bertahan dan berpegang pada ajaran-ajaran yang
sudah kami sampaikan— baik lewat perkataan maupun
surat.

16 Oleh karena semua itu, kami berdoa untuk kalian
kepada Tuhan kita Kristus Yesus dan kepada Allah Bapa kita.
Allah Bapa sangat mengasihi kita, dan selalu menguatkan
hati kita sehingga kita semakin yakin* untuk hidup selama-
lamanya bersama Dia. Kita memiliki keyakinan itu karena
Yesus sudah sangat baik hati kepada kita. 17 Jadi kami berdoa
supaya Tuhan Yesus dan Allah Bapa selalu menguatkan hati
kalian masing-masing. Dengan begitu kalian akan selalu
melakukan yang terbaik— lewat perkataan dan perbuatan.

3
Paulusminta dukungan doa jemaat

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
menerima ajaran itu serta menghargainya— sebagaimana
yang sudah terjadi di antara kalian. 2Berdoalah juga supaya
Allahmelepaskan 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
keyakinankalianmasing-masingdanmelindungi kaliandari
iblis. 4 Dan karena kamu juga bersatu dengan Tuhan, kami
juga yakin bahwa kamu sedang melakukan, dan akan terus
melakukan apa yang kami ajarkan. 5 Kami berdoa supaya
Tuhan Yesus menolong kalian untuk semakin yakin bahwa
Allah sangat mengasihi kalian, dan supaya kalian bisa terus
bertahan sama seperti Kristus terus bertahan waktu Dia
menderita.

Kita harus bekerja
* 2:16 semakin yakin Secara harfiah, “pengharapan yang baik.” Penghara-
pan dalam Perjanjian Baru adalah lebih seperti keyakinan, karena mempunyai
alasan yang kuat.
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6 Saudara-saudari, sebagai utusan Tuhan kita Kristus
Yesus, kami perintahkan kalian supaya jangan bergaul den-
gan saudara atau saudari seiman yang malas bekerja, dan
yang tidak mau hidup sesuai dengan ajaran yang kalian
terima dari kami. 7 Saya minta kepada kalian untuk se-
lalu mengingat cara hidup kami waktu kita bersama dan
mengikuti contoh kami, karena kami tidak pernah malas
bekerja. 8 Ingatlah bahwa kami tidak pernah makan
makanan orang lain tanpa membayar. Kami bekerja keras
siang dan malam, supaya kami tidak menjadi beban bagi
siapa pun di antara kalian. 9 Sebenarnya, sebagai pelayan
Tuhan, kami berhak menerima bantuan dari kalian. Tetapi
kami sendiri bekerja untuk mencukupi keperluan kami,
karena kami mau menjadi contoh bagi kalian. 10Dan waktu
kita masih bersama, kami sudah menyuruh kalian seperti
ini, “Siapa yang tidakmau bekerja, tidak bolehmakan.”

11Kami mengingatkan kalian tentang hal itu karena kami
mendengarbahwaadabeberapaorangdi antara kalian yang
malas bekerja. Mereka sama sekali tidak bekerja, tetapi
hanya sibuk mencampuri urusan orang lain. 12 Sebagai
pelayan Tuhan kita Kristus Yesus, kami dengan tegas mem-
berikan nasihat supaya mereka hidup teratur, dan mereka
harus bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi ke-
butuhanmereka sendiri. 13Dan Saudara-saudari, kamimen-
dorong kalian semua: Janganlah kita lelah berbuat baik.

14 Kalau ada orang yang tidak mengikuti apa yang kami
ajarkan dalam surat ini, perhatikanlah siapa mereka dan
janganlah berhubungan dekat lagi dengan mereka. Den-
gan begitu, mereka akan sadar dan malu tentang kesala-
han mereka. 15 Tetapi janganlah menganggap mereka seba-
gai musuh. Teruslah menasihati mereka sebagai saudara-
saudari seiman.

Kata-kata terakhir
16 Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan

Yesus— yang selalu memberikan ketenangan dalam
perlindungan-Nya kepada kita.

17 Saya, Paulus, yang menulis salam terakhir ini dengan
tangan saya sendiri. Salam! Ini adalah cara yang biasa saya
pakai sebagai tanda bahwa surat ini benar-benar dari saya.

18Dan saya berdoa supaya Tuhan kita Kristus Yesus selalu
baik hati kepada kalian semua.
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Surat Paulus yang pertama kepada
Timotius

1-2 Kepada yang kekasih Saudara saya seiman Timotius—
yang sungguh-sungguh seperti anakku sendiri karena kamu
mengikut saya dalam keyakinan yang sama.
Salamdari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya diutus sebagai

rasul karena perintah Allah— yang juga adalah Juruselamat
kita. Perintah itu juga dari Kristus Yesus— yang adalah
Pengharapan kita.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan

selalubaikhati kepadamu,mengasihanimu, danmenjagamu
supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan
Bapa dan Penguasa kita.

Melawan guru ajaran sesat
3Waktu saya pergi keMakedonia, sayaminta supaya kamu

tetap tinggal di Efesus, karena di situ ada beberapa orang
yang sudah mengajarkan ajaran sesat. Jadi saya mohon
supaya kamumenyuruhmereka berhenti mengajarkan hal-
hal itu. 4 Dan jangan sampai jemaat mendengarkan ajaran
yang berdasarkan cerita dongeng atau tentang daftar ketu-
runan nenek moyang orang yang mengajar itu. Pelajaran
seperti itu membosankan karena tidak ada habis-habisnya,
dan hanya mengakibatkan perdebatan tentang hal-hal yang
tidakbisa dipastikan. Danajaran seperti itu tidakmemimpin
jemaat untuk hidup lebih percaya kepada ajaran yang benar
dari Allah. 5Maksud pesan saya tadi adalah supaya jemaat
saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih seperti
itu hanya ada kalau hati kita dibersihkan oleh Allah dan
kalau kita berusaha supaya hati nurani kita tetap bersih,
serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa
berpura-pura. 6Tetapi sebagian orang sudah tidak lagi hidup
seperti itu, dan mereka hanya buang-buang waktu saja den-
gan ajaran yang tidak berguna. 7 Mereka ingin menjadi
guru Hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti apa yang
mereka bicarakan— bahkan mereka 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 uta-
manya. 9 Karena kita tahu bahwa Hukum Taurat diberikan
bukan untuk menghukum orang-orang yang hidupnya be-
nar. Tetapi Hukum Taurat itu diberikan untuk mengatur
orang-orang yang suka melanggar perintah TUHAN, suka
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melawan Allah, tidak tahu menghormati TUHAN, berbuat
dosa, tidak mau hidup suci, hanya memikirkan hal-hal
duniawi, dan membunuh orang— bahkan ada yang sampai
membunuh orang tua mereka. 10 Dan juga, Hukum Tau-
rat 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
yangmenjual budak, semua pendusta, dan orang yangmem-
beri kesaksian palsu tentang orang lain, dan setiap orang
yang kelakuannya bertentangan dengan ajaran yang benar.*
11 Dan ajaran benar itu sesuai dengan Kabar Baik yang Al-
lah berikan kepada saya untuk saya beritakan. Hendaklah
Allah dipuji melalui Kabar Baik itu yang mencerminkan
kemuliaan-Nya!

Bersyukur atas kebaikan hati Allah
12 Saya bersyukur kepada Tuhan kita Kristus Yesus yang

selalu memberi kekuatan kepada saya. Saya juga san-
gat bersyukur kepada-Nya yang menganggap saya setia se-
hingga Dia mempercayakan pemberitaan Kabar Baik itu
kepada saya. 13 Padahal dulu saya adalah orang yang
menghina nama-Nya, suka bertindak keras, serta mengani-
aya para pengikut-Nya. Tetapi Kristus mengasihani saya!
Karena waktu itu saya belum percaya kepada-Nya, sehingga
saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu baik atau tidak
baik. 14 Biarpun begitu, kebaikan hati Penguasa kita san-
gat melimpah kepada saya sehingga saya menjadi percaya
kepada-Nya danmulai mengasihi sesama. Itu terjadi karena
sayamenerima Kristus Yesus dan bersatu dengan Dia.

15 Jadi ajaran berikut ini terbukti benar dan pantas diper-
cayai 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
dandiampuni, supayamelalui sayaorang-orangbisamelihat
kesabaran Kristus Yesus yang luar biasa. Jadi Kristus su-
dah menunjukkan kesabaran-Nya kepada saya supaya saya
menjadi contoh bagi orang-orang yangmau percaya kepada-
Nya dan memperoleh hidup yang selama-lamanya. 17 Oleh
karena itu, marilah kita menghormati dan memuliakan Al-
lah sampai selama-lamanya! Dialah Raja yang memerintah
* 1:10 ajaran benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat
adalah ajaran yang terbukti menghasilkan hal-hal baik waktu diikuti, seperti
1Tim. 1:5, 11. Ajaran seperti itumemimpinkita supaya carahidupkitamembawa
hormat dan kemuliaan bagi Kristus, dan juga memberi berkat-berkat rohani.
Lihat juga 1Tim. 6:3; Tit. 1:9, 13; 2:1.
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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 jemaatmenyampaikan segalamacampermo-
honandoa kepadaAllah demi semuaorang—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. 3 Setiap doa yang
seperti itu baik danmenyenangkan hati Allah— yang adalah
Juruselamat kita.

4 Dan sebagai Juruselamat kita, memang Allah mau su-
paya setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar
tentang Kristus. 5 Karena hanya ada satu Allah, dan hanya
satuOrang saja yangmenjadi Perantara antaraAllah dengan
manusia: Dialah Kristus Yesus, yang juga adalah manusia.
6 Dialah yang sudah menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai
bayaran untuk membebaskan setiap kita dari dosa. Hal
itu— yang sudah terjadi di dunia ini pada waktu yang tepat,
menjadi bukti akan kebaikan hati Allah kepada manusia.
7Lalu saya dipilih sebagai rasul untuk memberitakan Kabar
Baik ini. Dalam kesaksian saya ini, saya mengatakan yang
† 1:19 tidak lagi mampu … Secara harfiah, “keyakinan mereka sudah menjadi
hancur.” Paulus menulis gaya bahasa dengan memakai kata ‘menjadi hancur’—
yangmenggambarkankeyakinanseperti kapal laut, dankapalkeyakinanmereka
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.
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benar dan saya tidak berbohong: Saya diutus sebagai guru
bagi orang yang bukan Yahudi, supaya mereka mendengar
ajaran yang benar danmenjadi percaya.

Ajaran khusus tentang laki-laki dan perempuan
8 Jadi, di mana saja saudara-saudari seiman berkumpul,

sayamau supaya setiap laki-laki yangmemimpin doa adalah
orang yang tidak bercela. Maksud saya, kedua tangan yang
diangkatke surga*waktuberdoa tidakbolehdikotoridengan
dosa, dan dia bukanlah seorang yang pemarah dan suka
bertengkar.

9 Saya juga mau supaya setiap perempuan berdandan
dengan cara yang pantas, dengan bijak memilih pakaian
yang sopan dan rapi. Jangan suka pamerkan diri dengan
menghiasi rambut secara berlebihan, atau dengan terlalu
banyak perhiasan emas,mutiara,† atau pakaian yangmahal-
mahal. 10 Sebaliknya cara yang pantas untuk mempercantik
diri bagi setiap perempuan yang mengaku dirinya sebagai
penyembah Allah adalahmelakukan hal-hal yang baik.

11Dalam pertemuan jemaat, hendaklah setiap perempuan
berdiam diri supaya bisa mendengar apa yang diajarkan
dan taat sepenuhnya kepada ajaran itu. 12 Saya tidak men-
gizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki.
Waktu jemaat sedang diajar mereka harus tetap berdiam
diri. 13 Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu, ke-
mudian Hawa. 14 Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis,
melainkanperempuanlah yang tertipu sehinggadiamenjadi
pelaku dosa yang pertama sekali. 15 Akibat dosa itu ketu-
runan Hawa yang perempuan kena hukuman Allah dengan
rasa sakit pada waktu melahirkan.✡ Tetapi biarpun begitu,
Allah bersediamenolong danmenyelamatkan setiap perem-
puan— asal dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat

* 2:8 Ayat 8a Secara harfiah, “Jadi di segala tempat, hendaklah para laki-laki
berdoa denganmengangkat tangan-tangan yang suci.” Sesuai dengan kebiasaan
orang Yahudi pada zaman Alkitab, ketika jemaat berdoa, mereka mengangkat
tangan mereka ke surga dan juga melihat ke atas. Jadi yang Paulus tulis di
sini bukanlah perintah bahwa semua laki-laki harus mengangkat tangan waktu
berdoa. Yang penting adalah kita tidak boleh berpura-pura sebagai orang baik,
dan orang yang memimpin jemaat dalam doa harus hidup dengan cara yang
pantas—baikdihadapanAllahmaupundihadapansemuaorang. † 2:9 mutiara
adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan pada umumnya berwarna putih.
Mutiara berasal dari sejenis kulit bia atau kulit kerangmutiara, terbentuk karena
ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian beru-
lang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar danmembulat.
✡ 2:15 Kej. 3:1-13



1 Timotius 3:1 639 1 Timotius 3:10

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 seba-
gai 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, suka mem-
beri tumpangan, dan mampu mengajar orang lain dengan
baik. 3 Pemabuk dan orang yang suka berkelahi tidak boleh
diangkat sebagai penatua. Karena seorang penatua harus
adil, sukadamai, dan tidakmataduitan. 4Diaharuslahorang
yang tahu mengatur keluarganya dengan baik, dan yang
mendidik anak-anaknya sehingga mereka taat dan hormat
kepadanya. 5 Karena kalau orang yang ingin menjadi pe-
natua tidak tahu cara mengatur rumah tangganya, dia pasti
tidakmampumemimpin jemaat Allah.

6 Seseorang yang baru saja percaya kepada Yesus tidak
boleh diangkat menjadi penatua, karena hal itu bisa mem-
buat dia menjadi sombong, lalu iblis akan menggunakan
kesombongan itu untuk menjatuhkan dia. 7 Seorang pe-
natua juga harus dikenal sebagai orang baik oleh orang-
orang yang bukan anggota-anggota jemaat, sehingga iblis
tidak bisa menjeratnya melalui perkataan orang lain yang
menjelekkan 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.
10 Dan setiap calon pengerja jemaat harus diuji dengan
memberikan tugas pelayanan sementara. Sesudah terbukti
bahwa calon tersebut melayani dengan baik, barulah dia
boleh diangkat sebagai pengerja jemaat.

‡ 2:15 Ayat 15 Ayat ini juga bisa diterjemahkan, “Tetapi biarpun begitu, Allah
akanmembuat perempuan selamat padawaktumelahirkan anak— asal dia tetap
percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci dan bijaksana.”
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11Demikian juga dengan istri setiap pengerja jemaat,* dia
juga haruslah orang yang terhormat, dan tidak suka mem-
bicarakan kejelekan orang lain, selalu menguasai diri, dan
bisa dipercaya dalam segala hal.

12 Laki-laki yang melayani sebagai pengerja jemaat harus
setia kepada istrinya, dan tidak boleh mempunyai istri lebih
dari satu. Untuk diangkat sebagai pengerja jemaat, haruslah
orang yang bisa mengatur anak-anaknya dan rumah tang-
ganya dengan baik. 13 Setiap pengerja jemaat yangmelayani
dengan baik akan semakin dihormati, dan oleh karena itu
dia akan semakin penuh percaya diri untuk memberitakan
keyakinannya akan Kristus Yesus kepada orang lain.

Berita keselamatan yang dinyatakan kepada kita
14 Walaupun saya berharap segera datang kepadamu,

tetapi saya sudah merasa bijaksana menulis hal-hal ini un-
tukmu sekarang. 15 Tetapi kalau saya terlambat datang,
melalui surat ini kamu akan mengetahui bagaimana se-
harusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Yang saya
maksudkan sebagai keluarga Allah adalah kesatuan selu-
ruh jemaat kepunyaan Allah yang hidup. Memang sebagai
anggota kesatuan itu, kita terlibat untuk mendukung dan
mempertahankan ajaran benar dari Allah— sebagaimana
tiang penopang dan batu dasar yang menguatkan rumah.
16 Sungguh benar bahwa ajaran-ajaran benar yang Allah
sudah nyatakan kepada kita sangat luar biasa! Oleh karena
itu, sesuai kehendak Allah kita percaya penuh bahwa
Kristus† datang dan hidup di dunia ini sebagai manusia

dengan tubuh biasa.
RohAllahmembuktikan bahwa semua yangDia ajarkan
tentang diri-Nya adalah benar.

Seluruh hidup-Nya disaksikan oleh paramalaikat.
Sekarang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sudahmenden-

gar Kabar Baik tentang Dia.
Di seluruh dunia orang-orang percaya kepada-Nya.
Dan Dia sudah diangkat ke tempat semula bersama den-
gan Allah dalam kemuliaan.

4
Nubuatan tentang guru-guru palsu

* 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’.
† 3:16 Kristus Secaraharfiah, “Yang.” Dalambeberapa salinanYunani yangkuno
tertulis “Allah.”
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1 Roh Kudus dengan jelas berkata bahwa pada waktu
yang akan datang, banyak orang tidak mau lagi memper-
cayai ajaran yang benar. Mereka akan mengikuti roh-
roh jahat yang menyesatkan dan percaya kepada berbagai
ajaran setan-setan. 2 Ajaran itu berasal dari pembohong-
pembohong yang hanya berpura-pura sebagai orang baik.
Hati nurani mereka sudahmembatu, sehinggamereka tidak
bisa lagi membedakan apakah perbuatanmereka 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 sudahmengetahui ajaran benar.
Yang penting, kita makan dengan ucapan syukur. 4 Karena
semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik. Satu pun
tidak adayangharam. Denganucapan syukur segala sesuatu
boleh kita makan dan nikmati. 5 Jadi oleh karena Firman
TUHANdan sebagai jawabanatas doakita, 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 de-
wasa dalam segala macam ajaran yang membangun keyak-
inan kita— seperti ajaran-ajaran baik yang kamu sudah
ikuti. 7Tetapi janganlah libatkan dirimu dengan ajaran yang
berdasarkan cerita-cerita dongeng. Karena ajaran semacam
itu selalu berdasarkan pikiran duniawi saja dan penuh ke-
bodohan. Lebih baik terusmelatih diri secara rohani supaya
semakin berkenan kepada Allah. 8Latihan jasmani memang
ada gunanya, tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang sesuai
kehendakAllah selalu jauh lebih berguna, karenamembawa
berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan
datang. 9 Ajaran itu terbukti benar dan pantas dipercayai
sepenuhnya. 10 Karena kita menaruh pengharapan kita
kepada Allah yang hidup. Dia juga Juruselamat bagi semua
orang— yaitu bagimereka yangpercaya kepada-Nya. Karena
itulah kita terus berjuang dan bekerja keras.

11 Nasihati dan ajarkanlah jemaat Tuhan yang kamu
layani untuk melakukan hal-hal tersebut. 12 Biarpun kamu
masih muda, jangan sampai ada orang yang mengang-
gap kamu rendah. Karena itu hendaklah kamu menjadi
contoh bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu,
gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan
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melalui hidupmu yang suci. 13 Sebelum saya datang, uta-
makanlah hal-hal ini dalam pelayananmu: Bacakan dan
ajarkanlah Kitab Suci kepada jemaat, dan doronglahmereka
untuk terus melakukannya. 14 Ingatlah selalu menggunakan
dan mengembangkan kemampuan khusus yang diberikan
kepadamu melalui nubuatan— yaitu ketika para penatua je-
maatmeletakkan tangan atasmu. 15Kerjakanlah terus tugas-
tugas itu dengan sepenuh hati, sehingga keyakinan dan
pelayananmu semakin bertumbuhdengannyata di hadapan
semua orang. 16 Awasilah dirimu sendiri! Dan berikan-
lah perhatian penuh kepada hal-hal yang kamu ajarkan!
Berdirilah teguh dalam hal-hal itu, maka kamu akanmenye-
lamatkan dirimu dan juga orang-orang yangmendengarkan
ajaranmu.

5
Caramemimpin jemaat berdasarkan tingkatan umur

1 Janganlah tegur dengan keras saudara seiman yang lebih
tuadarimu, tetapidenganpenuhrasahormatberilahnasihat
kepadanya seperti kepadabapakmusendiri. Dannasihatilah
saudara seiman yang lebih muda darimu seperti adikmu
sendiri. 2 Demikian juga, dengan penuh rasa hormat beri-
lah 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.

Caranya jemaatmemperhatikan kebutuhan para janda
3 Dengan rasa hormat perhatikanlah kebutuhan para

janda*yang tidakmempunyai keluargayangbisamembantu
mereka. 4Tetapi kalau seorang jandamempunyai anak-anak
atau cucu-cucu, hendaklahketurunannya itu lebihdulubela-
jarmelayaniAllahdenganmemperhatikankebutuhanorang
tua atau nenek mereka sendiri. Dengan cara ini, biarlah
setiap anak atau cucu tersebut membalas kebaikan orang
tua atau neneknya, karena hal itumenyenangkan 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 berdoa mem-
inta pertolongan-Nya untuk dirinya sendiri dan saudara-
saudari kita yang lain. 6 Tetapi setiap janda yang hidup
hanya untuk menikmati kesenangan dunia saja sebenarnya
secara rohani dia sudah mati, walaupun dia masih hidup.
* 5:3 jandaYangdimaksudkandi sini adalah jandakarena suaminyameninggal,
bukan karena bercerai.
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7 Sampaikanlah hal-hal itu kepada saudara-saudari seiman
di sana, supaya mereka mengatur pelayanan kepada para
janda dengan baik. Dengan demikian cara hidup jemaat
tidak ternoda di hadapan orang-orang yang belum percaya
kepada Kristus. 8 Dan sebaliknya, kalau salah satu anggota
jemaat tidakmemelihara kaum keluarganya, terutama kelu-
arga 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 enam puluh tahun ke atas, dan
dulunya dikenal sebagai istri yang setia kepada suaminya.
10 Hendaklah setiap janda yang didaftarkan dikenal lewat
perbuatannya sebagai ibu yang baik— misalnya dia su-
dah membesarkan anak-anaknya dengan baik, suka mem-
beri 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 didaftarkan. Karena kalau su-
atu waktu ada keinginan untuk bersuami, maka keinginan
itu akan membuat mereka dengan mudah melupakan janji
mereka— yaitu janji hanya untuk melayani Kristus saja.
12 Jadi janganlah mendaftarkan para janda muda, supaya
mereka tidak terkena hukuman Allah karena melanggar
janji mereka untuk melayani Kristus saja. 13 Juga, para
janda muda sering menjadi pemalas. Dan yang lebih bu-
ruk 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 yang memusuhi kita tidak mempunyai alasan
untuk menjelek-jelekkan kita lagi. 15 Karena pernah terjadi
beberapa jandamuda tersesat danmenjadi kaki tangan iblis.

16 Kebutuhan para janda hendaklah diperhatikan oleh
para anggota keluarganya dalam jemaat. Sehingga jemaat
tidak perlu repot lagi mengurus mereka dan bisa mengurus
para janda lain yang hidup sendiri tanpa keluarga.

Beberapa petunjuk untuk Timotius
17 Para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pan-

tas dihargai dengan dua cara— yaitu menghormati mereka
dan jugamemberikanhonor yangpantas, khususnyakepada
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penatua-penatua yang mempunyai tanggung jawab untuk
berkhotbah dan mengajar. 18 Karena dalam Kitab Suci ter-
dapat dua ayat ini. Yang pertama,
“Jangan mengikat mulut sapi yang sedang bekerja

menginjak-injak gandum untuk melepaskan biji dari
bulirnya. Biarkanlah sapi itumakan sambil bekerja.”✡

Yang kedua, “Seorang pekerja berhakmenerima upahnya.”✡
19 Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang

penatua kecuali ada dua saksi mata atau lebih yang men-
guatkan tuduhan itu. 20 Kalau terbukti seorang penatua
hidup dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh jemaat,
sehingga semua takut melakukan kesalahan seperti yang
dilakukan orang itu.

21Di hadapan Allah, dan Kristus Yesus, dan para malaikat
surgawi, saya perintahkan kamu untuk menuruti semua
petunjuk ini. Dan lakukanlah semua ini untuk setiapanggota
jemaat tanpa pilih kasih dan tanpa berpihak kepada siapa
pun.

22 Sebelum calon penatua terbukti sebagai orang baik,
janganlah meletakkan tanganmu pada orang itu untuk
meresmikannya sebagai penatua. Jangan sampai orang-
orang lain menuduh kamu terlibat dalam dosa-dosanya.
Awasilah dirimu selalu supaya tetap murni dan tidak tern-
oda.

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 hen-

daklah menghormati tuannya sepenuhnya. Dengan begitu
orang lain tidak akan menghina Allah dan ajaran kita. 2Dan
kepada setiap budak berilah dorongan seperti ini, “Kalau
keluarga tuanmu sama-sama seiman denganmu, janganlah
merasa bahwahal itumenjadi alasanuntuk bersikap kurang

✡ 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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hormat kepada mereka. Tetapi kamu harus lebih rajin bek-
erja untukmelayanimereka karenamereka adalah saudara-
saudari seimanmu yang terkasih.”

Ajaran sesat dan kekayaan yang sejati
Jadi Timotius, hendaklah kamu terus mengajar dan men-

dorong 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 som-
bong dan tidak tahu apa-apa. Dengan berkata ‘ajaran yang
salah’, saya bermaksud ajaran yang bertentangan dengan
ajaranbenar* yangberasal dari TuhankitaKristus Yesus dan
yang tidak memimpin kepada hidup yang memuliakan Al-
lah. 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 selalumenimbulkan pertengkaran tentang hal-
hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi ka-
cau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang
salah dan yang benar. Danmereka berpikir bahwamenuruti
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 ketika
merekamengalami 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 kepada Kristus demi mengejar harta duniawi, dan
akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang
mendalam dan penderitaan yang berat.

Visi danmisi yang Paulus berikan kepada Timotius
* 6:3-4 ajaran benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat
adalah ajaran yang terbukti menghasilkan hal-hal baik ketika dilakukan. Lihat
catatan di 1Tim 1:10.
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11 Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah,
jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah terus
hidup yang benar dan yang sesuai 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 un-
tuk pertandingan olahraga, seperti itulah kamu berjuang
keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada ajaran be-
nar. Berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan
sesuai denganpanggilanAllah di dalamdirimu— yaitu hidup
selama-lamanya. Ingatlah bahwa kamu tidak malu men-
gakui keyakinanmu itu di hadapan orang banyak. 13 Jadi
sekarang sayamendorong kamu untuk berjanji lagi di hada-
pan Allah— yang memberi hidup kepada segala makhluk,
dan di hadapan Kristus Yesus— yang mengakui 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
hanyaditentukanolehAllah—TUHANyang satu-satunyadan
yang terpuji, Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala
penguasa. 16Hanya Dia yang tidak pernahmati, yang tinggal
di dalam cahaya yang begitu terang sehingga tidak ada yang
bisa mendekati-Nya. Manusia yang ada di dunia ini belum
pernahmelihat Dia dan tidak ada yang sanggupmelihat Dia.
Hormat dan kuasa bagi Dia untuk selama-lamanya! Amin.

17 Nasihatilah orang-orang yang kaya akan harta dunia
mereka supaya mereka tidak sombong, dan tidak berharap
kepada barang-barang yang tidak tetap, tetapi berharap
kepada Allah saja. Karena dengan segala kekayaan-Nya, Al-
lah 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 perbuatan yang baik.
Dengan begitu, mereka seperti menabung harta di surga— di
mana harta itumerupakan tabungan yang baik untuk hidup
mereka di surga nanti, sehingga mereka 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.
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21 Dengan mengikuti ‘pengetahuan’ itu, ada orang-orang
yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan yang
benar.
Dan kepada semua yang membaca surat ini, doa saya

supaya kebaikan hati Allah akan selalu menyertai kalian
masing-masing.
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Surat Paulus yang kedua kepada
Timotius

1-2Kepada yang kekasih anakku Timotius:
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya sudah diutus

sebagai rasul karena kehendak Allah, untuk memberitakan
tentang hidup yang selama-lamanya yang sudah Dia jan-
jikan. Hidupselama-lamanya itukitaperolehkarenabersatu
dengan Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan

selalubaikhati kepadamu,mengasihanimu, danmenjagamu
supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan
Bapa dan Penguasa kita.

Ucapan syukur dan penghiburan
3 Timotius, karena kamu saya sangat bersyukur kepada

Allah— yaitu Dia yang saya layani dengan hati yang tidak
merasa bersalah, seperti yang dilakukan oleh nenekmoyang
saya. Siang dan malam saya tidak lupa mendoakanmu.
4Dan ketika teringat kepadamu, sayamengingat airmatamu
waktu kita berpisah. Jadi saya rindu sekali bertemu den-
ganmu, supaya hati saya penuh dengan sukacita lagi. 5 Saya
ingat bahwa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kris-
tus. Hal itu sangat terbukti bagi saya. Dan dalam sifat itu
kamu mengikuti teladan nenekmu Lois dan ibumu Eunike.
6 Oleh karena itu saya mau mengingatkan kamu supaya
terusmemanfaatkandanmeningkatkankemampuanrohani
yang diberikan Allah kepadamu pada saat saya meletakkan
tangan saya atasmu. Kemampuan itu seperti api yang tidak
dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan. 7 Karena
ketika RohAllahmemimpin hidup kita, kita tidak perlu takut
atau malu. Sebaliknya Roh itu menambah kemampuan kita
untuk hidup dengan kuasa, penuh kasih, dan penguasaan
diri.

8 Jadi, janganlah kamu malu memberi kesaksian tentang
Penguasakita, dan janganlahmalukarenasaya—yangdipen-
jarakan karena melayani Dia. Sebaliknya, dengan kekuatan
dari Allah, kamu juga turut menderita bersama saya demi
Kabar Baik. 9 Karena Allah sudah menyelamatkan kita lalu
memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang dikuduskan-
Nya. Semuanya itu bukan terjadi karena perbuatan kita.
Hanya oleh karena kehendak-Nyalah dan melalui kebaikan
hati-Nya saja kita diselamatkandandipanggil! Dankebaikan
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hati-Nya itu sudah direncanakan sebelum permulaan za-
man dan diberikan kepada kita karena kita dipersatukan
dengan Kristus Yesus. 10 Keselamatan itu sekarang sudah
dinyatakan kepada kita dengan kedatangan Kristus Yesus,
Juruselamat kita. Dia sudahmembinasakan kuasamaut atas
kita, danmelalui Kabar Baik Diamenunjukkan jalanmenuju
hidup selama-lamanya dan yang tidak ada habis-habisnya.
11 Supaya Kabar Baik itu semakin tersebar luas, maka Allah
memilih saya sebagai pemberita, rasul, dan guru. 12 Itulah
sebabnya saya menderita di penjara ini! Tetapi saya tidak
malu, karena saya sudah mengenal Yesus. Dia sangat layak
dipercaya, dan saya yakin bahwa Dia mampu menjaga dan
menjamin hasil dari pelayanan yang Dia sudah percayakan
kepada saya sampai Hari kedatangan-Nya.

13 Peganglah teguh ajaran benar yang saya ajarkan
kepadamu. Tetaplah percaya kepada Kristus dan hiduplah
dengan kasih yang kita peroleh karena bersatu dengan
Dia. 14 Kepadamu Allah sudah mempercayakan ajaran
benar yang sangat berharga itu. Jadi jagalah itu dengan
pertolongan Roh Kudus yang hidup di dalam kita.

15Kamu sudah mendengar bahwa semua saudara seiman
di daerah Asia sudahmeninggalkan saya— termasuk Figelus
dan Hermogenes. 16-17 Hal itu membuat saya merindukan
Onesiforus!* Saya berdoa supaya TUHAN memberkati kelu-
arga Onesiforus sesuai dengan kebaikan hati-Nya. Biarpun
saya di penjara, dia tidak malu mengunjungi saya. Bahkan
ketikadiadatangkeRoma, dia terpaksamencari sayake sana
kemari sampai menemukan 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

1 Anakku Timotius, hendaklah kamu terus dikuatkan
melalui kebaikan hati Allah yang luar biasa— yang kita
peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus. 2 Dan se-
mua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar
para saudara-saudari seiman, hendaklah kamu juga ajarkan
dan percayakan kepada saudara-saudari yang lain— khusus-
nya kepada mereka yang sanggup mengajar dan yang setia
menyampaikan ajaran itu kepada orang lain lagi.
* 1:16-17 Onesiforus Paulus tidak langsung berkata bahwa Onesiforus sudah
mati, tetapi banyak penafsir berkata bahwa bahasa yang digunakan Paulus lebih
cocok kalau Onesiforus sudahmati dan tidak lagi hidup bersama keluarganya.
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3 Teladanilah saya ketika kamu juga dibuat menderita se-
bagai pengikut Kristus Yesus. Sebagai pengikut-Nya, kamu
menjadi seperti tentara dalam batalion Kristus. 4 Seorang
tentara tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai peker-
jaan yang lain, karena dia mau menyenangkan hati ko-
mandannya. 5 Atau contoh lain: Dalam pertandingan
olahraga, seorang pelari tidak akanmenerima hadiah keme-
nangan* kalau dia tidak berlari sesuai dengan peraturan-
peraturan pertandingan itu. 6 Dan contoh lain: Seorang
petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama
yangmenikmati hasil panen yang ditanamnya. 7Pikirkanlah
contoh-contoh ini, dan TUHAN akan memberikan kemam-
puan kepadamu untukmengerti lebih dalam tentang hal-hal
ini.

8 Pikirkanlah selalu tentang Kristus Yesus! Dia Keturunan
Daud.† Dan Dia sudah hidup kembali dari kematian. Itulah
Kabar Baik yang saya beritakan. 9 Tetapi justru karena
saya mengabarkan berita keselamatan itulah maka saya
dibuat menderita! Sampai saat ini saya dipenjarakan dalam
keadaan terikat dengan rantai— seperti saya seorang pen-
jahat. 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
mempertahankankebenarandalamKabarBaik yang sedang
diberitakan dan dipercayai itu. Karena dengan bertahan
teguh saya sebenarnya menolong semua umat pilihan Al-
lah, supaya mereka mendapat kesempatan menerima kese-
lamatan yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus
Yesus. Dengan demikian mereka akan turut menikmati
kemuliaan-Nya selama-lamanya.

11Perkataan ini sangat layak dipercaya:
Kalau kita menganggap diri mati bersama Dia,✡

kita juga akan hidup bersama Dia.
12Kalau kita tetap setia kepada-Nya—biarpundalampender-

itaan,
kita juga akanmemerintah bersama Dia.

Tetapi kalau kita menyangkal Dia dengan berkata, “Saya
bukan pengikut Yesus,”

* 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
denganperkataan “KeturunanDaud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. ✡ 2:11
Rom. 6:1-4; 12:1-2; Ef. 2:1-10; Kol. 2:6-15; 3:1-6
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maka Dia juga akan berkata, “Kamu bukan pengikut-
Ku.”

13 Walaupun 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 kepadamereka
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 bi-
nasa. 15 Berusahalah sungguh-sungguh supaya diakui oleh
Allah sebagai hamba yang pantas bekerja bagi-Nya. Hen-
daklah kamumenjadi hamba yang tidak perlu merasa malu
atas pekerjaanmu, karena kamu mengajarkan 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. 17 Ajaran-ajaran semacam itu
menular 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 ter-
jadi.‡ Dengan demikian mereka sudahmengacaukan keyak-
inan beberapa orang saudara-saudari kita.

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:
“TUHANmengenal siapa yang sudahmenjadimilik-Nya, dan

siapa yang belummenjadi milik-Nya.”✡
✡ 2:14 1Tim. 1:4; 4:7 ‡ 2:18 satu-satunya kesempatan untuk dihidupkan
kembali sudah terjadi Sekarang ini dasar untuk ajaran palsu ini tidak diketahui.
Tetapi pasti tidak jauh dari ajaran sesat yang ditentang Paulus dalam 1 Kor. 15.
§ 2:19 ajaran benar …Dalam ayat ini Paulus tidak langsungmenyebut apa yang
menjadi ‘batu fondasi … bagi kita’. Ada penafsir yang berkata bahwa seluruh
persatuan jemaat Kristus yang dimaksudkan. Lihat Ef. 2:19-22 dan 1Tim. 3:15.
✡ 2:19 Bil. 16:5
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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 lain-
nya yang terbuat dari bahan-bahan yang berharga— seperti
emas dan perak. Dan ada juga yang terbuat dari kayu dan
tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya
untuk keperluan yang istimewa, sedangkan yang terbuat
dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-
hari. 21Demikian juga kamu! Kalau kamu mengkhususkan
dirimu hanya bagi Tuhan saja— dengan menjaga dirimu su-
paya 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 menim-
bulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusaha
keraslah untuk tetap hidup benar, tetap yakin kepada ajaran
yang benar, tetap berbuat kasih, dan tetap hidup berdamai
dengan sesamamu. Semua itu perlu dilakukan secara
bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari
yang (seperti kamusendiri) setiapharimemintapertolongan
Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. 23 Dan sekali
lagi saya berpesan: Janganlah terlibat dalam perdebatan
yangbodoh tentangajaranyang tidakberguna, karenakamu
sudah tahu bahwa perdebatan semacam itu hanya menim-
bulkan pertengkaran. 24Dan memang tidak pantas bagimu
sebagai hamba Tuhan Yesus untuk bertengkar. Sebaliknya
setiap hamba Tuhan harus ramah kepada semua orang, pin-
tar mengajar, dan sabar menghadapi masalah atau kesusa-
han. 25 Dan sebagai hamba Tuhan, hendaklah kamu lemah
lembut kepadamereka yangmelawanmu ketika kamumen-
gajar 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
dandiikat oleh iblis supayamerekamenjadi kaki-tangannya.

3

Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang
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1 Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa
terakhir dari zaman ini✡ kita pasti akan mengalami 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 tidak mengasihi orang lain, tidak memaafkan kesalahan

orang lain,
sukamenjelek-jelekkan orang lain, tidak bisamenguasai diri

sendiri,
bersifat kasar dankejam, danmembenci segala sesuatu yang

baik.
4Orang-orang pada zaman terakhir ini akan sukamengkhia-

nati temannya,
tidak berpikir panjang,
sombong danmenganggap diri lebih penting daripada orang

lain,
dan lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada

menyenangkan hati Allah.
5Memang, 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 diundang masuk ke
rumah-rumahorang lain. Lalumerekamenipudanmenjerat
perempuan-perempuan yang belum dewasa secara rohani
dan terlalu cepat percaya apa saja. Maksud saya, perem-
puan yang merasa beban dosa mereka sangat berat karena
membiarkandirimereka terbawakesanakemarioleh segala
macam keinginan. 7 Perempuan seperti itu selalu berse-
dia belajar tentang hal-hal rohani, tetapi ternyata mereka
tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu.
8 Sedangkan ‘guru-guru agama’ seperti itu adalah seperti
Yanes dan Yambres* yang melawan Musa. Berarti piki-
ran guru-guru itu sudah menjadi kacau dan mereka selalu
melawan ajaran yang benar. Apa yang mereka percayai
sebenarnya tidak masuk akal. 9 Tetapi guru-guru palsu
itu tidak akan berhasil menjerat dan menyesatkan banyak
orang. Karena kebodohan mereka akan menjadi sangat
nyata, sama seperti yang terjadi pada Yanes dan Yambres.
✡ 3:1 1Kor. 10:11; Ibr. 1:2; 1Ptr. 4:7; 4:17; 1Yoh. 2:18 * 3:8 Yanes dan Yambres
Adalah nama yang secara tradisi dipakai oleh orang Yahudi untuk ahli-ahli sihir
yang melawan Musa dalam pengadilan Firaun. Nama itu tidak terdapat dalam
Kel. 7:11-12, 22.
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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 tahubagaimanapendudukkotaAntiokia,
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-sungguhmauhidupmenyenangkanhatiAllahakan
dianiaya. 13 Sedangkan orang jahat dan guru-guru palsu
akan terus menjadi semakin berbahaya. Mereka menye-
satkan orang lain, tetapi mereka sendiri juga tersesat.

14 Oleh karena itu, Timotius, hendaklah kamu tetap
mengikuti ajaran yang sudah saya ajarkan dan yang di-
ajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain kepadamu.
Kamu sudah percaya akan ajaran itu karena kamu tahu
bahwa kami yang mengajarkannya layak dipercayai. 15Dan
keyakinanmu itu juga berdasarkan Kitab Suci— yang sudah
kamukenal sejakkecil. Danmelalui FirmanTUHANitukamu
menjadi bijaksana, sehingga kamu menerima keselamatan
yang kita peroleh karena percaya kepada Kristus Yesus.
16 Seluruh Kitab Suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah
sendiri. Dan semuanya berguna untuk mengajar, mene-
gur, 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 bahwaKristus Yesus akandatang 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 saya memberi perintah
ini kepadamu: 2 Beritakanlah Firman Allah selalu— baik
ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar atau pun
tidak mau mendengar. Dengan bersabar terhadap berbagai
kelemahanmereka, mendidik mereka berdasarkan Firman-
Nya. Tunjukkanlahkesalahanmereka, tegurdankuatkanlah
hati mereka.

3 Karena waktunya akan datang di mana orang tidak
mau lagi mendengarkan ajaran yang benar. Sebaliknya,
mereka akan mencari ke sana kemari untuk mendapatkan
guru-guru yang akanmengajarmereka tentang hal-hal yang
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enak didengar— yaitu sesuai dengan keinginan hati mereka
saja. 4 Jadi mereka tidak akan mau lagi untuk menden-
garkan 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 pem-
berita Kabar Baik. Lengkapilah seluruh tugasmu sebagai
seorang hamba Tuhan.

6Karena sudah tiba waktunya saya akan dibebaskan dari
tubuh duniawi ini! Darah saya akan segera dicurahkan
seperti suatu persembahan bagi Tuhan,* lalu Dia akan
menerima jiwa saya. 7 Saya sudah mencapai garis ter-
akhir dalam perlombaan rohani ini. Saya sudah menjadi
pemenang dalam perjuangan ini! Saya sudah berdiri kuat
dalam apa yang saya percayai sampai hari terakhir. 8 Jadi
sekarang hampir tiba waktunya bagi saya untuk mener-
ima mahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya.
Mahkota itu akan menunjukkan bahwa Hakim yang adil—
Tuhan Yesus, mengakui saya sebagai orang yang sudah
hidup dengan benar. Sayamerindukan hari kemenangan itu
ketika sayabertemudengan-Nyadanmenerimamahkota 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 danpergi ke Tesalonika. Sedangkan saya
sudah mengutus Kreskes ke Galatia dan Titus ke Dalmatia.
11 Hanya Lukas yang masih bersama saya. Waktu kamu
datang, ajaklah Markus ikut bersamamu, karena dia sudah
menjadi penolong yang baik bagi saya. 12 Dan lagi, Tikikus
sudah saya utus ke Efesus.

* 4:6 Darah … Frasa ini menerjemahkan satu kata yang bisa diterjemahkan
“curahkan air anggur sebagai persembahan.” Persembahan binatang sesuai
Hukum Taurat hampir selalu dilengkapi dengan persembahan tepung terigu
tercampur minyak zaitun dan persembahan sekitar dua liter air anggur— yang
dicurahkan secara perlahan-lahan di atas daging kurban yang sedang dibakar
atas mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud
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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13Waktu kamumelewati Troas, ambillah jubah tebal yang
sudah saya titipkan samaKarpus, dan juga kitab-kitab saya—
khususnya yang terbuat dari kulit binatang.

14 Aleksander— pengusaha tembaga dan besi itu, sudah
sangatmenganiaya saya, sehinggamasalah saya bertambah.
TUHAN akanmenghukumnya sesuai dengan perbuatannya.
15Kamu juga haruswaspada terhadap dia, karena dia sangat
menentang ajaran kita.

16 Pertama kali saya membela diri di pengadilan, tidak
ada satu teman pun yang menolong saya. Semuanya su-
dah meninggalkan saya. Hendaklah Allah mengampuni
mereka. 17 Tetapi saat itu Tuhan Yesus tetap menyertai
saya. DanDiamemberi kekuatan kepada saya, sehingga saya
bisa memberitakan Kabar Baik sepenuhnya kepada orang-
orang yanghadir— yang semuanya adalah orang yang bukan
Yahudi. Maka akhirnya saya diselamatkan dari mulut singa.
18 Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan saya dari segala
ancaman apapun, dan akhirnya Dia yang akan membawa
saya dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagi
Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin!

Salam terakhir
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 sebelum
musim dingin.
Ebulusdan jugaPudes, Linus, Klaudia, dansemuasaudara-

saudari seiman di sini mengirim salam kepadamu.
22 Timotius, doa saya, Tuhan Yesus akan selalu menyer-

taimu. Dan kepada semua yangmembaca surat ini, doa saya,
kebaikan hati Allah akan selalu menyertai kalian masing-
masing.
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Surat Paulus kepada Titus
1-4Kepada yang kekasih saudara seiman saya, Titus— yaitu

anak rohani saya yang sesungguhnya karena mempunyai
keyakinan yang sama:
Salam dari Paulus, hamba Allah dan rasul Kristus Yesus.

Saya sudah diutus untuk menolong umat Allah supaya se-
makinpercaya kepadaKristus danmengetahui ajaranbenar.
Dan ajaran benar itu memimpin kita supaya hidupmenurut
kemauan Allah. Karena kita percaya dan mengikuti ajaran
itu, kita yakin bahwa kita memiliki hidup yang selama-
lamanya. Allah, yang tidak pernah berdusta, sudah menjan-
jikanhidup itubagikita sebelumduniadiciptakan. Lalupada
waktu yang tepat, Allah, yang juga adalah Juruselamat kita,
menyatakan tentang hidup itu kepada dunia melalui Kabar
Baik, dan saya dipercayakan tugas untuk mengabarkan
berita keselamatan itu.
Doa saya, Allah Bapa dan Juruselamat kita Kristus Yesus

akan selalu baik hati kepadamu dan menjagamu supaya
kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan
Juruselamat kita.

Pekerjaan Titus di Kreta
5 Saya sudah meninggalkan kamu di pulau Kreta supaya

kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang masih perlu dik-
erjakan, dan bisa mengangkat beberapa orang di setiap kota
untuk menjadi penatua. 6 Untuk dipilih menjadi penatua,
orang itu harus hidup tidak bercela. Dia harus setia kepada
istrinya dan tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu.
Anak-anaknya jugaharusorangpercaya. Mereka tidakboleh
dikenal sebagai anak yang tidak bisa diatur atau yang tidak
taat. 7 Seorang penatua mempunyai tugas mengurus peker-
jaan Allah. Oleh karena itu hanya bisa diangkat kalau hidup-
nya tidak bercela. Dia tidak boleh sombong, keras kepala,
atau cepatmarah, atau pemabuk. Janganmengangkat orang
yang suka berkelahi atau yang berusaha menjadi kaya den-
gan menipu orang lain. 8 Seorang penatua juga harus siap
menolong orang lain dengan menerima mereka di dalam
rumahnya. Dia harus selalu mau yang terbaik bagi semua
orang. Dia harus bijaksana dan hidup dengan benar, dan dia
harus setia kepada Allah dan berkenan pada-Nya. 9 Seorang
penatua harus setia mengikuti semua yang kita ajarkan,
supaya dia bisa menolong orang-orang dengan ajaran yang
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benar.* Karena denganbegitu dia bisamenunjukkan kepada
orang yangmelawan ajaran itu bahwamereka salah.

10 Hal itu penting karena ada banyak orang yang tidak
mau taat dan yang menyesatkan orang-orang lain. Yang
saya maksud adalah khususnya mereka yang mengatakan
bahwa semua laki-laki harus disunat. 11Kita harus hentikan
mereka supaya tidak mengajar lagi, karena ajaran mereka
itu menyebabkan kepercayaan banyak keluarga beriman
menjadi kacau— baik itu orang tua maupun anak-anak. Dan
mereka juga memakai ajaran palsu itu sebagai alasan untuk
minta uang. 12 Pada waktu yang lalu, ada seorang terkenal
yang juga berasal dari Kreta yangmenulis,
“Semua penduduk pulau Kreta adalah pembohong.

Mereka seperti binatang jahat,
malas bekerja,

dan hanyamaumakan saja.”†
13 Apa yang dikatakan oleh orang terkenal itu memang be-
nar! Jadi tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka
tetap percaya kepada ajaran benar. 14Dengan begitumereka
tidak akan peduli pada cerita-cerita dongeng dari orang
Yahudi, dan mereka akan berhenti mengikuti perintah dari
orang-orang yang sudahmeninggalkan ajaran benar.

15 Bagi orang-orang yang murni hatinya, semua makanan
dan benda adalah murni. Tetapi bagi mereka yang penuh
dosa dan tidak percaya, tidak ada yang murni. 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. Allah mem-
benci cara hidupmereka.

2
Menaati ajaran yang benar

1 Namun, kamu Titus, harus selalu mengajarkan cara
hidup yang sesuai dengan ajaran yang benar. 2Ajarlah laki-
laki yang sudah tuauntukmenguasai diri, untukhidupbijak-
sana, dan sebagai orang yang bisa dihormati. Mereka harus

* 1:9 ajaran yang benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat
adalahajaranyang terbuktimenghasilkanhal-hal baikwaktuditerapkan. Ajaran
seperti itu memimpin supaya cara hidup membawa hormat kepada Kristus,
dan juga memberi berkat-berkat rohani. Lihat juga Tit. 1:13; 2:1, dan 1Tim
1:5. † 1:12 kutipan dari seorang terkenal Para penafsir berkata bahwa Paulus
mengambil kutipan ini dari seorang pembuat puisi yang bernama Epimenides.
Epimenides berasal dari Kreta dan hidup 600 tahun SM.
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tetap percaya ajaran yang benar, sungguh-sungguh men-
gasihi 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. 4Dengan demikian, mereka bisamengajar perempuan-
perempuan yang muda untuk mengasihi suami dan anak-
anak mereka. 5 Mereka juga bisa mengajar perempuan-
perempuan muda untuk hidup bijaksana dan dengan hati
yang bersih. Sebaiknya yang muda juga belajar bagaimana
mengurus rumah tangga dengan baik, dan cara melayani
suami. Dengan begitu, tidak ada orang yang bisa men-
jelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

6Demikian juga, ajarlah laki-laki yang muda untuk hidup
bijaksana. 7 Titus, dalam segala hal kamu harus menjadi
contoh yang baik kepada mereka. Ajarlah mereka dengan
hati yang jujur, dengan memakai cara yang patut dihormati.
8 Dan semua ajaranmu haruslah yang benar, supaya tidak
memberi kesempatan kepada mereka yang menentang kita.
Denganbegitu,merekaakanmalukarenamereka tidakmen-
emukan kesalahan yang bisa dipakai untukmencela kita.

9 Dan sampaikanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang
bekerja sebagai budak milik orang lain: Mereka harus se-
lalu bersedia melayani tuan mereka masing-masing, harus
berusaha menyenangkan mereka, dan tidak boleh mem-
bantah tuannya. 10Mereka tidak boleh mencuri harta dari
tuannya. Tetapimereka harusmembuktikan bahwamereka
benar-benarbisadipercayadalamsegalahal. Denganbegitu,
semuaorangakansenangpadaajarankita tentangcaraAllah
menyelamatkanmanusia.

11 Itulah cara hidup yang seharusnya bagi kita, karena
sekarang Allah sudahmenunjukkan 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, ju-
jur, melayani Allah, dan melepaskan diri dari keinginan-
keinginan dunia yang selalu bertentangan dengan kemauan
TUHAN. 13 Jadi sekarang, dengan gembira dan sangat yakin,*
kita menantikan waktu kedatangan kembali Juruselamat
kita Kristus Yesus. Pada waktu itu sinar kemuliaan Yesus se-

* 2:13 gembira dan sangat yakin Secara harfiah, kata-kata ini menerjemahkan
“pengharapan yang (penuh) berkat.”
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bagai 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
kitamenjadi 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 mempun-
yai kuasa penuh untuk melakukan itu, jadi jangan biarkan
seorang punmenganggap bahwamereka bisa mengabaikan
kamu.

3
Cara hidup yang benar

1Tolong 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.

3Karenadulu, kita juga adalahorangbodohyang tidak taat
kepada Allah. Kita sesat dan terikat oleh bermacam-macam
keinginan yang hanya menyenangkan tubuh kita. Dan kita
selalu mempunyai rencana jahat dan iri hati. Orang-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.

5Kitadiselamatkanbukankarenaperbuatan-perbuatanbaik
kita,

tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita.
Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya

yangmembersihkan kita dari dosa,
sehingga kita dilahirkan kembali danmempunyai hidup
baru.

6 Dan Dia mencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas
kita

melalui Kristus Yesus, Juruselamat kita.
7Hanya dengan kebaikan hati Allah saja
† 2:13 kemuliaan Yesus sebagai Allah Bahasa Yunani juga dapat dimengerti, “…
menantikanwaktunya Allah YangMahakuasa 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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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.

9 Tetapi janganlah melibatkan dirimu kalau ada yang
bertengkar tentang ajaran Yahudi, misalnya kalau mereka
bertengkar tentang nama-nama nenekmoyangmereka, dan
juga tentang Hukum Taurat. Pertengkaran tentang hal
semacam itu tidak berguna dan kurang bijaksana. 10 Jadi
kalau ada orang yang membuat perpecahan karena suka
bertengkar, kamu harus menegur dia sampai dua kali un-
tuk berhenti. Kalau dia tetap membuat persoalan, jangan
berhubungan lagi dengan dia. 11 Karena kamu tahu bahwa
orang-orang seperti itu berdosa dan tidak mengikuti ajaran
benar. Dosa-dosa mereka membuktikan bahwa mereka
bersalah.

Petunjuk terakhir dan salam
12 Saya akan mengutus Artemas atau Tikikus kepadamu.

Waktu salah satu dari mereka tiba, mohon Saudara segera
datang kepada saya ke Nikopolis. Saya sudah memutuskan
untuk tinggal di sana selamamusim dingin ini.

13Waktu Apolos dan ahli hukum Zenas sudah siap untuk
pergi dari situ, saya minta jemaat membantu mereka se-
baik mungkin, supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan
tanpa mengalami kekurangan. 14 Sebaiknya, kita sebagai
pengikut-pengikut Kristus, harus belajar untuk saling mem-
bantu seperti itu, dan selalu siapuntukberbuat baik sewaktu
orang lain memerlukan bantuan. Jangan sampai kita hidup
percuma saja.

15 Semua orang yang bersama dengan saya di sini men-
girim salam kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada
orang-orang yang mengasihi kami karena kita percaya
kepada Yesus.
Doasaya,Allahakanselalubaikhati kepadakalianmasing-

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 File-
mon, dan kepada saudara seiman Arkipus— yang berjuang
bersama kami demi Tuhan Yesus.
SalamdariPaulusyangdipenjarakankarenaKristusYesus,

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 kamuhidup tenangdalamperlindungan
Bapa dan Penguasa kita.

Kasih dan keyakinan Filemon
4 Setiap kali saya teringat mendoakan Saudara, saya se-

lalu 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. 6 Dan saya
berdoa supaya keyakinan yang kita miliki itu akan semakin
memberikan semangat kepada Saudara sehingga kita lebih
memperhatikan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan
demi kemuliaan Kristus. 7 Saudara Filemon, 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
* 1:1-2 Filemon pasti orang berkedudukan tinggi di kota Laodikia— yang dekat
kota Kolose. Teman sekerja Paulus bernama Epafras sudah menginjili daerah
itu (Kol. 1:7; 2:7; 4:12; Flp. 2:25-30), dan pada waktu surat ini ditulis ada
jemaat yang berkumpul di rumah Filemon. Tidak diketahui kalau Paulus pernah
mengunjungi daerah itu. Salah satu budaknya Filemon bernama Onesimus, dan
kemungkinan besar dia sempat mendengar tentang Paulus dan ajarannya. Sesu-
dah beberapa tahun, Paulus dipenjarakan (Kis. 21-26) dan akhirnya dibawa ke
ibukota Roma (Kis. 27-28). Tetapi Onesimus—masih sebagai budaknya Filemon,
melarikan diri dari Filemon. Kemudian dia bertemu dengan Paulus di dalam
penjara di Roma. Tidak jelas apakah Onesimus yangmencari Paulus, atau secara
kebetulan dia juga dipenjarakan di dalam penjara yang sama. Kita hanya tahu
bahwamerekabertemusaja, dandidalampenjara ituOnesimusmenjadipercaya
kepada Yesus dan membantu Paulus. Dalam surat ini Paulus mengembalikan
OnesimuskepadaFilemondanmemintadia supaya tidakmenjatuhkanhukuman
kepada Onesimus. Paulus meminta hal itu karena pada waktu itu, setiap budak
yang melarikan diri dari tuannya, tuannya akan menjatuhkan hukuman berat
kepadanya, dan ada banyak budak yang dibunuh karena hal seperti itu. Lihat
catatan di Ef. 6:5.
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8 Jadi sebenarnya, sebagai rasul yang diutus Kristus saya
bisa menyuruh Saudara untuk melakukan apa yang pantas
kamu lakukan, 9 tetapi karena kita saling mengasihi, saya
lebih suka memohon kepadamu. Tentu Saudara juga akan
kasihan kepada saya karena teringat, “Paulus sudah tua,
dan sedang dalam penjara karena melayani Kristus Yesus.”
10Sayamohonkepadamudemi anakkuOnesimus! Dia sudah
seperti anakku sendiri, karena dia percaya kepada Yesus
melalui apa yang saya ajarkan di dalam penjara ini. 11 Pada
waktu dia masih budakmu, memang dia ‘Tidak Berguna’
bagimu! Tetapi 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 diamenjadi seperti pengganti
dirimu. Karena saya tahu kalau Saudara ada di sini, Saudara
juga pasti akan menolong saya! 14 Tetapi saya tidak mau
menahan dia tanpa persetujuan Saudara! Karena kalau saya
menahandia secaradiam-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 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 Onesimus kembali sama
seperti kamumenerima saya. 18Kalau dia sudahmelakukan
kesalahan, atau dia punya utang kepadamu, biarlah
saya yang menanggungnya! 19 Saya— Paulus, menulis
ini dengan tangan saya sendiri: Saya akan membayar
semua utang Onesimus. Dan sebenarnya saya tidak perlu
† 1:11 Tidak Berguna … Berguna Nama Onesimus artinya “berguna,” sama
seperti nama Gunawan dalam bahasa Indonesia. Jadi, karena dulu Onesimus
pemalas, atau karena dia melarikan diri dari Filemon, Paulus seperti memberi
nama yang lucu kepadanya dalam kalimat pertama ayat ini, “Tidak Berguna.”
Tetapi karena Onesimus sudah menjadi saudara seiman, Paulus berkata dalam
kalimat kedua bahwa nama yang dulu sudahmenjadi cocok lagi. Lihat juga ayat
20.
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mengingatkan bahwa Saudara punya banyak utang kepada
saya— yaitu utang roh dan jiwamu, karena saya yang
menyampaikan berita keselamatan kepadamu! 20 Ya,
kita menjadi saudara karena Tuhan Yesus, jadi sudah
waktunya Saudara melakukan sesuatu yang berguna bagi
saya! Tenangkanlah hati saya karena kesatuan kita dengan
Kristus! 21 Saya menulis surat ini dengan keyakinan bahwa
Saudara tidak hanya menjawab apa yang saya minta, tetapi
akanmelakukan lebih dari apa yang sayaminta.

22 Juga tolong siapkan kamar untuk saya. Karena saya
berharap Allah akan menjawab doa-doa kalian, dan saya
bisa datang lagi kepada kalian.

23 Epafras— yang dipenjarakan bersama saya karena
melayani Kristus Yesus, mengirim salam kepadamu.
24 Teman-teman sekerja saya— yaitu Markus, Aristarkus,
Demas, dan Lukas, jugamengirim salam kepadamu.

25Doasaya, kebaikanhati PenguasakitaKristusYesusakan
selalu menyertai kalianmasing-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
sudahmenetapkanAnak-Nya ituuntukmemiliki segala sesu-
atu, lalu Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di langit
dan di bumi ini melalui pekerjaan Anak-Nya. 3 Anak-Nya
itu mencerminkan segala kemuliaan Allah, dan Dia adalah
gambar yangnyata danyang sesungguhnyadari keberadaan
Allah. Melalui perintah-Nya yang penuh kuasa, Anak-Nya
itumengatur supayasemuayangdiciptakan-Nyamasih tetap
berlangsung. Sesudah Dia mati untuk membersihkan kita
dari dosa-dosa kita, Dia kembali ke surga di mana Dia duduk
di tempat yang paling terhormat di dekat Allah Yang Ma-
hamulia— yaitu di sebelah kanan-Nya. 4 Dengan demikian,
jelaslahbahwakedudukanyangdiberikankepadaAnak-Nya
itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan malaikat mana
pun. Begitu juga hubungan antara Anak dengan Bapa-Nya
jauh lebih dekat daripada hubungan antara Allah dengan
malaikat.

5KarenaAllah tidakpernahmengatakanseperti ini kepada
malaikat:
“Engkaulah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
Allah juga tidakpernahberkata tentangmalaikat, seperti Dia
berkata tentang Anak-Nyamelalui perkataan nabi ini,
“Aku akanmenjadi Bapa-Nya,

dan Dia akanmenjadi Anak-Ku.”✡
6 Selanjutnya, waktu Allah mengutus Anak-Nya yang sulung
itu ke dalam dunia ini, Dia memerintahkan,
“Biarlah semuamalaikat menyembah Anak-Ku itu.”*

7Tetapi tentang paramalaikat, Allah hanya berkata,
“Para malaikat melakukan tugas dari Allah dengan cepat

seperti angin.
✡ 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.
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Kuasayangdiberikankepadamerekasepertinyalaapi.”†
8 Sedangkan kepada Anak-Nya Allah berkata,
“Anak-Ku, Engkau adalah Allah yang akan memerintah dari

takhta kerajaan-Mu untuk selama-lamanya.
Kuasa yang akan Engkau tunjukkan dengan tongkat
kerajaan-Mu akan selalu menghasilkan keadilan.

9 Engkau mengasihi orang-orang yang melakukan kebe-
naran, tetapimembenci orang-orang yangmelakukan
kejahatan.

Karena itu Aku— sebagai Allah-Mu, melantik
dan mengurapi-Mu dengan minyak sebagai tanda
bahwa kerajaan-Mumendatangkan 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 yang menciptakan dasar bumi

ini,
dan dengan tangan-Mu sendiri Engkau menjadikan
segala sesuatu di langit.

11 Semua ciptaan itu akan lenyap, tetapi Engkau tetap ada
untuk selama-lamanya.

Semuanya itu akanmenjadi rusak seperti pakaian lama.
12 Dan nanti semua ciptaan yang sudah rusak itu akan

Engkau gulung dan buang— seperti waktu seseorang
menggulung lalu membuang pakaiannya yang rusak.

Lalu seperti seorang yang memakai pakaian yang baru,
demikianlah Engkau akan menggantikan dan mem-
perbarui segala sesuatu yang sudah rusak itu.

Tetapi Engkau sendiri tidak akan pernah berubah,
dan hidup-Mu tidak akan pernah berakhir.”✡

13 Dan Allah tidak pernah mengatakan seperti ini kepada
malaikat,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai

Raja
† 1:7 kutipan Kutipan ini dari Mzm. 104:4 dalam Septuaginta— yaitu pener-
jemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dilakukan lebih dari
100 tahun sebelum Kristus. Dalam bahasa Ibrani ayat ini bisa diterjemahkan,
“Dia menjadikan (bermacam-macam) angin menjadi para pemberita-Nya, dan
api yang menyala-nyala sebagai hamba-hamba-Nya.” Terjemahan dalam teks
TSI adalah sesuai dengan urutan kata dalam bahasa Yunani, akan tetapi bahasa
Yunani kurang tergantungurutan kata danbisa dimengerti seperti bahasa Ibrani
di atas. Kata “para angin” juga dapat diterjemahkan ‘roh-roh’. Yang penting,
sesuai tema pasal ini dan khususnya ayat 14, para malaikat hanyalah pelayan
Allahyang rendahkedudukannya. ✡ 1:9 Mzm. 45:7-8 ✡ 1:12 Mzm. 102:26-28
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sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu
danmembuat merekamenjadi budak-Mu.”✡

14Tetapi para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah,
yang diutus-Nya untuk menolong kita yang sedang disela-
matkan.

2
Keselamatan yang langsung kita terima melalui Yesus jan-

ganlah kita sia-siakan
1 Jadi, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi memper-

hatikan dan menaati ajaran yang sudah kita terima dari
Yesus Anak Allah, supaya kita tidak ikut disesatkan oleh arus
jahat dunia ini. 2-3 Karena kalau perintah-perintah Allah
yang disampaikan kepada Musa melalui malaikat-malaikat
harus ditaati, tentu kita harus lebih taat kepada ajaran yang
langsung disampaikan oleh Anak Allah sendiri kepada kita!
Sejarah Israel menunjukkan bahwa seluruh Hukum Taurat
itu terbukti benar, dan siapa pun yang tidak menaatinya
akanmenerima balasannya dari Allah sesuai dengan perbu-
atannya. Jadi, janganlah kita berpikir bahwa kita bisa ter-
lepas dari hukuman Allah kalau kita tidak menghargai dan
tidak menaati berita keselamatan yang disampaikan oleh
Tuhan Yesus sendiri! Dan perlu kita ingat bahwa kitamener-
ima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama yang
mendengarkannya secara langsung dari Tuhan. Mereka su-
dah menjelaskannya secara tegas kepada kita bahwa kabar
itu benar. 4 Allah sendiri juga membuktikan bahwa berita
itu benar— yaitu dengan cara membuat segala macam kea-
jaiban, dan melalui berbagai macam kemampuan khusus
yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan
kehendak Allah.

Kristusmenjadi manusia demi keselamatan kita
5 Karena para malaikat tidak dipilih Allah untuk memer-

intah atas ‘ciptaan baru’✡ yang sedang kita bicarakan itu.
6 Tetapi Kitab Suci menuliskan bahwa seseorang berkata
secara terus-terang kepada Allah,
“Ya Allah, kenapa Engkau peduli terhadapmanusia?

Dan kenapa Engkau mengasihani kami keturunan
Adam?*

✡ 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, ‘Anak Manusia’menjadi
nama khusus untuk Raja Penyelamat. Lihat catatan di Mat. 9:6 atau Yoh. 1:51.
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7 Untuk sementara waktu Engkau sudah membuat ke-
dudukan kami lebih rendah dari paramalaikat,

tetapi dari semua makhluk lain Engkau sudah men-
jadikan kami seperti raja-raja yang mulia dan terhor-
mat,

8karena Engkau sudah meletakkan 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 tun-
duk kepada kita. Tetapi sekarang kita belum melihat hal
itu dengan nyata— di mana kita memerintah ‘seperti raja’
atas ‘segala sesuatu’. 9 Tetapi kenyataan yang sudah kita
lihat sekarang adalah Yesus! Seperti Firman Allah tadi,
waktu Kristus hidup di dunia ini “untuk sementara waktu
Dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para
malaikat.” Tetapi sekarangdi surgaAllah sudahmemahkotai
Dia denganmahkota kerajaan. Berarti Dialah sekarang ‘Raja
yang mulia dan 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.

10-11Allah sendiri yang sudahmenciptakan segala-galanya,
dan semua ciptaan itu dibuat untuk memuliakan Allah.
Karena itu, tepat sekali bagi Allah untuk mendapatkan
banyak anak— yaitu kita, supaya kita hidup bersama Dia
dalam kemuliaan-Nya. Dan Allah memutuskan bahwa Anak
sulung-Nya itu— Yesus, harus layak menjadi Raja Penye-
lamat 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’. Olehkarena ituYesus tidakmalumenyebutkita sebagai
† 2:8 kutipan Kutipan ini dari Mzm. 8:5-7. Sebelum Yesus datang, Mzm.
8 sudah dianggap tergolong dalam beberapa Mazmur yang berupa nubuatan
tentangKristus. SesudahYesuskembali ke surga, parapengikut-Nyamenafsirkan
kembali semua nubuatan tentang Kristus itu dan mulai mengerti hal-hal yang
dulu tidak dimengerti oleh para pembaca sebelum kedatangan-Nya. Salah satu
contoh adalah tafsiran si penulis dalam ayat 8b-9. Harap dimengerti bahwa
semua bagian Mazmur yang dianggap menubuatkan tentang Kristus juga bisa
ditafsirkan sebagai tentang manusia biasa saja. Sebagai contoh, semua kata
benda tentang manusia dalam kutipan di atas bisa diartikan sebagai jamak (‘ke-
turunan Adam’ dan ‘kami’) atau tunggal ‘dia’— yang cocok sebagai nubuatan ten-
tang Kristus. Dan khususnya tentang kata ‘anak manusia’— yang diterjemahkan
di atas ‘keturunan Adam’ di atas, ada kemungkinan bahwa penulis Surat Ibrani
sengaja menggunakan kutipan itu dengan dua arti— yaitu 1) arti ‘manusia biasa’
dan 2) dengan mengingatkan nama yang Yesus sering gunakan untuk diri-Nya
sendiri.
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‘saudara-saudari’-Nya! 12Hal itu sesuai dengan yang tertulis
dalam Kitab Suci ketika Yesus berkata kepada Allah,

“Ya Allah, Aku akan memperkenalkan Engkau‡ kepada
saudara-saudari-Ku.

Di antara kumpulan semua umat-Mu Aku akan
menyanyikan pujian bagi-Mu.”✡

13Dia juga berkata,

“Aku akan tetap percaya akan pertolongan Allah.”✡

Dan Dia juga berkata,

“Inilah Aku— bersama anak-anak yang sudah Allah berikan
kepada-Ku.”✡

14 Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai
‘anak-anak’-Nya adalah manusia biasa yang terdiri dari
darah dan daging. Oleh karena itu, sudah tepat juga untuk
Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama
seperti kita. Dengan begitu, melalui kematian-Nya Dia bisa
menghancurkan iblis— yaitu dia yang berkuasa atas kera-
jaanmaut. 15Dengan cara itulah Yesus sudahmembebaskan
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 keturunanAbra-
ham. 17 Oleh 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 un-
tuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekarang Imam

‡ 2:12 memperkenalkan Engkau Secara harfiah, “memberitakan nama-Mu.”
✡ 2:12 Mzm. 22:23 ✡ 2:13 Yes. 8:17 ✡ 2:13 Yes. 8:18
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Agung kita, Yesus§— melalui darah-Nya sendiri, sudah men-
damaikan kita dengan Allah.* 18Dan oleh karena Dia sendiri
sudah pernah menderita dan dicobai, Dia mengerti kelema-
han kita dan sanggupmenolong kita yang sering dicobai.

3
Yesus jauh lebih hebat dariMusa

1-2 Jadi Saudara-saudari, dengan dipilih-Nya kita menjadi
warga kerajaan surga, marilah kita lebih mengenal Yesus
yang sudah kita akui itu. Dialah yang menjadi wakil Allah*
dan ImamAgungkitadidunia ini. Dalammenjalankan tugas-
Nya itu Yesus melayani dengan setia— sebagaimana juga
Musa pernah melayani dengan setia dalam menjalankan
tugasnya sebagai pemimpin umat Israel. 3Tetapi Yesus lebih
pantas dihormati daripada Musa. Musa bisa digambarkan
sebagai pengurus dalam keluarga besar, sedangkan Yesus
seperti Kepala yang membangun keluarga itu. 4 Memang
§ 2:17 Imam Agung kita, Yesus Imam adalah pemimpin Rumah Allah. Tugas
imam adalah sebagai perantara antara manusia dan Allah, dan khususnya se-
bagai pengantar untuk persembahan yang diberikan oleh masyarakat kepada
Allah. Pada permulaan, setiap laki-laki bolehmemberikan persembahan sendiri
kepada Allah tanpa perantaraan orang lain. (Kej. 8:20; 12:7; 13:4; 26:25; 31:54,
Ayub 1:5) Melkisedek adalah orang pertama yang disebut sebagai “imam” di Kej.
14:18. Lalu, lewat Nabi Musa, pada waktu Allah memberikan peraturan-perat-
uran kepada bangsa Israel, ditentukan bahwa hanya keturunan dari Harunlah
yang boleh menjadi imam, dan banyak tugas dan peraturan diberikan kepada
mereka dalam buku Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hanya para
imam yang boleh masuk ke Ruang Kudus yang ada di tengah Rumah itu, dan
hanya mereka yang bisa memegang alat-alat yang ada di situ. Harun berasal
dari suku Lewi. Dalam Peraturan Musa, semua laki-laki keturunan suku Lewi
ditentukan untuk menjadi pelayan di dalam Rumah Allah, supaya mereka bisa
membantu dalam urusan Rumah Allah. Mereka tidak boleh bertugas sebagai
imam atau membuat acara-acara tertentu. Pada zaman Raja Daud, para imam
diatur menjadi 24 kelompok— yang masing-masing mendapat giliran untuk
bekerja di Rumah Allah selama satu bulan. Pada zaman Yesus, sudah ada sidang
para imam. Anggota-anggota sidang itu disebut ‘imam-imam kepala’. Kepala
dari sidang itu adalah imam agung. Yesus juga disebut sebagai Imam Agung
dalam surat Ibrani. (Ibr. 5:5-6; 7:20-28; 8:1-2; 10:21) Hal ini karena Yesus adalah
Perantara yang paling agung antara manusia dengan Allah, dan Dia kuduskan
umat-Nya melalui diri-Nya sendiri disalibkan sebagai kurban. Sekarang semua
orang Kristen bisa meminta langsung kepada Allah ketika berdoa dalam nama
Yesus, dan karena itulah setiap orang Kristen dianggap sebagai ‘imam’ (1Ptr.
2:9, Why. 1:6). * 2:17 kalimat terakhir Secara harfiah, “sehingga dosa-dosa
umat bisa diperdamaikan.” Kata ‘diperdamaikan’ adalah istilah khusus yang
pada dasarnyameliputi kurban untukmenghapuskan dosa sehingga Allah tidak
marah lagi kepada orang yang sudahmelakukan dosa itu. Ada informasi tersirat
di dalam ayat ini yang dibuat tersurat oleh tim penerjemah TSI supaya pembaca
zaman sekarang bisamengerti peran imamdi dalam sistempersembahan agama
Yahudi. Hal itu menjadi penting dalam pasal delapan. * 3:1-2 wakil Allah
Secara harfiah, “rasul”— yang juga bisa diterjemahkan “utusan.”
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kalau ada keluarga, tentu ada juga kepala yangmembangun
keluarga itu. Tetapi sebagai Ahli Bangunan dalam segala
sesuatu adalahAllah. 5 Jadi sebagai pengurus,Musamemang
setia dalampelayanannyakepadakeluargaAllah. Pelayanan
Musa itu menggambarkan apa yang akan Allah lakukan dan
ajarkan kepada kita melalui Kristus. 6Tetapi, Kristus adalah
Anak sulung yang setia dan bertanggung jawab penuh atas
keluarga Allah. Dan setiap kita termasuk anggota keluarga-
Nya— asal kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan dan
tetap berani bersaksi tentang pengharapan kita.

Bagaimanamasuk ke dalam “negeri tenang”Allah
7Oleh karena itu, ingatlah apa yang dikatakan Roh Kudus

dalam Kitab Suci,
“Hari ini, ketika kalian masing-masing mendengar 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 tahunmereka melihat banyak
keajaiban yang Aku lakukan di padang gurun,

tetapi mereka masih tetap menguji Aku dan kesabaran-
Ku.

10 Jadi, Aku sangat marah kepadamereka semua
dan berkata, ‘Hati mereka selalu ingin mengikuti jalan
sesat.

Mereka selalu menolak untuk taat kepada perintah-
perintah-Ku.’

11 Oleh karena mereka sudah membuat Aku begitu marah,
maka Aku bersumpah,

‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang†
yang Aku sudah siapkan bagi mereka.’ ”✡

12 Jadi, Saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya tidak ada
di antara kalian yangmempunyai hati yang jahat danmeno-
lak untuk percaya, sehingga membuat kalian berhenti taat
kepada Allah yang hidup. 13 Tetapi marilah kita saling men-
guatkansetiaphari. FirmanTUHANtersebutdimulaidengan
‘Hari ini’. Jadi setiap hari selama masih bisa disebut ‘hari
ini’, marilah kita berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kita
† 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
supayamenjadi warga kerajaan Allah di surga. ✡ 3:11 Mzm. 95:7-11
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yangmengeraskanhatinyakarena tertipuolehdosa-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. 15 Hal itu sesuai dengan Firman
TUHAN yang tadi saya kutip,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hatimu seperti nenek moyang
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
siapakah Allah sangat marah selama empat puluh tahun?
Kepada nenek moyang kita yang sudah berdosa! Karena it-
ulahmayatmereka berserakan di sepanjang jalan di padang
gurun. 18Lalu siapakah yang dimaksudkan Allah waktu Dia
bersumpah, “Mereka tidak akan pernah memasuki negeri
tenang yang Aku sudah siapkan bagi mereka.” Ya, mereka
yang menolak taat kepada-Nya. 19 Jadi, sudah jelas bahwa
nenek moyang kita itu tidak diizinkan masuk ke negeri itu
karenamerekamenolak untuk percaya kepada Allah.

4
1 Jadi marilah kita berjaga-jaga dengan perasaan takut!

Karena janji Allah tentang kesempatan masuk ‘hari ini’ ke
dalam ‘negeri tenang’ itu* masih tetap berlaku untuk kita.
Karena itu, siapa pun dari antara kita tidak boleh gagal
untuk mendapatkan kesempatan itu! 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
dalamperlindunganAllah. Jadi kita tidak seperti umat Israel
yang gagalmendapatkan ketenangan ini— seperti yangAllah
katakan,
“OlehkarenamerekamembuatAkubegitumarah,makaAku

bersumpah,

✡ 3:15 Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8 * 4:1 negeri tenang Lihat catatan di Ibr. 3:11.
† 4:3 masuk sekarang Kata kerja dalambahasa Yunani bukan untukwaktu 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.
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‘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
Allahsudahsiapsejakpenciptaandunia 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.”✡
5Tetapimengenaihal ituayat lainmenuliskan, “Mereka tidak
akan pernah masuk ke dalam negeri tenang yang sudah Ku-
siapkan bagi mereka.”✡

6 Jadi negeri itumasih terbuka dan kitamasihmempunyai
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. 7Karena itu Allah menentukan lagi suatu hari
yang lain sebagai kesempatan untukmasuk 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 nenek moyang
kalian.”✡

8 Karena kalau saja Yosua‡ benar-benar berhasil membawa
bangsa Israelmasukke ‘negeri tenang’ yangdijanjikanAllah,
maka Allah tidak perlu lagi menentukan kesempatan yang
lain untuk masuk ke negeri itu! 9 Jadi hal itu menunjukkan
bahwa masih ada kesempatan bagi kita umat Allah untuk
memasuki “negeri tenang” Allah itu— yaitu suatu ketenan-
gan 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,marilahkita lebih giat dan rajin lagi supayakita
masuk dan hidup dalam ‘negeri tenang’ itu. Jangan sampai
ada di antara kita yang gagal seperti nenekmoyang kita yang
menolak untuk percaya kepada Allah.

12Oh, Firman Allah sungguh hidup dan berkuasa! Karena
kita mengalami bahwa Firman-Nya mempunyai kekuatan
✡ 4:3 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:4 Kej. 2:2 ✡ 4:5 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:7
Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8, 13; 4:1 ‡ 4:8 Yosua Sesudah Musa meninggal, Yosua
menjadi pemimpin orang Yahudi. Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk
ke tanah Kanaan— tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. § 4:10
beristirahat dari segala pekerjaan … Maksud penulis bisa dibandingkan dengan
Ef. 2:6; 2:8-10.
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yang besar di dalam diri kita. Kekuatannya lebih tajam dari-
pada 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. 13Dan 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 danmemberi pertanggung-jawaban kepada-Nya.

Yesus tepat sekali dalam tugas-Nya sebagai Imam Agung
bagi kita

14 Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus Anak Allah
yang sudah mendahului kita ke surga— di mana Dia bertu-
gas 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. KarenaDia sudah pernah hidup di dunia ini
danmengalami segalamacamcobaan sama seperti yang kita
alami. Tetapi Dia tidak pernah berdosa. 16Oleh karena itu,
kita bisa langsung menghadap takhta Allah dalam doa. Dan
biarlah kita datang tanpa rasa takut, karena Imam Agung
kita sudah berada di samping takhta-Nya itu— di mana kita
akan diterima dengan kebaikan hati Allah. Dengan begitu,
kapan pun kita perlu pertolongan, Allah akan mengasihani
danmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

5
1 Kita tahu bahwa setiap imam agung agama Yahudi,

dipilih dari antara orang biasa. Dan dia bertugas sebagai
perantara antara manusia dengan Allah, supaya berbagai
pemberian sukarela dan kurban-kurban untuk menebus
dosa manusia bisa diberikan kepada Allah sesuai dengan
peraturan Hukum Taurat yang berlaku. 2Oleh karena setiap
imam agung adalah manusia biasa, dia juga masih sadar
akan kelemahan-kelemahannya sendiri. Dengan demikian
dia memang boleh memiliki hati yang berpengertian ter-
hadap sesamanya yang sudah melakukan kesalahan karena
ketidaktahuan mereka akan kehendak Allah. 3 Dan itulah
sebabnya sebelum imam agungmempersembahkan kurban
* 4:12 menusuk hati kita Secara harfiah, “menusuk sampaimemisahkan antara
jiwa dan roh (dan) sendi-sendi dan sum-sum, dan menghakimi pikiran-pikiran
…” Penulis Ibranimenggunakan bagian tubuh ‘sendi-sendi dan sum-sum’ sebagai
gaya bahasa yang melambangkan perbedaan yang sangat persis atau sangat
dalam di dalam hati nurani dan hidup rohani kita. † 4:14 Imam Agung kita.
Lihat catatan di Ibr. 2:17.
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untuk dosa sesamanya, dia harus lebih dulu mempersem-
bahkan kurban untuk dosanya sendiri.

4 Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi
imam agung, karena seseorang tidak bisa mengangkat
dirinya menjadi imam agung, tetapi Allah-lah yang memil-
ihnya— sama seperti Harun pada zaman dahulu. 5 Begitu
juga denganKristus. Dia tidakmengangkat diri-Nyamenjadi
Imam Agung, tetapi Allah-lah yang memilih Dia untuk ja-
batan yang terhormat itu ketika Dia berkata kepada Kristus,
“Engkau adalah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
6Dan lagi dalam ayat yang lain Allah berkata kepada-Nya,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk

selamanya sesuai dengan pola pengangkatan Imam
Melkisedek dahulu.”✡

7Ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia selalu berdoamemo-
hon pertolongan Allah dengan banyak jeritan dan air mata.
Karena Dia percaya bahwa Allah pasti bisa menyelamatkan
Diadari kematian. DanAllahmenjawabpermintaan-Nya itu,
karena Yesus selalu sangat menghormati Allah. 8 Biarpun
Yesus Anak Allah, Dia juga rela menderita untuk membuk-
tikanbahwaDia taat kepadaAllah. 9Sesudah semuapenderi-
taan itu selesai dijalani-Nya,maka sempurnadan lengkaplah
pengalaman-Nya dalam pandangan Allah, sehingga Kristus
menjadi Penyelamat dan sumber keselamatan untuk sela-
manya bagi setiap kita yang taat kepada-Nya. 10DanDia juga
sumber keselamatan bagi kita karena Allahmengangkat Dia
sebagai Imam Agung— bukan menurut keturunan Harun,
tetapi menurut pola pengangkatan ImamMelkisedek.

Dorongan untukmenjadi dewasa secara rohani
11 Sebenarnya masih banyak hal tentang Yesus dan

Melkisedek yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Tetapi
hal-hal ini tidak mudah untuk dijelaskan, karena saya
tahu kalian sudah tidak mau berusaha untuk mengerti.
12 Memang sekarang 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. 13 Karena siapa yang masih minum
susu saja berarti dia masih bayi. Orang yang seperti itu
belum siap untukmenerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi,
karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan
ajaran yang memimpin kepada hidup benar dari ajaran
✡ 5:5 Mzm. 2:7; Ibr. 1:5 ✡ 5:6 Mzm. 110:4
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yang menyesatkan. 14 Sedangkan orang-orang yang dewasa
secara rohani siap untuk menerima ajaran-ajaran yang
lebih tinggi. Karena mereka sudah melatih diri mereka
untuk membedakan antara ajaran benar dengan ajaran
yang jahat.

6
1 Jadi, oleh karena 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 akanmengu-
langi ajaran-ajaran dasar ini:
tentang pertobatan dari segalamacamperbuatan yang sebe-

narnyamembawa 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 dengan meletakkan

tangan,†
tentang keyakinan kita bahwa orang-orangmati akan hidup

kembali,
dan tentang hukuman yang selama-lamanya yang akan

diberikan Allah kepada setiap orang yang berbuat
jahat.

3 Jadi, atas pertolongan Allah, biarlah saya memberikan
ajaran yang lebih tinggi yang bisa mendewasakan rohani
kita!

4-6 Hati-hatilah! Jangan sampai ada di antara kita yang
kembali kepada kehidupan yang gelap! Karena orang yang
seperti itu tidakmungkin kita bimbing kembali untuk berto-
bat seperti ketika dia baru mengikut Kristus. Orang seperti
itu sudah pernah mengalami kebaikan hati Allah yang dia
* 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 adalahmelakukan
peraturan-peraturan lama agama Yahudi. Dalam tafsiran ini kata ‘perbuatan
mati’ dapat diartikan ‘perbuatan sia-sia’. (Lihat 2 Kor. 3:6 dan Gal. 4:8-12
dengan catatan di ayat 10.) Para penafsir lain berkata bahwa maksud penulis
adalah pertobatan dari segala macam perbuatan yang jahat. Dan memang
perbuatan jahat juga membawa kita kepada kematian rohani. † 6:2 berbagai
macam pemberkatan …meletakkan tangan Kemungkinan besar yang dimaksud-
kan adalah ajaran tentang berbagai macam pemberkatan yang biasanya hanya
dilakukan oleh para pemimpin jemaat dengan meletakkan tangan pada orang
yang bersangkutan— antara lain pemberkatan baptisan, pemberkatan untuk
meminta urapan atau kemampuan khusus dari Roh Allah, pemberkatan untuk
menjadi penatua, pengerja, atau utusan jemaat, dan segalamacampemberkatan
secara umum— contohnya orang sakit.
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terima melalui Yesus, dan dia juga sudah mengalami per-
tolongan 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 seperti minta
kepada Yesus, “Yesus, tolong mati disalibkan sekali lagi bagi
saya, supaya Engkau menebus dosa-dosa yang saya perbuat
waktu sayameninggalkan Engkau!”

7Kehidupan rohani kita bisa digambarkan seperti ladang.
Karena kebaikan TUHAN maka suatu ladang selalu menda-
pat air hujan yang sangat cukup, lalu menjadi subur dan
menghasilkanbanyak tanamanbagi para petani,makaAllah
akan tetap memberkati ladang itu. 8 Padahal, kalau ladang
itu hanya menghasilkan alang-alang dan tanaman berduri,
maka ladang itu akandianggap 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. 10KarenaAllah adil. Dia akan tetap in-
gat apa saja yang kalianmasing-masing sudah lakukan bagi-
Nya, terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-
saudari seiman untuk memuliakan Allah. Dia memper-
hatikan 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 berseman-
gat dan terus berbuat kasih yang nyata itu sampai akhir
hidupmu, karena dengan begitu kamu memastikan bahwa
kamu akan menerima apa yang kita harapkan di surga.
12 Dengan begitu kamu juga tidak akan menjadi pemalas.
Tetapi hendaklah kamu mengikuti teladan saudara-saudari
seiman kita yang sudah mendahului kita ke surga. Per-
hatikanlah bahwa mereka tetap sabar dan percaya penuh
kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah
bahwa sekarang mereka sedang menikmati semua janji Al-
lah.

Allah tidak akan pernah ingkar janji
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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 memberkatimu dan mem-
berikan banyak keturunan kepadamu.”✡

Lalu, sesudahAbrahammenunggudenganpenuhkeyakinan
dan kesabaran, dia pun menerima apa yang dijanjikan-Nya
itu. Dan karena inilah dia bisa yakin akan janji Allah itu:
Allah menguatkan janji-Nya dengan “bersumpah demi diri-
Nya sendiri.” Karena memang tidak ada yang lebih besar
dari Allah, jadi karena itulah Diamenguatkan janji-Nya den-
ganmenyebutkan diri-Nya sendiri.

16 Kita tahu bahwa manusia selalu bersumpah dengan
menyebut nama seseorang yang lebih berkuasa dan bi-
asanya menyebut nama Allah. Dan kalau bersumpah di
depan pengadilan dengan menyebut nama Allah, artinya
Allah akanmenghukumorang itu kalauberdusta, dan kesak-
siannya dianggap sah. 17Begitu juga waktu Allah mau men-
guatkan kebenaran janji-Nya, Dia menguatkan janji-Nya itu
dengan sumpah. Karena Allah mau supaya kita keturunan
Abraham secara rohani menyadari seperti ini, “Apa yang Al-
lah janjikan kepada kita pasti akan ditepati.” 18 Jadi Allah su-
dah memberikan janji dan sumpah-Nya. Kedua hal itu tidak
mungkin diubah-Nya, karena Allah tidakmungkin berdusta.
Oleh karena itu, kita yang bergantung penuh‡ kepada ke-
baikan hati Allah untuk menyelamatkan kita merasa diku-
atkandenganharapanseperti ini, “Allahpasti akanmenepati
semua janji-Nya kepada kita!” 19-20 Biarlah harapan kita itu
berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi
diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa
oleh arus apapun. Karena Pengharapan kita sebenarnya
adalah Yesus sendiri, yang sudah membuka jalan bagi kita
ke dalam Ruang Mahakudus di Rumah Allah di surga. Jadi
sekarang kita bisa langsung mendekat kepada-Nya di sana
dalam doa, karena Yesus sudah bertugas sebagai Imam
Agung bagi kita untuk selama-lamanya, sesuai dengan pola
ImamMelkisedek.

7
✡ 6:13-15 Kej. 22:16-17 ‡ 6:18 bergantung penuh Secara harfiah, “melarikan
diri (dari bahaya dan) memegang.” Sebagai gambaran perkataan ini, beberapa
kali dalamPerjanjianLamaorang-orangyangdiancamhukumanmatimelarikan
diri kedalamRumahAllahdanmemegang sudut-sudutmezbah—yangberbentuk
seperti tanduksapi jantan. (Lihat 1Raj. 1:50dan2:28, ataubandingkanMzm. 61:4
dan Ams. 18:10.)
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ImamMelkisedek lebih besar daripada Abraham
1 Melkisedek itu adalah raja kota Salem dan imam Al-

lah Yang Mahatinggi. Dialah yang bertemu dengan Abra-
ham ketika Abraham dengan teman-temannya kembali dari
peperangan mengalahkan semua pasukan tentara dari be-
berapa kerajaan. Pada hari itu Melkisedek memberkati
Abraham.✡ 2Dan Abrahammemberikan kepadaMelkisedek
sepersepuluh dari semua harta yang direbutnya dari perang
itu. Nama Melkisedek berarti ‘raja keadilan’. Tetapi nama
kotanya adalah Salem— yang berarti ‘damai’. Jadi boleh
dikatakan juga bahwa dia adalah raja kedamaian. 3 Tetapi
tidak ada tulisan dalam Kitab Suci mengenai bapaknya atau
tempat asalnya. Juga tidak ada keterangan tentang di mana
dia dilahirkan atau kapan dia mati. Jadi, imam Melkisedek
bisa disamakan seperti Anak Allah sendiri— yang bertugas
sebagai imam untuk selamanya.

4 Jadi, kita melihat bahwa Melkisedek memang adalah
orang yang sangat penting. Karena Abraham— nenek
moyang kita yang terkenal itu, memberikan kepadanya
sepersepuluhdari semuaharta terbaikyangdirampasdalam
perang itu. 5 Tetapi di kemudian hari, Hukum Taurat
mengatakan bahwa “hanya para pelayan Rumah TUHAN—
yaitu orang-orang dari suku Lewi, yang berhak mener-
ima persepuluhan dari umat Israel.”✡ Mereka menerima
persepuluhan itu dari saudara-saudari mereka sendiri yang
sama-sama keturunan Abraham. 6 Biarpun Melkisedek
bukan orang Lewi, dia menerima persepuluhan itu dari
Abraham. Dan Melkisedek juga memberkati Abraham—
yaitu nenek moyang kita yang sudah menerima janji-janji
Allah. 7Dan kita tahu bahwa orang yang memberkati 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.
10Karena waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek dan
memberikan persepuluhan, Lewi belum lahir. Jadi boleh
dianggap bahwa Lewi hadir walaupun masih dalam tubuh
Abraham.

Yesus adalah Imam sesuai dengan polaMelkisedek
✡ 7:1 Kej. 14:18-19 ✡ 7:5 Bil. 18:21
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11 Jadi sekarangkitabisamengambil 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. 12Dan kalau Allahmengutus Imamdengan
cara yang berbeda dari yang sudah ditentukan, berarti
seluruh Hukum Taurat pun harus berubah. 13-14 Maksud
saya, Tuhan kita Yesus tidak berasal dari suku Lewi— tetapi
dari suku Yehuda. Orang-orang dari suku itu tidak pernah
melayani persembahan kurban binatang di atas mezbah di
dalamRumahAllah, danMusa tidakmengizinkanorangdari
suku itu untuk bertugas sebagai imam.

15 Perbedaan yang sudah terjadi semakin jelas ketika
kita menyadari bahwa Imam yang baru ini adalah seperti
Melkisedek. 16 Dia diangkat sebagai Imam Agung— bukan
karena peraturan lama yang berdasarkan keturunan jas-
mani, 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 imam
Melkisedek dahulu.”✡

18 Jadi sekarang kita lihat bahwa Hukum yang lama itu
sudah dibatalkan, karena hukum itu terlalu lemah dan tidak
berguna. 19 Karena dengan menaati Hukum Taurat siapa
pun tidak akan pernahmenjadi sempurna di hadapan Allah.
Tetapi sekarang jalan baru sudah dibukakan bagi kita untuk
mencapai apa yang kita harapkan— di mana kita bisa lang-
sung bertemu dengan Allah.

20-21Dan kita boleh lebih yakin akan jalan baru ini— yaitu
melalui Imam Agung kita Yesus, karena Dia disahkan oleh
Allah dengan sumpah. Sedangkan para imam lain diangkat
tanpa sumpah. Karena Allah bersumpah kepada Yesus
seperti yang tertulis dalamMazmur Daud,
“Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah dan tidak akan

mengubah pikiran-Nya:
‘Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk
selama-lamanya— sesuai dengan pola pengangkatan
ImamMelkisedek dahulu.’ ”✡

22 Jadi, karena Allah bersumpah seperti itu, nyatalah bahwa
perjanjian yang baru dari Allah ini lebih terjamin daripada

✡ 7:17 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6 ✡ 7:20-21 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6; 7:17
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perjanjian-perjanjian yang lama dengan nenek moyang Is-
rael. 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. 25 Oleh karena itu, Yesus bisa menyela-
matkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepada
Allah melalui Dia. Karena selamanya Dia hidup, dan selalu
siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah.

26 Jadi, Yesuslah Imam Agung yang sangat tepat bagi
kita! Karena Dia kudus, dan di dalam Dia tidak ada dosa
atau kesalahan apapun. Dia juga diangkat ke tempat yang
terpisah dari orang berdosa— yaitu tempat yang terhor-
mat 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 sebelum melayani kurban untuk
dosa orang lain. Tetapi Yesus mempersembahkan hidup-
Nya sendiri sebagai kurban hanya satu kali saja untuk se-
lamanya. 28 Memang perbedaan ini disebabkan karena
Hukum Taurat mengangkat imam agung dari manusia bi-
asa— biarpun dia mempunyai kelemahan. Sedangkan per-
janjian yang disertai sumpah Allah dan yang diberikan sesu-
dah Hukum Taurat mengangkat Anak Allah sendiri sebagai
Imam Agung. Jadi untuk selama-selamanya Dialah Imam
Agung yang sangat sempurna dan tepat bagi kita!†

8
Yesus adalah ImamAgung kita

1 Jadi, garis besar dari semua yang saya tuliskan di atas
adalah bahwa Imam Agung kita itu duduk di tempat yang
paling terhormat di samping takhta Allah Yang Mahatinggi

* 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.
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di surga. 2Di situ juga Dia melayani di dalam pusat penyem-
bahan yang mahakudus*— yaitu di dalam Kemah TUHAN
yang sejati. Kemah itu didirikan oleh Allah sendiri di surga—
bukan kemah lama yang dibuat oleh tanganmanusia.

3 Memang, setiap imam agung bertugas untuk mem-
persembahkan 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
diangkatmenjadi imam. Karena sudah ada orang-orang dari
suku lain yangmelayani semua persembahan sesuai dengan
Hukum Taurat. 5 Tetapi Rumah Allah duniawi di mana para
imamduniawimelayani hanyalah gambaran atau bayangan
dari Kemah TUHAN yang sebenarnya di surga. Perhatikan-
lah bahwa sebelum Musa membangun Kemah TUHAN yang
pertama Allahmenyuruhnya seperti ini,
“Kamu harus membuat semuanya persis sama dengan con-

toh yang sudah Aku tunjukkan kepadamu di atas gu-
nung ini.”✡

6 Tetapi sekarang Yesus sudah diberikan pelayanan yang
jauh lebihmulia daripadapelayananpara imamduniawi itu,
oleh karena Dia menjadi Perantara yang mengurus perjan-
jian yang baru antara Allah dan kita. Dan perjanjian yang
baru itu jauh lebih mulia dari perjanjian yang lama, karena
Allahmenjanjikanhal-hal yang lebihbaik— seperti yang saya
akan jelaskan selanjutnya.

7Kalauperjanjian sebelumnya yang diadakanmelalui per-
antaraan 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 nenekmoyang kalian

ketika Aku mengasihani mereka dan dengan tangan-Ku
sendiri

membimbingmereka keluar dari Mesir.
Tetapi mereka tidak tetap hidup sesuai dengan semua perat-

uran dalam perjanjian itu,

* 8:2 tempat penyembahan yang mahakudus Secara harfiah, “(tempat-tempat)
suci.” Kata yang dipakai di sini berbeda dari yang dipakai untuk Ruang Kudus
dan Ruang Mahakudus di Ibr. 9:3-4. Karena bentuknya adalah jamak, maka
ditafsirkan sebagai semua kompleks Rumah Allah surgawi. ✡ 8:5 Kel. 25:40
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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 akan menuliskan hukum-Ku di dalam hati
kalian.

Maka Aku akanmenjadi Allah kalian,
dan kalian akanmenjadi umat-Ku.

11Olehkarena itu, nanti kalian tidak lagiperlu salingmengin-
gatkan saudara seiman

seperti ini, ‘Kenallah TUHAN.’
Karena kalian semua— besar kecil, akan sungguh-sungguh

mengenal 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 perjan-
jian yang baru, maka sudah jelas bahwa perjanjian yang
diadakan dengan perantaraan Musa itu sudah dianggap
berlalu. Artinya perjanjian yang lama itu tidak akan berlaku
lagi.

9
Berbagai aturan mengenai cara menyembah Allah sesuai

dengan perjanjian yang lama
1 Pada perjanjian yang pertama itu, ada berbagai aturan

mengenai cara menyembah Allah di dalam Kemah TUHAN
yang duniawi. 2Kemah TUHAN itu dibuat dengan dua ruan-
gan. Ruangan yang pertama disebut Ruang Kudus. Di dalam
ruangan ini ada lampu dan meja. Dan setiap Hari Sabat roti
disediakandi atasmeja itu di hadapanTUHAN. 3PintuRuang
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 ke-
dua 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 disebutmanna.✡ 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 ukiran malaikat penjaga saling
✡ 8:12 Yer. 31:31-34 ✡ 9:4 Kel. 16:4-36
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berhadapan— di mana sayap kedua malaikat itu terbuka
lebar menaungi penutup peti itu. Kedua ukiran malaikat
itu melambangkan kemuliaan Allah. Tutup peti itu disebut
Tempat Pendamaian.* Tetapi sekarang bukan waktunya
untukmenjelaskan semua hal itu secara terperinci.

6 Sesudah semua itu disiapkan seperti yang sudah saya je-
laskan, tiap-tiap hari para imam keluar masuk ke dalam Ru-
angKudusuntukmelaksanakan tugas-tugasmereka. 7Tetapi
hanya imam agung saja yang boleh masuk ke dalam Ruang
Mahakudus, dan itu pun hanya sekali setahun. Pada waktu
dia masuk dia harus membawa darah dari dua ekor hewan
untuk dipercikkan pada Tempat Pendamaian itu. Darah
hewan yang pertama dipercikkan untuk dosanya sendiri,
dan darah hewan yang kedua untuk dosa-dosa yang tidak
sengaja dilakukan oleh umat Israel. 8Melalui berbagai atu-
ran itu Roh Kudus menunjukkan bahwa jalan untuk masuk
ke RuangMahakudus dan langsungmenghadapAllah belum
terbuka. Selama ruangan yang pertama masih ada, berarti
kita sebagai orang biasa tidak bolehmasuk ke situ.

9 Ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan perbe-
daan antara cara lama dengan cara baru. Dengan cara
lama, pemberian sukarela dan kurban pengampunan dosa
memang dipersembahkan kepada Allah, tetapi semua itu
tidak bisa membuat hati nurani orang-orang yang mem-
bawa persembahan itu bersih dengan sempurna. 10 Semua
persembahan itu hanya berupa aturan-aturan agama ten-
tang makanan, minuman, dan berbagai adat pembersihan.
Semua itu hanyalah aturan tentang hal-hal jasmani, dan
hanyaberlaku sampaiAllahmemperbaiki semuanyadengan
cara yang baru.

PelayananKristus yang sempurnadalamKemahTUHANdi
surga

11 Jadi, sekarang Kristus sudah menjadi Imam Agung bagi
kita. Semua hal yang baik yang Allah janjikan bagi kita, kita
terimamelaluiDia. RuangMahakudusdimanaDiamelayani
adalah ruang yang surgawi dan sempurna— bukan kemah
duniawi yang dibuat oleh tangan manusia. 12 Dan ketika
Kristusmasuk ke RuangMahakudus itu, Dia tidakmembawa
darah kambing jantan atau anak sapi jantan seperti imam
agung dengan cara lama. Tetapi Dia membawa darah-Nya
sendiri untuk membayar tebusan bagi kita sekali saja untuk
selamanya.

* 9:5 Tempat Pendamaian Di situlah imam agung memercikkan darah hewan
untuk pengampunan dosa umat Israel.
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13 Dengan cara lama, darah kurban kambing atau sapi
jantan dipercikkan kepada para penyembah untukmember-
sihkan tubuh mereka dari kenajisan. Atau dalam upacara
penyucian setiap penyembah dipercikkan dengan cairan air
murni yang dicampur dengan abu dari kurban bakaran
seekor sapi betina yang muda.✡ 14 Tetapi dengan cara baru,
jauh lebih ampuh lagi darah Kristus— yang melalui Roh
Allah, Roh yang hidup selama-lamanya, mempersembahkan
diri-Nya sendiri sebagai kurban! Darah-Nya yang sangat
sempurna itu menyucikan diri kita seutuhnya, sehingga kita
tidakmau lagimelibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan
yang membawa kita kepada kematian rohani.† Dengan be-
gitu kita sungguh-sungguh bebas untukmelayani Allah yang
hidup.

15 Jadi dengan perjanjian yang baru itu, Kristus adalah
PerantaraantarakitadenganAllah. Denganbegitu, 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-
Nya membayar harga penebusan manusia— yang diper-
lukan karena siapa pun tidak diampuni dengan sempurna
melalui bermacam-macam kurban persembahan yang di-
lakukan dengan cara perjanjian yang lama.

16 Dan oleh karena kematian Kristus, perjanjian yang
baru dengan Allah itu mulai berlaku secara wajar— yaitu
seperti kesepakatan yang dibuat dalam suatu surat warisan.
Caranya seperti ini: Suatu surat warisan hanya bisa berlaku
apabila pemberi suratwarisan itu sudah terbuktimeninggal.
17Karena surat warisanmenjadi 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. 19 Karena sesudah Musa memberitahukan
semua perintah dari Hukum Taurat kepada seluruh umat
Israel, lalu dia mencampurkan darah beberapa ekor sapi
jantan dan kambing dengan air. Lalu dia menggunakan
tali wol merah yang sudah diikat kepada ranting tanaman
hisop sebagai alat percik. Dan dengan alat itu dia memer-
cikkan cairan berdarah itu pada Kitab Taurat dan kepada
seluruh umat 20 sambil berkata, “Darah ini menjadi tanda
bahwa perjanjian dengan Allah sudah sah, dan kita wajib
mengikuti perjanjian ini.”✡ 21 Dan dengan cara yang sama,
Musa juga memercikkan darah itu pada Kemah TUHAN dan
✡ 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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pada semua alat yang digunakan dalam ibadah. 22Dan boleh
dikatakan bahwa menurut Hukum Taurat, hampir semua
hal harus disucikan dengan darah hewan kurban, dan dosa
tidak diampuni tanpa darah hewan kurban.

23-24 Ingatlah bahwa Kemah Suci di dunia yang disucikan
seperti itu hanyalah gambaran atau bayangan dari yang
sesungguhnya di surga. Jadi, kalau kemah duniawi yang
dibuat dengan tangan manusia harus disucikan dengan
darah hewan, tentu kemah yang sesungguhnya harus disu-
cikandenganpersembahanyang jauh lebihmuliadari darah
kurban hewan. Dan itulah yang terjadi ketika Kristusmasuk
dengan darah-Nya sendiri ke Ruang Mahakudus yang sebe-
narnya! 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 Kris-
tus seperti itu, berarti Dia harusmenderita danmempersem-
bahkan diri-Nya berulang kali sejak penciptaan dunia.
Tetapi menurut kehendak Allah, Kristus sudah datang ke
dunia ini satu kali saja untuk mempersembahkan diri-Nya
sendiri sebagai kurban untukmenghapus dosa. Dan dengan
demikian di zaman sekarang ini begitu banyak nubuatan
para nabi menjadi nyata!

27Memang Allah sudah menentukan bahwa kita manusia
hidup matinya hanya satu kali saja, dan sesudah itu kita
diadili. 28 Begitu juga Kristus mati sebagai kurban satu kali
saja untuk menanggung semua dosa kita. Tetapi ketika Dia
datang untuk yang kedua kalinya, Dia tidak akan berurusan
lagi dengan dosa. Itulah saatnya kita semua yang sangat
merindukan kedatangan-Nya akan menerima keselamatan
yang kita harapkan itu!

10
Kurban Kristus saja yang memenuhi kehendak Allah dan

yangmenyucikan kita dengan sempurna
1 Jadi, cara menyembah Allah yang tertulis di dalam

Hukum Taurat hanyalah gambaran atau bayangan dari hal-
hal baik yang Allah rencanakan untuk menyatakan kepada
umat-Nya pada waktu yang sudah Dia tetapkan. Cara
menyembah Allah yang lama itu tidak menunjukkan ke-
hendak Allah yang sesungguhnya. Karena dengan cara
lama itu, walaupun setiap tahun selalu dipersembahkan
kurban hewan, namun kurban-kurban itu tidak bisa mem-
bersihkan hati nurani para penyembah dengan sempurna.
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2Kalau hati nurani para penyembah itu benar-benar sudah
dibersihkan melalui kurban hewan tersebut, pasti mereka
tidak akan merasa tertuduh lagi dengan dosa-dosa mereka.
Kalau demikian pasti mereka juga merasa tidak lagi perlu
mempersembahkan hewan kurban. 3 Melainkan yang ter-
jadi adalah bahwa kurban-kurban itu membuat mereka
teringat akan dosa-dosa mereka setiap kali mereka mem-
persembahkannya. 4Karenapersembahandarahsapi jantan
dan kambing jantan sebenarnya tidak bisa menghapus dosa
manusia.

5 Karena itulah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini,
Dia berkata kepada Allah,
“Engkau tidakmenginginkan kurban dan persembahan,

tetapi Engkau sudahmenyediakan tubuh bagi-Ku untuk
melayani Engkau sepenuhnya.

6 Engkau tidak berkenan kepada kurban-kurban untuk
menghapuskan dosa—

biarpun ketika semua bagian dari persembahan hewan
itu dibakar sampai habis.

7Karena itu Aku berkata, ‘Ya Allah, Aku siap!
Seperti yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Kitab
Suci,

Aku sudah datang untuk melaksanakan kehendak-
Mu.’ ”✡

8Pertamadalamkutipan di atas Kristus berkata bahwaAllah
tidak menginginkan dan tidak berkenan kepada ‘kurban
dan persembahan’, dan semua jenis ‘kurban untuk meng-
hapuskan dosa’— termasuk juga kurban di mana ‘hewan itu
dibakar sampai habis’. Tetapi justru itulah yang diperin-
tahkandi dalamHukumTaurat. 9LaluDiaberkata, “YaAllah,
Aku siap! Aku sudahdatang untukmelaksanakan kehendak-
Mu.” Jadi, dengan berkata begitu, Kristusmembatalkan cara
yang lama untuk menghapuskan dosa dan membuat cara
yang baru. 10 Karena yang Allah kehendaki adalah dengan
satukali sajamengurbankan tubuhKristusYesus, selamanya
kita dikuduskan.

11Dengan cara yang lama, setiap hari seorang imamharus
berdiri di depanmezbah di dalam Rumah TUHAN dan beru-
lang kali melakukan aturan-aturan agama danmemberikan
berbagai jenis kurban yang sama sekali tidak pernah bisa
menghapuskan dosa. 12Sedangkan ImamAgung kita Kristus
mempersembahkan satu kurban saja yang berlaku untuk
selamanya, lalu Dia duduk di tempat yang paling terhormat
di samping Allah. 13Dan sekarang Dia menantikan “saatnya
Allah membuat semua musuh-Nya tunduk kepada-Nya.”✡
✡ 10:7 Mzm. 40:7-9 ✡ 10:13 Mzm. 110:1; Ibr. 1:13
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14 Jadi, denganmempersembahkan satu kurban saja, Kristus
sudah menyucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk
selamanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita semakin dikuduskan-Nya.

15Dan Roh Kudus juga mengatakan hal yang sama kepada
kita dalam ayat yang sudah saya kutip. Karena dulu Dia
berkata,
16 “Demikianlah perkataan TUHAN:

Inilahperjanjianyangbaruyangnanti akanKu-tetapkan
dengan kalian umat Israel:

Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,
danAku akanmenulis hukum-Kudi dalamhati kalian.”✡

17Kemudian Dia berkata,
“Aku tidak akan mengingat dosa-dosa dan kejahatan kalian

lagi.”✡
18 Jadi, kalau semuanya itu sudah diampuni, maka tidak
perlu lagi mempersembahkan kurban untuk menghapus
dosa.

Datanglah dengan bebas kepada Allah dalam doa
19Karena itulahSaudara-saudari, olehkarenadarahYesus,

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-Nyasendiri adalahpintumasukbagikita—
yaitu pintu yang hidup. 21Dan sekarang, oleh karena Imam
Agung kita memerintah atas semua umat Allah, 22 marilah
kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-
masing— tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disem-
purnakan, 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. 23 Marilah kita berpegang teguh
kepada kepercayaan kita itu— yaitu segala sesuatu yang
kita harapkan dan akui! Karena Dia sangat setia untuk
memenuhi segala sesuatu yang Dia janjikan.

Marilah kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Allah
dan tetap setia kepada-Nya

24Oleh karena itu,marilah kita semua berpikir bagaimana
kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk
berbuatkasihdanmelakukanhal-hal yangbaik. 25 Janganlah
kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan
kita— seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang
✡ 10:16 Yer. 31:33; Ibr. 8:10 ✡ 10:17 Yer. 31:34; Ibr. 8:12
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dari kita. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong un-
tuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi, karena kita
menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat.

26Karena kalau kita terus dan sengaja berbuat dosa sesu-
dah kita menerima berita benar tentang semua yang Kris-
tus 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
menjatuhkanhukuman terakhir yangmengerikan— saat Dia
menghakimi semua yang memusuhi-Nya lalu membuang
mereka ke dalam api yang menyala-nyala yang sudah dise-
diakan untuk membinasakan mereka. 28 Sebagai contoh,
ingatlah apa yang dilakukan dengan cara lama: Siapa saja
yang melanggar HukumMusa dibunuh tanpa belas kasihan
berdasarkankesaksianduaatau tigaorang saksimata. 29 Jadi
coba bayangkan, orang yang menghina Anak Allah pantas
dihukum! Orang-orang semacam itumengakui dirinya seba-
gai pengikut Kristus, tetapimereka terus saja hidup di dalam
dosa. Mereka menganggap murahan darah Yesus yang
menguduskan kita— yaitu darah yang sudah Dia curahkan
untukmembuat sah perjanjian yang baru denganAllah. Dan
dengan demikian mereka menghina Roh Allah— yaitu Roh-
Nya yang menyampaikan Kabar Baik tentang kebaikan hati
Allah kepada kita. 30Orang yang seperti itu pasti tidak akan
lepasdari hukuman, karenakita sudah tahu siapaAllahyang
sebenarnya. Dialah yang berkata,
“Akulah yang berhak untuk membalas kejahatan. Biarlah

Aku sendiri yangmembalas.”
Dan lagi TUHAN berkata,
“Aku, TUHAN, akanmengadili umat-Ku.”✡
31Berjaga-jagalah dengan takut! Jangan sampai kamu men-
dapat kemarahan Allah yang hidup!

32 Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak
lupa akan apa yang terjadi ketika pertama kali hatimu dit-
erangi oleh Allah untuk mengenal Kristus. Biarpun kalian
sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian tetap berdiri
dengan kuat. 33 Ada di antara kalian yang dihina di de-
pan umum, atau pun dipukuli. Dan ada juga yang meno-
long saudara-saudari kita yang dianiaya seperti itu. 34 Dan
waktu saudara-saudari kita seiman dipenjarakan, kalian
turut merasakan penderitaan mereka— seolah-olah kamu
sendiri yangdipenjarakan. Bahkanadadi antarakalianyang
dianiaya sampaibarang-barangkalianpundirampas. Dalam
keadaan seperti itu juga, kalian tetap bersukacita, karena
✡ 10:30 Ul. 32:36
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kalian tahu bahwa kalian mempunyai harta surgawi yang
terjamin dan yang tahan untuk selama-lamanya.

35 Jadi, tetaplah berani dan janganlah ada siapa pun di
antara kalian yang melepaskan keyakinannya kepada Kris-
tus— yang sudah kalian pegang teguh sampai sekarang.
Karena keyakinanmu itu akan menghasilkan upah yang be-
sar. 36 Yang penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar
dalam kesusahan, supaya kita tetap melakukan kehendak
Allah. Dengan demikian kita akan menerima semua yang
dijanjikan Allah kepada kita. 37Karena ada tertulis di dalam
Kitab Suci,
“Hanya sedikit lagi waktunya, Dia yang datang itu

akan tiba dan tidak akanmenunda waktunya lagi.
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 kesusa-
han.”*

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 belum melihatnya. 2 Karena dengan percaya
penuh, nenekmoyang kita menjadi berkenan di mata Allah.

3 Dengan percaya penuh kita mengerti bahwa dengan
perkataan-Nya saja, Allah menciptakan segala sesuatu yang
ada di bumi dan di langit. Jadi segala sesuatu yang bisa kita
lihat diciptakan dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat.

4 Oleh karena Habel percaya penuh kepada Allah, dia
mempersembahkan kurban yang lebih baik dari kurban
yang dipersembahkan oleh Kain. Karena itu Allah berkenan
kepada Habel dan menerima dia sebagai orang benar. Jadi
biarpun Habel sudah lamamati, tetapi karena kepercayaan-
nya 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

* 10:38 kutipan Penulis Surat Ibrani mengutip Hab. 2:3-4. Ayat 38a juga dikutip
olehRasul Paulus di Rom. 1:17 danGal. 3:11, tetapi penulis Surat Ibranimengutip
dari Septuaginta yangmenambah kata ‘Aku’.
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menghilang, karena dia diangkat oleh Allah.”✡ Karena se-
belum dia terangkat, dia terkenal sebagai orang yang hidup-
nya selalumenyenangkan hati Allah. 6 Jelaslah bahwa tanpa
percaya penuh, kita tidakmungkinmenyenangkanhati-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-sungguh mencari
Dia.

7 Contoh lain adalah Nuh: Dia percaya penuh ketika Al-
lah memberitahukan tentang hal-hal yang belum pernah
dilihat manusia. Karena Nuh percaya dan menghormati
Allah, dia membangun sebuah kapal untuk menyelamatkan
keluarganya. Dan karena dengan percaya sepenuhnyalah
dia membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia
padawaktu itu salah, dan Allahmenerima dia sebagai orang
benar.

8Dan kepercayaan Abraham adalah contoh juga: Dia per-
caya penuh kepada Allah ketika dia disuruh pergi ke negeri
lain— yaitu negeri yang Allah janjikan akan diwariskan
kepadanya dan keturunannya. Lalu dengan percaya penuh
dia berangkat walaupun dia belum tahu ke mana dia harus
pergi. 9Oleh karena dia percaya penuh, dia bertahan hidup
sebagai orang asing di negeri yang Allah janjikan sebagai
miliknya. Abraham, Isak, dan Yakub tinggal di sana di
dalamkemah-kemah saja. Danmereka sama-samamewarisi
perjanjianyang sama. 10Sudah jelasbahwaAbrahamsedang
menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun
oleh Allah, supaya dia menjadi penduduk kota itu— yaitu
kota yang fondasinya tidak akan pernah goncang.

11 Kepercayaan Abraham juga menjadi teladan ketika
Sara akan melahirkan Isak. Biarpun mereka sudah tua
dan Sara mandul, tetapi Allah membuat Sara bisa mengan-
dung, sehingga mereka mendapatkan keturunan. Hal ini
terjadi karena Abraham percaya penuh bahwa Allah setia
dan akan menepati janji-Nya. 12 Jadi, karena satu orang
saja— yaitu Abraham, percaya sepenuhnya ketika dia sudah
tua dan hampir mati, tetapi “keturunannya tidak terhitung
banyaknya— seperti bintang-bintang di langit atau pasir di
pantai.”

13 Semua orang yang disebutkan itu percaya penuh sam-
pai mati. Biarpun mereka belum melihat apa yang Al-
lah 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
✡ 11:5 Kej. 5:24
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bumi ini. 14 Dengan berkata seperti itu, jelaslah bahwa
merekamenantikansuatu tanahairyangakanmenjadimilik
mereka sendiri. 15 Yang mereka katakan itu bukan tentang
negeri yang sudahmereka tinggalkan. Karena kalaumereka
merindukan negeri itu, maka mereka mempunyai banyak
kesempatan untuk kembali ke situ. 16Yangmereka rindukan
adalah suatu negeri yang jauh lebih baik dari negeri itu—
yaitunegeri surga. JadiAllah sudahmenyiapkansebuahkota
untukmereka, dan Dia senang disebut Allahmereka.

17 Abraham juga menjadi contoh ketika kepercayaannya
diuji oleh Allah— yaitu ketika Allah menyuruh dia un-
tuk 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 akan merupakan ketu-

runanmu di hadapan-Ku.”✡
19 Biarpun begitu dia rela mengurbankan Isak, karena
dia percaya penuh bahwa Allah berkuasa menghidupkan
anaknya itu dari kematian. Dan sesungguhnya, waktu Allah
berkata, “Jangan bunuh,” Abraham seperti menerima Isak
hidup kembali dari kematian.

20 Dan Isak juga percaya penuh bahwa Allah akan
menepati janji-janji-Nya di masa yang akan datang.
Karena itu dia mengingatkan janji-janji tersebut ketika
dia memberkati Yakub dan Esau. 21Dan Yakub juga percaya
penuh ketika dia sudah tua sekali dan hampir mati, waktu
dia meletakkan tangannya pada kedua anak laki-laki Yusuf
dan memberkati mereka. Lalu dia memuji Allah dengan
bersandar di ujung tongkatnya. 22 Begitu juga Yusuf, dia
percaya penuh. Ketika dia hampir mati, dia mengingatkan
keluarga Israel tentang janji Allah untuk membawa mereka
keluar dari Mesir, dan dia berpesan supaya di kemudian
hari mayatnya juga ikut dibawa keluar.

23Orang tuaMusa juga sebagai contohorang yangpercaya:
Mereka percaya penuh kepada Allah, dan karena itumereka
tidak takut melanggar perintah raja. Sesudah Musa lahir,
mereka menyembunyikannya selama tiga bulan. Mereka
menyadari bahwa Allah sudah memberikan anak yang luar
biasa kepadamereka.

24 Lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang per-
caya penuh: Karena sesudah dewasa, dia menolak dise-
but anak dari putri Raja Firaun. 25 Dia pikir lebih baik
disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup
✡ 11:18 Kej. 21:12; Rom. 9:7
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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 dari-
pada mendapatkan seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa
jauh lebih baikmenantikan upah yang akan diberikan Allah
kepadanya. 27 Dan karena Musa percaya penuh kepada Al-
lah, dia beranimeninggalkanMesir. Dia tidak takut terhadap
kemarahan Firaun, tetapi dengan mata tetap tertuju ke de-
pan, dia berjalan seperti melihat Allah yang tidak kelihatan
itu. 28 Dan juga karena percaya penuh dia mengadakan
Hari Paskahyangpertamadenganmemercikkandarahpada
setiappintu rumahumat Israel, sehingga setiap rumahorang
Israel terhindar dari malaikat yang akan membunuh anak-
anak sulung.

29 Umat Israel juga sebagai contoh umat yang percaya
penuh: Karena percayanya itu mereka bisa menyeberangi
Laut Merah— seperti melewati tanah yang kering.
Tetapi para tentara Mesir tenggelam ketika mencoba
menyeberanginya.

30 Mereka percaya penuh. Karena itu, sesudah mereka
berjalan mengelilingi tembok Yeriko dari luar selama tujuh
hari, tembok kota itu runtuh.

31 Dan karena Rahab si pelacur percaya penuh kepada
Allah, maka dia menerima dan menolong dua orang mata-
mata Israel yangmemata-matai daerahmereka. Olehkarena
itu dia tidak ikut binasa bersama seluruh penduduk kota itu
yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

32Dan masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan! Tetapi
tidak cukup waktu untuk menceritakan tentang Gideon,
Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, danparanabi. 33Mereka
juga percaya penuh. Karena itu mereka diberi kuasa un-
tuk merampas 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 yangmenerima apa yang Allah janjikan kepadamereka,
dan yang lainnya dilindungi-Nya sehingga tidak dimakan
singa. 34Beberapaorang laindiantaramereka terhindardari
bahaya api yang besar,* dan yang lain terhindar dari perang,
dan ada yang lemah sekali tetapi diberi kekuatan yang luar

* 11:34 terhindar dari bahaya api besar Secara harfiah, “memadamkan kuasa
api.” TSImenerjemahkan sesuai dengan tafsiranbahwakata-kata inimerupakan
gaya bahasa tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Dan. 3.
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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, lalumusuh-musuh itumelarikandiri. 35 Juga, karena
mereka percaya penuh kepada Allah, beberapa perempuan
mengalami keajaiban di mana anggota keluarga mereka
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 kesetiaanmereka, mereka pasti akan dihidupkan kem-
bali dari kematian kepada suatu kehidupan yang jauh lebih
baik. 36 Dan ada juga di antara mereka yang tetap berta-
han ketika kepercayaan mereka diuji— walaupun mereka
diejek dan dipukuli habis-habisan, atau ditinggalkan dalam
penjara dalam keadaan terikat dengan rantai besi. 37-38Dari
antara orang-orang percaya itu, ada yang dilempari batu
sampai mati, ada juga yang tubuhnya dipotong dua dengan
gergaji, dan ada yang dibunuh dengan pedang. Dan dari an-
tara mereka, ada yang sangat miskin sehingga mereka tidak
mempunyai tempat tinggal dan hanya mempunyai paka-
ian di badan yang terbuat dari kulit domba atau kambing.
Mereka kekurangan makanan, dibuat menderita, dan terus
disiksa. Orang-orang seperti itu terlalu baik untuk tinggal di
dalamdunia ini! Sehinggamerekahidupmengembara saja—
baik di padang gurun atau gunung-gunung, dan terpaksa
tinggal di dalam gua-guamaupun di dalam lubang-lubang di
bawah tanah.

39 Sekarang, orang-orang itu menjadi contoh yang baik
bagi kita, karena sudah terbukti bahwa mereka percaya
penuh kepada Allah. Biarpun mereka mati sebelum mener-
ima apa yang sudah Allah janjikan, Allah tetap senang
kepada mereka karena kepercayaan mereka. 40Karena ren-
canaAllah bukanhanyauntukmereka saja, tetapi untuk kita
juga. Allahmenetapkanbahwa lebihbaikmerekamenunggu
kita, dan ketika kepercayaan kita sudah selesai diuji dan
disempurnakan, barulah kita semua menerima berkat yang
luar biasa yang disediakan bagi kita!

12
Caranya bertahan dalam pertandingan iman

1 Oleh karena semua itu, Saudara-saudari, marilah kita
ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita
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yang sudah mendahului kita dan yang sedang menanti-
nantikan kita sekarang! Jadi, marilah kita lepaskan dan
tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita
dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita
jalani, dan marilah kita terus berjuang mencapai tujuan
kita. 2 Dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus
memandang ke depan— yaitu kepada Yesus. Dialah Raja
dan Pahlawan Iman yang terutama bagi kita, dan yang su-
dah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepada-
Nya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang
sangat memalukan di kayu salib karena Dia memandang
terus ke depankepada sukacita yang disediakanuntukDia di
kemudian hari. Sekarang Dia sudah duduk menantikan kita
di tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah.
3Karena itu, biarlahkita selalumerenungkan teladanYesus—
yang berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina
dan menganiaya Dia dengan sangat kejam. Kalau kita
meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemahdanputus
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 Aku memberikan didikan kepada setiap anak yang

Ku-kasihi,
danAkumencambuki setiap orang yangKu-terima seba-
gai anak.”✡

7 Jadi, waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa
surgawi kita, kita harus ingat bahwa Allah sedang mem-
perlakukan 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. TetapiwaktuBapasurgawimengoreksikita selalu tepat
✡ 12:6 Ams. 3:11-12
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dan berguna, supaya kita disucikan sebagaimana Dia suci.
11Memang, 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 danmerasa tenang di mata Allah.

12 Jadi, oleh karena kita dipanggil untuk berlari dalam
pertandingan ini, kuatkanlah tangan kita yang lemah, dan
jangan biarkan lutut kita gemetar. 13 Dan biarlah kaki kita
tetap berlari lurus ke depan. Jangan belok ke kiri atau ke
kanan. Dengan demikian, kalau orang yang lemah atau
pincang mengikuti teladan kita, kaki mereka tidak terkilir
karena tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan diku-
atkan.

Janganlahmenolak kebaikan hati Allah
14Berusahalah hidup damai dengan semua orang! Berusa-

halah juga untuk hidup kudus! Karena siapa yang tidak
berusaha untuk hidup kudus tidak akan melihat TUHAN.
15 Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pun di antara
kalian yang berhenti berpegang kepada kebaikan hati Allah.
Karena kalau ada orang yang seperti itu, dia akan menjadi
seperti tanamanberacun yang bisameracuni orang-orang di
antara kita, sehingga orang-orang tertular dengankenajisan-
nya. 16Dankalian jugaharusberjaga-jaga supaya tidakadadi
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 men-
jual semua hartanya itu hanya untuk satu piring makanan
saja. 17 Ingatlah yang terjadi kemudian: Ketika dia berubah
pikiran dan mau menerima berkat dari bapaknya sebagai
anak pertama, tetapi bapaknyamenolak untukmemberikan
berkat itukepadanya. Walaupundiamenangis, dia tidakbisa
mengubah apa yang sudah dilakukannya.

Perjanjian Allah yang lama menakutkan, tetapi perjanjian
yang barumenggembirakan

18KitayangdatangkepadaAllahmelaluiKristusdansesuai
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, dis-
erang angin kencang, dan gunung itu sedang terbakar den-
gan api yang menyala-nyala. 19 Lalu mereka menden-
gar bunyi terompet surgawi yang nyaring dan suara Allah
sendiri. Nenek moyang kita menjadi sangat takut sehingga
mereka meminta Musa supaya Allah tidak lagi berbicara
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secara langsung kepada mereka. 20 Karena mereka sangat
takut sehingga tidak bisa tahan terhadap perintah Allah—
yaitu,
“Kalau seseorang atau seekor binatang pun menyentuh

gunung ini, harus dilempari dengan batu sampai
mati.”✡ 21Dan memang, apa yang mereka lihat begitu
menakutkan sampai Musa sendiri pun berkata,

“Saya sangat takut dan gemetar.”✡
22-23 Sebaliknya, secara rohani kita sudah datang kepada

Allah melalui perjanjian yang baru. Dan kita diantar oleh
Kristus ke Bukit Sion yang baru— yaitu Yerusalem surgawi
dan tempat tinggal Allah yang hidup. Kita disambut den-
gan sukacita sebagai warga kerajaan surga oleh ribuan
malaikat, karena kita datang melalui Anak Pertama Allah
dan mewarisi segala sesuatu bersama Dia. Kita jemaat dari
AnakAllah, dan setiapnamakita tertulis dalambukukehidu-
pan di surga. Kita diterima oleh Allah— yaitu Dia yang akan
mengadili semua orang, dan kita sekarang masuk dalam
persekutuan semua orang benar yang sudah mendahului
kita dan sudah dijadikan sempurna. 24 Dan Yesus— yang
adalahPerantara perjanjian yangbarudari Allah,menerima
kita! Secara rohani kita dipercik dengan darah Yesus yang
membersihkan hati nurani kita dari dosa. Darah Habel—
yaitu orangpertamauntukdibunuh, tidakmembawaberkat,
melainkan kutukan. Tetapi darah Yesus membawa berkat
besar!

25 Jadi Saudara-saudari, marilah kita masing-masing men-
jaga diri kita supaya jangan ada di antara kita yang meno-
lak untuk mendengar Allah yang sedang berbicara kepada
setiap kita dari surga. Karena kalau nenek moyang kita
tidak menghindar dari hukuman ketika menerima pesan
Allah melalui perantara manusia duniawi— yaitu Musa,
pastilah kita pantas menerima hukuman yang lebih berat
kalau menolak mendengarkan Dia yang sekarang berbicara
kepadakitadari surga! 26PadawaktuAllahberbicarakepada
nenek moyang kita di Gunung Sinai, suara-Nya membuat
bumiberguncang. Tetapi sekarangDia sudahberjanji 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.

✡ 12:20 Kel. 19:12-13 ✡ 12:21 Ul. 9:19 ✡ 12:26 Hag. 2:6
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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. 29 Karena tentang Allah kita
Kitab Suci menuliskan, Allah kita “bagaikan api yang meng-
hanguskan segala sesuatu yang tidak sempurna.”✡

13
Cara hidup yangmenyenangkan hati Allah

1 Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai
saudara-saudari seiman. 2 Ingatlah ini: Hendaklah tiap-
tiap pintu rumah kalian sering terbuka bagi siapa saja yang
memerlukan tumpangan. Karena dengan berbuat begitu—
tanpamereka sadari, pernah ada beberapa orangmenerima
malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka! 3 Dan
janganlah lupa berdoa dan menolong saudara-saudari
kita seiman yang sekarang dipenjarakan. Lakukanlah
itu seperti kamu sendiri juga sedang menderita bersama
mereka di dalam penjara itu. Dan turutlah merasakan
kesusahan saudara-saudari kita seiman yang sedang dibuat
menderita— seolah-olah kamu sendiri juga menderita sama
seperti mereka.

4 Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernika-
han kita masing-masing sebagai sesuatu yang kudus, dan
hendaklah hubungan suami-istri dijaga supaya tetap murni.
Karena Allah akan menghukum setiap orang yang berbuat
cabul atau zina. 5 Janganlah hidup kita dikuasai oleh
uang. Sebaliknya, hendaklah kita puas dengan apa yang kita
punya, karena Allah berkata,
“Aku tidak akan pernahmembiarkan kamu,

Aku tidakakanpernahmeninggalkankamusendirian.”✡
6 Jadi, seperti penulis Mazmur, dengan yakin kita bisa
berkata,
“TUHAN adalah Penolong saya!

Saya tidak akan takut.
Orang yang memusuhi saya tidak bisa melakukan apa-apa

terhadap saya.”✡
7 Ingatlah para pemimpin kita yang menyampaikan Fir-

man Allah kepada kita dan yang sudah mendahului kita ke
surga. Renungkanlah cara hidup mereka yang baik dan
tirulah keyakinan mereka. 8 Kristus Yesus tidak pernah
berubah— dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
✡ 12:29 Ul. 4:24; 9:3 ✡ 13:5 Ul. 31:6 ✡ 13:6 Mzm. 118:7
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9 Janganlah kita disesatkan oleh orang-orang yang mem-
bawa segala macam ajaran lain. Lebih baik hatimu diku-
atkan karena kamu bergantung kepada kebaikan hati Allah
saja daripada mengikuti mereka yang sibuk dengan banyak
peraturan tentang makanan. Karena dengan mengikuti
aturan-aturan semacam itu tidak ada orang yang pernah
berhasil menjadi sempurna di mata Allah.

10Dalam cara persembahan kurban yang lama, para imam
bisamemakan dua bagian daging dari setiap kurban hewan.
Sedangkan dalam cara baru kita diberkati melalui mezbah
surgawi, dan para imam yang melayani di Rumah Allah
yang di dunia ini tidak berhak makan apapun dari mezbah
itu. 11 Tetapi boleh dikatakan bahwa cara yang baru mirip
dengan cara yang lama. Karena dengan kurban pengam-
punan dosa, daging kurban itu tidak ada yang dimakan oleh
imam. Sesudah imam agung membawa darah hewan terse-
but ke dalam Ruang yang Mahakudus— yaitu darah untuk
pengampunan dosa, lalu semua bagian tubuh hewan itu
dibakar sampaimenjadidebudi tempat laindi luarperkema-
han umat Israel— bukan di atas mezbah di dalam Rumah
TUHAN. 12 Demikian juga Yesus sudah menderita di luar
kota Yerusalem, supaya kita disucikan dengan darah-Nya
sendiri dan menjadi umat-Nya. 13Karena itu, secara rohani
marilah kita pergi kepada Yesus di luar pagar kota.* Mak-
sud saya, janganlah kita malu untuk meninggalkan aturan-
aturan Yahudi yang lama, dan marilah kita menganggap se-
bagai suatu kehormatan kalau kita dihina karena mengikut
Yesus saja. 14Karena di bumi ini, kita tidak mempunyai kota
yang tetap ada untuk selama-lamanya, tetapi kita menan-
tikan Yerusalem yang baru. 15 Jadi, melalui Yesus, mar-
ilah 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 juga merupakan persembahan
yangmenyenangkan hati Allah.

17 Hendaklah kita menghormati dan menaati para
pemimpin kita yang seiman. Karena Allah memberi tugas
kepada mereka untuk berjaga-jaga atas kehidupan rohani
kita masing-masing, dan mereka tahu bahwa nanti mereka
akan memberi pertanggung-jawaban kepada Allah. Jadi

* 13:13 pagar kota Secara harfiah, “perkemahan.” Penulis Surat Ibrani meng-
gunakan kata ini sebagai gaya bahasa yangmengingatkan para pembaca tentang
sejarah umat Israel sebelum Rumah Allah berada di Yerusalem.
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hormat dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka
bisa melaksanakan tugas mereka dengan senang hati.
Karena kalaumereka bekerja dengan hati yang sedih, hal itu
pasti tidakmembawa berkat bagi kita.

18 Tetaplah berdoa untuk saya dan semua orang yang
bekerjasama dengan saya. Karena kami yakin bahwa hati
nurani kami tidak bersalah, dan kami selalu berusaha
melakukan yang benar. 19 Dan secara khusus saya mohon,
doakanlah saya supaya Allah 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 yang membangkitkan Penguasa kita Yesus dari ke-
matian,

melengkapi segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk
melakukan kehendak-Nya.

Dan hendaklah Allahmelalui pertolongan Kristus Yesus—
yaitu Gembala Agung kita yangmembuat sah perjanjian
yang baru dari Allah

melalui persembahan darah-Nya sendiri,
memampukan kalian untuk melakukan segala sesuatu yang

menyenangkan 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 Sayamau kalian tahu bahwa saudara kita, Timo-
tius, sudahdibebaskandari penjara. Kalau dia segera datang
ke sini, kami berdua akanmengunjungi kalian.

24 Sampaikan salam saya kepada semua pemimpin kalian
dan kepada semua saudara-saudari kita seiman— yaitu se-
mua yang sudah disucikan oleh Yesus. Dan semua saudara-
saudari seiman di Italia mengirim salam kepada kalian.

25 Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian
masing-masing.
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Surat Yakobus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya—

yaitu kedua belas suku umat Allah* yang sekarang tersebar
di seluruh dunia:
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Pen-

guasa 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.

5 Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa
kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena
Allah sangat murah hati kepada semua orang, dan Dia tidak
pernah tersinggung kalau 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 bahwa
Allah bersedia memberikan hikmat yang kamu perlukan
itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang
ditiup oleh angin ke sana kemari. 7-8 Orang seperti itu
belum memutuskan dalam hatinya kalau dia akan percaya
sepenuhnya dan mengandalkan TUHAN atau tidak. Dia
tidakbisamajukarenapikirannya selaluberubah-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 mem-

punyai kedudukan rendah, bersukacitalah! KarenaAllah su-
dah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu— yaitu
sebagai warga kerajaan-Nya. 10 Sedangkan kalau kamu
kaya atau mempunyai kedudukan yang tinggi, bersukaci-
talah kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan atau
* 1:1 kedua belas suku umat Allah Dengan perkataan ini Yakobus menggam-
barkan bahwa para pengikut Yesus adalah seperti kedua belas suku Israel yang
tersebar di mana-mana. Kedua belas suku Israel sudah tersebar akibat pengani-
ayaan, dan begitu juga para pengikut Yesus.
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kedudukanmu itu hanyalah sementara saja. Karena orang
kaya digambarkan seperti bunga tanaman liar yang cepat
layu dan rontok. 11 Karena pada pagi hari ketika matahari
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 akan mati pada waktu dia masih sibuk dengan segala
usahanya.

Godaan bukan dari Allah
12 Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji

oleh Allah lewat kesusahan hendaklah kamu bersukacita,
karena kamu benar-benar akan diberkati Allah! Karena
sesudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu akan
diberikan mahkota kemenangan† ketika kamu masuk surga
untuk hidup selama-lamanya— sesuai dengan janji Allah
kepada kita semua yang mengasihi-Nya. 13 Tetapi kalau
kamu merasa tergoda untuk berdosa, janganlah kamu
berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu.
Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat keja-
hatan, dan Dia tidak pernah memberi godaan kepada siapa
pun. 14 Tetapi keinginan-keinginan kita sendiri yang mem-
buat kita tergoda, karena kita membiarkan diri kita terseret
sampai terjerat pada keinginan kita sendiri. 15 Lalu setiap
keinginan jahat kita itu berkembang, jadi bisa digambarkan
seperti binatang buas yang bunting dan mau beranak. Sesu-
dah berkembang, keinginan itu akan menghasilkan dosa.
Lalu dosa itu juga berkembang lagi sampai akhirnya meng-
hasilkanmaut.

16 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah berpikir
salah tentang hal ini: 17Allah adalah sumber segala pembe-
rian 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
pemberian yang sempurna itu: Allah sudah memilih kita
untukmenerima kelahiran barumelalui berita keselamatan

† 1:12 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 ragapada zaman itu. Penafsir berbedapendapat kalaukata ‘mahkota’di sini
hanya kiasan saja yang menunjukkan hadiah kehidupan yang selama-lamanya,
atau umat Allah benar-benar akan menerima mahkota seperti itu waktu masuk
surga. Lihat juga 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10.
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yangbenardariDia, supayakita yangpercayaakanberita itu
menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa.‡

Jadilah pelaku Firman Allah, jangan hanya pendengar saja
19 Saudara-saudari yang saya kasihi, ini penting! Hen-

daklah setiap kita selalu lebih suka mendengar daripada
berbicara. Dan tidak boleh cepat marah. 20 Karena waktu
kita bertindak dalam keadaanmarah, pasti kita tidak bertin-
dak sesuai dengan kemauan Allah. 21Oleh karena itu, mar-
ilah kita membuang segala sesuatu yang masih terdapat
dalamhati kita yang kotor, najis, atau jahat. Lalu dengan ren-
dah hati, mari kita menerima ajaran benar yang ditaburkan
Allah di dalam hati kita masing-masing— yaitu Firman-Nya
yang berkuasa untukmenyelamatkan kita.

22 Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku Firman-Nya.
Janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir,
“Bagi saya mendengar Firman-Nya saja sudah cukup!”
23 Karena siapa yang hanya mendengar ajaran Allah tetapi
tidak melakukannya, dia sama saja seperti orang yang
mengamat-amati mukanya sendiri pada cermin. 24 Tetapi
sesudahmengamat-amatinya ada sedikit kotoran di pipinya,
dia langsung pergi dan lupa membersihkan kotoran itu!
25 Sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan
HukumTUHANyang sempurnadan yangmemberikan kebe-
basan§— bukan hanya mendengar dan melupakannya den-
gan cepat tetapimenjadi pelakuHukumTUHAN, dialah yang
akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan.

26Karena orang yang berpikir bahwadia sudahhidupbaik
sesuai denganperaturanagamanya, tetapi dia tidakmengua-
sai lidahnya sendiri, dia adalah orang yang hanya berpura-
pura baik, yang sudah menipu dirinya sendiri. Karena cara
beragamasemacam itupercumasaja. 27Caraberagamayang
sempurna dan yang tidak bercela di mata Allah bisa terlihat
dalam hal seperti ini: Ketika kita memperhatikan pender-
itaan anak yatim piatu atau janda dan menolong mereka,
dan ketika kita tidak membiarkan diri kita ternoda dengan
mengikuti keinginan-keinginan duniawi.
‡ 1:18 umat kepunyaan Allah yang istimewa Secara harfiah, “buahan yang
pertama” atau “hasil (panen) yang pertama.” Dalam Perjanjian Lama istilah ini
dipakai untukhasil panenberupagandumdan sayuryangdiberikan sebagai uca-
pan 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.
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2
Mengasihi danmengasihani semua orang tanpa pilih kasih

karena kedudukanmereka
1 Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Pen-

guasa 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 san-
gat bagus dan cincin emas yang besar, sedangkan yang ke-
dua adalah orang miskin yang berpakaian jelek. 3 Sering
terjadi kalian memberi perhatian khusus kepada orang
yang berpakaian bagus itu dan berkata kepadanya, “Silakan
duduk di tempat yang baik ini.” Tetapi kepada orang miskin
itu kalian katakan, “Kamu berdiri di sana” atau, “Duduk di
lantai di dekat kaki saya.” 4 Tetapi dengan berbuat begitu,
jelaslah bahwa kalian merasa diri hebat untuk membeda-
bedakanorang,walaupunhal itumasihberdasarkanukuran
duniawi dan pikiran yang jahat!

5 Tetapi coba pikir, Saudara-saudari yang saya kasihi!
Ternyata Allah sudah memilih banyak orang miskin secara
jasmani untuk menjadi kaya secara rohani! Karena mereka
percaya penuh kepada Kristus, dan melalui percaya itulah
mereka memperoleh hak untuk menjadi warga kerajaan
Allah— sesuai dengan janji-Nya kepada setiap kita yang
mengasihi-Nya. 6 Karena itu siapa saja tidak pantas kita
anggap hina! Dan apakah kalian sudah lupa bahwa justru
orang kayalah yang selalu menindas kita! Justru merekalah
yang selalu menyeret kita ke pengadilan untuk merampas
hak atau milik kita. 7 Dan merekalah yang suka menjelek-
jelekkan nama baik Yesus, yangmenjadikan kita milik-Nya.

8 Tetapi kalau setiap kalian menaati Hukum Kasih yang
diberikan oleh Raja kita Yesus, maka kamu akanmelakukan
yangbenar—yaituperintahyang tertulis di dalamKitab Suci,
“Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu

sendiri.”✡
9 Tetapi kalau kamu pilih kasih karena kedudukan orang,
ternyata kamu berdosa karenamelanggar HukumKasih itu.

10 Ingatlah bahwa kalau seorang bisa menaati seluruh
HukumTaurat, lalu dia lupamelakukan satu peraturan kecil
yang tertulis di dalamnya, dia sudah menjadi pelanggar
Hukum Taurat dan layak dihukum Allah. Karena Hukum
Taurat dianggap sebagai sesuatu yang utuh. 11 Sebagai con-
toh, Allah menyuruh kita dalam Hukum Taurat, “Jangan
berzina” dan “Jangan membunuh.” Jadi, kalau kamu tidak
✡ 2:8 Im. 19:18
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berzina tetapi membunuh seseorang, kamu sudah menjadi
pelanggar Hukum Taurat— bukan hanya pelanggar hukum
tentangmembunuh itu.

12Olehkarena itu, hendaklahkita berbicaradanmenjalani
hidupkita sebagai orang-orangyangKristusakanadili sesuai
denganHukumKasih-Nya— yaitu Hukumyangmemberikan
kebebasan.* 13 Karena pada Hari Pengadilan, siapa yang
tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya juga
tidak akan dikasihani oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi
orang yang berbelas kasih, maka kita tidak perlu takut ter-
hadap Hari Pengadilan!

Keyakinan kita dilengkapi dan dibuktikan lewat perbuatan
baik

14 Saudara-saudari, kalau seseorang dari antara kita
berkata, “Saya percaya penuh kepada Kristus,” tetapi dia
tidak melakukan apa-apa yang menunjukkan bahwa dia
sebagai orang yang percaya penuh kepada-Nya, berarti
ucapannya itu omong kosong saja. Kita diselamatkan
tidak hanya berdasarkan ucapan seperti itu! 15 Coba
pikirkan contoh ini: Ada saudara-saudari yang hari ini
membutuhkan pakaian dan makanan. 16 Lalu kamu yang
sudah berkelebihan dalam hal makanan dan pakaian
berkata kepadanya, “Selamat jalan! Semoga Allah memberi
pakaian danmakanan kepadamu”— tetapi kamu sama sekali
tidak membagikan apa-apa kepadanya, maka kata-katamu
itu omong kosong saja. 17 Begitu juga dengan hal percaya
penuh: Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat
perbuatan, maka itu tidak ada artinya.

18 Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan
berkata, “Tetapi saya tidak seperti kamu! Saya percaya
penuh tanpa harus membuktikannya melalui perbuatan.”
Tetapi saya menjawab orang seperti itu, “Bagaimana saya
bisa tahu kalau kepercayaanmu itu benar-benar ada atau
omong kosong saja kalau kamu sendiri tidak pernah mem-
buktikannya? Saya yakin kita lebih baik membuktikan
kepercayaan kita kepada Kristus lewat kasih dalam per-
buatan!” 19 Sebagai contoh, kamu mengatakan bahwa
kamu mempunyai kepercayaan karena kamu yakin bahwa
hanya ada satu Allah. Oh kamu sungguh hebat! Setan-
setan pun percaya seperti kamu! Dan mereka gemetar
ketakutan karena mereka sudah tahu bahwa ‘kepercayaan’
mereka itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari ner-
aka. 20 Janganlah begitu bodoh! Kalau kamu masih memer-
lukan bukti bahwa kepercayaan yang tidak ditunjukkan
* 2:12 Hukum … kebebasan Lihat Yak. 1:25 serta catatannya.
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lewat perbuatan tidak ada artinya, pikirkanlah contoh ini:
21 Pasti 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. Mak-
sudnya, kepercayaannya dilengkapi karena ada perbuatan
yang membuktikannya. 23 Itulah yang dimaksudkan ayat
Kitab Suci yangmengatakan,
“Abraham percaya kepada janji Allah, dan karena itu dia

diterima Allah sebagai orang benar.”✡
Karena itulah dalam Kitab Suci tertulis dia sebagai “Sahabat
Allah.” 24 Jadi jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan
Allah lewat perbuatan kita juga— dan bukan hanya karena
percaya. 25 Begitu juga dengan Rahab— yaitu pelacur yang
menerima dua orang mata-mata yang diutus oleh Yosua.
Kepercayaannya menjadi nyata lewat perbuatannya ketika
dia mengajak mereka berdua pulang melalui jalan lain, dan
karena itu dia diterima sebagai perempuan yang benar dan
diselamatkan.✡

26 Ketika seseorang tidak bernapas lagi, berarti dia sudah
mati. Begitu juga kalau mengaku percaya penuh kepada
Kristus tetapi tidak menunjukkan keyakinannya lewat per-
buatan yang baik. Hal itu percuma saja!

3
Jagalah kata-katamu

1Saudara-saudariku, sebaiknya janganlah banyak dari an-
tarakalianyangmenjadi guruFirmanTUHAN.Karenakalian
tahu bahwa Allah akan mengadili para guru Firman-Nya
dengan ukuran yang lebih berat. 2 Tentu setiap kita banyak
melakukan kesalahan! Tetapi kalau ada orang yang tidak
pernahmengatakan sesuatu yang salah, dia orang yang sem-
purna. Kalau dia bisa melakukan hal itu, berarti dia mampu
mengendalikan seluruh tubuhnya. 3 Sebagai contoh, kita
bisamengendalikan seluruh tubuhkudakalaukitabisamen-
guasaimulutnya. Karena itulahkekangdipasangpadamulut
kuda. 4Begitu jugadengankapal. Kapalmemangbesar sekali
dan dibawa oleh angin yang keras, tetapi yang mengenda-
likan kapal besar itu adalah kemudi kecil. Dan orang yang
memegang kemudilah yang menentukan ke mana kapal itu
pergi. 5Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya
bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah
✡ 2:23 Kej. 15:6; 2Taw. 20:7; Yes. 41:8 ✡ 2:25 Yos. 2:1-21
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itu untukmenyombongkan diri danmenyakiti hati saudara-
saudari kita! Biarpun kecil, tetapi bisamerusak banyak hal—
sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena
lidah api yang kecil. 6 Memang pantas menggambarkan
lidah sebagai api! Karena semua kejahatan dunia ini seperti
tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun, kejahatan
itu menular dari situ untuk merusak seluruh tubuh kita.
Lidah kita seperti lidah api neraka! Maksud saya, iblis bisa
menyalakan api besar melalui lidah kita. Dan bagaikan satu
lidah api bisa menjalar dan membakar hutan luas, begitu
pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah.

7Ternyatamanusia sudahbisamenjinakkanhampir setiap
jenis binatang, burung, binatang merayap, dan binatang
laut, 8 tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan
lidahnya sendiri. Lidah kita begitu liar dan jahat, bagaikan
ular yang penuh dengan racun yang mematikan. 9 Lidah
kita terlalu cepat berbalik dari memuji Allah Bapa kepada
mengutuk orang lain— padahal orang lain itu adalah manu-
sia yang sudah diciptakan oleh TUHAN supaya mencer-
minkan sifat-sifat-Nya. 10 Berarti dengan mulut yang sama
kita memuji Allah dan mengutuk sesama kita. Saudara-
saudariku, janganlah kita seperti itu! 11 Air tawar dan air
asin tidak bisa keluar dari mata air yang sama— bukan!
12 Juga Saudara-saudariku, pohon ara tidak mungkin meng-
hasilkan buah zaitun. Pohon anggur tidak bisa meng-
hasilkanbuahara. Danair tawar tidakmengalir dari sumber
air asin.

Sifat-sifat hikmat yang dari Allah
13 Siapa yang merasa dirinya pintar dan bijaksana, biar-

lah dia tunjukkan melalui cara hidup dan perbuatan yang
baik yang dilakukan dengan rendah hati. Kalau kamu bi-
jak, kamu juga akan rendah hati. 14 Tetapi kalau dalam
hatimu masih ada iri hati, dendam, dan sikap mement-
ingkan diri sendiri, janganlah kamu berpikir, “Saya ini
sangat bijaksana.” Karena ternyata pikiranmu itu keliru,
15dan kebijaksanaanmu bukan hikmat yang berasal dari Al-
lah. Kamu hanya mempunyai kebijaksanaan duniawi, yang
berasal dari keinginanmu sendiri dan dari roh-roh jahat.
16Karena, kalau kamumasih iri hati danmementingkan diri
sendiri, berarti hidupmumasih kacau dan kamumasih 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,
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lemah-lembut, dan terbukauntukmengikuti kemauanorang
lain.

Hikmat juga memimpin kita untuk merasa belas kasihan
kepada sesama kita

dan tetap berbuat baik kepadamereka.
Hikmat dari Allah juga selalu jujur dan tidak pilih kasih.

18Sungguh diberkati Allah orang yang bekerja untukmen-
datangkan 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
1Kenapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain?!

Bukankah semua itu disebabkan oleh keinginan-keinginan
kalian masing-masing yang saling berperang untuk men-
guasai dirimu? 2 Kamu mengingini 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 Al-
lah dalam doa! 3 Atau kamu sudah berulang-ulang mem-
intanya kepadaAllah, tetapi Dia tidakmenjawabdoamu. Hal
itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang
salah— karena kamumaumenggunakannya untuk kesenan-
gan dirimu sendiri.

4Kamu sama seperti pelacur! Memang pelacur tidak mau
setia kepada satu laki-laki, dan begitu juga kamu tidak mau
setia kepadaAllah! Seharusnya kamu tahu kalau bersahabat
denganhal-hal yangduniawiberartimemusuhiAllah. Sekali
lagi saya ulangi: Kamu yang mau bersahabat dengan dunia
ini, berarti kamumenjadikandirimumusuhnyaAllah. 5Atau
mungkin kamumenganggap ayat Kitab Suci yang berikut ini
omong kosong saja— kah? Ayat yang saya maksudkan itu
berkata,
“Roh Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk berdiam

di dalam hidup kita sungguh dengan cemburu
merindukan supaya kita setia kepada-Nya.”*

* 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
ayatmanadari PL yangYakobusmaksudkan, tetapi banyakpenafsirmemilihKel.
20:3-5; 34:14.
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6 Tetapi 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 lagimenggunakan tanganmuuntukberbuat
dosa! Murnikanlah hatimu kembali, oleh karena kamu
belum menetapkan kalau kamu tetap mengikut Allah atau
mengikut arus dunia ini. 9 Bertobatlah sungguh-sungguh
dengan hati yang sedih, menyesal, dan menangis. Daripada
bersenang-senang dan gembira, lebih baik kamu meratap
karena keadaan rohanimu.

10 Rendahkanlah dirimu di hadapan TUHAN, maka Dia
akanmengangkat danmenolongmu.

Kamu tidak berhakmencela sesamamu
11 Saudara-saudari, janganlah kamu saling memfitnah.

Kalau kamu mencela sesamamu, hal itu sama seperti
kamu mengangkat dirimu menjadi hakim. Maksud saya,
ternyata kamu merasa diri kamu hebat— bukan saja un-
tuk menghakimi sesamamu, tetapi juga untuk berkata,
“Hukum TUHAN itu perlu diubah.” Bukan urusanmu un-
tuk mengubah perintah TUHAN, tetapi tugasmu adalah un-
tuk menaati Hukum Kasih itu! 12 Hanya ada satu Hakim
yang berhak menentukan 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 be-

sok kami akan pergi ke suatu kota, lalu berdagang di sana
selama satu tahun, dan pasti kami akan mendapat 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 danmengan-
dalkan kekuatan sendiri. Semua kesombongan seperti itu
adalah salah.

17Siapa yangmengetahui apa yang benar untuk dilakukan
tetapi tidakmelakukannya, maka dia berdosa.
✡ 4:6 Ams. 3:34
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5
Celakalah orang kaya

1 Hei orang-orang kaya, celakalah kamu!* Menangislah
dan merataplah, karena Allah sudah siap menghukummu
dengan kesusahan yang berat! 2Waktu Allahmendatangkan
hukuman itu atas kamu, sepertinya semua kekayaanmu itu
sudah menjadi sampah dan pakaianmu yang indah itu su-
dah dimakan ngengat. 3 Hartamu yang terbuat dari emas
dan perak sudah tidak berharga lagi! Bahkan hartamu itu
menjadi bukti di mata Allah bahwa kamu tidak jujur! Kamu
menimbun harta hanya untuk dirimu sendiri saja tanpa
peduli kepada sesamamuyangkekurangan. Jadi hartamu itu
akan menjadi seperti penyakit yang akan menghancurkan
danmembakar tubuhmu sendiri seperti api. 4Bukti ketidak-
jujuranmu nyata di mata TUHAN, karena upah orang-orang
yang sudah beberapa bulan lalu bekerja di ladangmumasih
ada di dalam dompetmu. Dan sekarang keluhan-keluhan
mereka yang sudah menuai hasil ladangmu sudah diden-
garkan oleh TUHAN YangMahakuasa.

5 Selama hidupmu di dunia ini, kamu sudah terbiasa den-
gan gaya hidupmu yang mewah dan apa saja yang kamu
inginkan harus tercapai. Jadi akhirnya kamu sudah men-
jadi gemuk seperti hewan peliharaan yang siap dipotong
untuk pesta makan. Hari besar untuk kamu dipotong sudah
tiba! 6 Allah melihat waktu kamu menggunakan kuasamu
untuk menginjak-injak hak orang-orang yang tidak sanggup
melawanmu. Lewat ketidak-jujuranmu, kamu seperti sudah
membunuhmereka! Celakalah kamu!

Bersabarlah dan bertahan dalam keyakinan
7 Jadi Saudara-saudari, karenaAllahmengetahui segala ke-

susahan kita, bersabarlah sampai Tuhan Yesus datang kem-
bali. Sebagai contoh, pikirkanlah para petani yang dengan
begitu sabar menantikan turunnya hujan sesudah musim
tanamdan sebelummusimpanen. 8Demikian jugalahkalian
masing-masing: Sabarlah dan kuatkanlah hatimu, karena
Tuhan segera datang.

* 5:1 Ayat 1-6Banyakpenafsir berkatabahwadalambagian ini Yakobusmenulis
tentang orang kaya dengan cara yang mirip dengan yang dikatakan para nabi
dalam Perjanjian Lama— yaitu dia menulis teguran keras dan menyampaikan
hukumanAllah atas orang-orang yang belummenjadi pengikut Kristus dan yang
tidak menerima surat ini. Yakobus menulis dengan cara itu untuk menghibur
orang-orangmiskinyangmenerimasurat inidansebagaiperingatankepadapara
pengikut Kristen supaya menggunakan kekayaannya untuk menolong sesama.
Bandingkan dengan Yes. 13:1-22 dan Amos 1:3–2:3.
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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 untukmenyampaikan 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, Ayubmenjadi contohorangyang teruskuat. Dan
kalian sudah tahu bagaimana akhirnya Allah memberkati
dia, karena Tuhan penuh dengan belas kasihan dan baik
hati.

Menghormati Allah dalam perkataan dan janji
12 Saudara-saudari, hal ini sangat penting: Waktu kamu

mengatakan sesuatu atau berjanji tentang sesuatu, jan-
ganlah 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 be-
nar.” Karena setiap kali kamu berkata sesuatu dengan
sumpah, TUHANakanmengadili kamukalau apa yang kamu
sumpahkan itu tidak benar.✡

Memuliakan Allah dalam segala keadaan, dan khususnya
waktu sakit

13 Siapa di antara kita yang menderita, hendaklah dia
berdoa. Siapa di antara kita yang bersukacita, hendak-
lah 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 bahwamereka sudahmemo-
hon Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. 15Dan apabila
doamerekadidasari olehpercayapenuhbahwaTuhanYesus
sedang menyembuhkan dia, maka Tuhan akan menjawab-
nya.✡ Tuhan akan menguatkan dan menyembuhkannya.
✡ 5:9 Mat. 7:1 ✡ 5:12 Mat. 5:33-37 † 5:14 minyak Kata yang Yakobus tulis
bisaditerjemahkan ‘minyak’atau ‘minyakzaitun’. PadazamanYakobus tidakada
banyak pilihan minyak, dan minyak 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
akandoa para penatua danbahwaAllah hadir dan bekerja. ✡ 5:15 Mat. 7:7-11;
21:22; Yak. 1:6
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Dan kalau penyakitnya disebabkan karena dosa-dosanya,
atas doa mereka bersama, orang itu akan diampuni Tuhan.‡
16Karena itu sayamendorong supaya setiap kita salingmen-
gakui dosa dan kelemahan kita supaya bisa saling men-
doakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disem-
buhkan. 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 lagimeminta hujan, lalu hujan pun turun,
dan tanaman di ladang tumbuh kembali.

19-20 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah hal ini:
Kalau ternyata salah satu dari antara kita sudah mengikuti
jalan sesat, tetapi saudara atau saudari yang lainmemimpin
dia kembali kepada ajaran dan cara hidup yang benar, be-
rarti saudara atau saudari itu yang mengasihani dan yang
memimpin dia kembali sudah menyelamatkan dia dari ner-
aka dan membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesala-
hannya yang banyak itu diampuni.✡

‡ 5:15 kalau penyakitnya disebabkan … Ayat ini tidak boleh dipakai untuk
berkata bahwa semua penyakit datang akibat dosa si penderita. Ingatlah cerita
Ayub dan Paulus di 2 Kor. 12:7-10. Tetapi ayat ini berkata ‘kalau’, karenamemang
ada sebagianpenyakit yangdisebabkandosakita 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 terpaksameninggalkan 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 tandamenjadi milik Allah. Dan oleh karena itu kalian
menjadi orang-orang yang taat kepada Allah.
Doasaya,Allahakanselalubaikhati kepadakalianmasing-

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 mem-
berikanhidup yangbaru kepada kitamelalui Anak-Nya yang
sudah hidup kembali dari kematian— sehingga kitamemiliki
harapan yang pasti berdasarkan Yesus yang sudah hidup
kembali. 4Dan harapan kita adalah untuk menerima semua
berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anak-Nya.
Semua berkat itu tersimpan di surga, dan tidak bisa rusak
atau busuk, dan keindahannya tidak akan hilang. 5 Karena
kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah dengan
kuasa-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 ter-
akhir.

6 Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat
bersukacita, walaupun sementara ini ada banyak
kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak
TUHAN, kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan.
7 Dengan demikian TUHAN mengizinkan kita diuji, untuk
membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada
Kristus, atau tidak. Keyakinan kita itu bisa dibandingkan
dengan emas, yang juga diuji dan dimurnikan dengan
membakarnya di dalam api. Padahal emas juga tidak bisa

* 1:2 melalui darah … diberi tanda … Secara harfiah, “dipercik dengan darah.”
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tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih
berharga dari emas, karena itulah yang akan membuat kita
menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus
Yesus menyatakan diri-Nya pada hari terakhir. 8 Kalian
memang belum pernah melihat Yesus, tetapi kalian sudah
mengasihi Dia. Biarpun kalian tidak bisa melihat Dia
sekarang, tetapi kalian tetap percaya kepada-Nya. Oleh
sebab itulah kalian merasa sangat bersukacita sampai tidak
bisa dijelaskan dengan kata-kata apa pun. Dan perasaan
sukacita kalian itu penuh dengan kemuliaan yang berasal
dari surga. 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 ke-
selamatan 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 disam-
paikan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka,
“Ketika Kristus datang nanti, kenapa Dia ditetapkan untuk
banyak menderita sebelum Dia dimuliakan?” 12 Tetapi Roh
Kristus hanya menjawab bahwa berita tentang rencana Al-
lah itu bukan untuk diri mereka sendiri. Tetapi sebenarnya
mereka bekerja untuk melayani kita, untuk membuktikan
kebenaran yang sudah kita dengar melalui Kabar Baik.
Sekarang Roh Kudus sudah dikirim dari surga, dan dengan
kuasa Roh-Nya, Kabar Baik itu sudah disampaikan kepada
kita, termasuk berita tentang rencana Allah. Bahkan para
malaikat di surga pun inginmengetahui lebih dalam tentang
hal-hal itu.

Panggilan untuk hidup suci
13-14 Jadi, bersiaplah! Berjaga-jagalah dan kuasailah diri

kalian masing-masing. Dan taruhlah harapanmu sepenuh-
nya kepada Allah Bapa, yang akan menunjukkan kebaikan
hati-Nya kepada kita ketika Kristus Yesus menyatakan diri-
Nya kepada kita. Jadi hendaklah kita hidup sebagai anak-
anak Bapa yang taat kepada-Nya. Jangan kita mundur
lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama.
Pada waktu kita hidup seperti itu, kita belum mengenal
Allah. 15 Tetapi sekarang hendaklah kita suci dalam segala
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kelakuankita, samasepertiAllahyang sudahmemanggil kita
adalah suci. 16Karena ada tertulis di dalam Firman TUHAN,
“Hendaklah kalian hidup suci, karena Aku suci.”✡

17 Sebaiknya kita ingat bahwa Dia yang kita sebut ‘Bapa’
pada saat kita berdoa tidak membeda-bedakan orang. Dia
akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita
masing-masing. Jadi hendaklah kita hidup dengan hor-
mat dan takut kepada-Nya selama kita hidup sebagai pen-
datang di dunia ini. 18 Karena kita tahu bahwa Allah sudah
membayar lunas untuk membebaskan kita dari kehidupan
kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita.
Dan bayarannya tidak memakai barang-barang dari dunia
ini— seperti emas dan perak. Karena semuanya itu bisa
rusak. 19 Tetapi bayaran yang dipakai untuk membebaskan
kita jauh lebih berharga— yaitu darah Kristus, yang sudah
dipersembahkan seperti kurban domba yang tidak bercacat
dan tidak bernoda. 20 Tugas Kristus itu sudah ditentukan
oleh Allah sebelum dunia ini diciptakan, tetapi baru saja
Dia menunjukkan diri-Nya supaya kita bisa diselamatkan.
Kedatangan Kristus itu menunjukkan bahwa akhir zaman
dari dunia ini sudah mulai. 21 Jadi melalui Kristus kita
percaya kepada Allah, yang sudah menghidupkan Dia dari
kematian dan memberikan kemuliaan kepada-Nya. Karena
itulah kita percaya dan menaruh harapan kita sepenuhnya
kepada Allah.

22 Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti
ajaran yang benar, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita.
Hal itu memampukan kita untuk saling mengasihi dengan
hati yang tulus kepada sesama saudara-saudari seiman kita.
Jadimarilah kita salingmengasihi dengan sungguh-sungguh
dan dengan sepenuh hati. 23 Karena kita sudah menjadi
manusia yang baru. Kita sudah dilahirkan kembali karena
sudah menerima Firman Allah, dan Firman itu bertumbuh
di dalam hati kita. Firman Allah tidak mungkin binasa,
tetapi tetapberlakusampai selama-lamanya. 24Hal itu sesuai
dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci:
“Setiapmanusia seperti rumput saja,

yang cepat layu lalu mati.
Dan kemuliaan manusia itu adalah seperti bunga-bunga

tanaman liar,
yang cepat rontok dan hilang.

25 Tetapi Firman Allah tetap berlaku untuk selama-
lamanya.”✡

✡ 1:16 Im. 11:44, 45; 19:2; 20:7 ✡ 1:25 Yes. 40:6-8
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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 ke-
jahatan. Jangan kalian berbohong, jangan berpura-pura
bahwa kamu lebih baik dari orang lain, jangan iri hati,
dan jangan membicarakan tentang kesalahan orang lain.
2-3 Sebagaimana bayi yang baru lahir yang selalu haus akan
air susu murni dari ibunya, begitu juga kalian hendaklah
selalu haus akan pelajaran rohani yang benar— yaitu yang
terdapat dalam Firman Allah. Karena dalam Firman Al-
lah 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, Al-
lah sangat menghargai Dia, dan memilih Dia untuk menjadi
seperti batu fondasi yang terutamadalamRumahAllah. Bagi
kita, Dia sudahmenjadi batu fondasi yanghidup. 5Dansetiap
kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain yang Allah
pakai untuk membangun Rumah-Nya, sampai kita menjadi
tempat tinggal Roh Allah sendiri. Dan di dalam Rumah-Nya
itu, kita menjadi imam-imam yang melayani Allah. Tugas
kita sebagai imam adalah untuk membawa persembahan-
persembahan rohani kepada-Nya, yang Allah terima karena
kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 6 Hal 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 akan merasa
kecewa.”✡

7 Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, Dia sangat
berharga. Tetapi bagi semua orang yang tidak percaya,
terjadilah kepadamereka seperti Firman Allah ini:
“Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang ban-

gunan
sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang
terutama.”✡

8Dan ada ayat lain yangmengatakan,
“Batu itu akanmenyebabkan banyak orang jatuh,
✡ 2:2-3 Mzm. 34:9 * 2:6 Yerusalem Petrus memakai nama lain untuk
Yerusalem— yaitu Sion. ✡ 2:6 Yes. 28:16 ✡ 2:7 Mzm. 118:22
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seperti ketika seseorang yang sedang berjalan terkena
sesuatu sehingga dia jatuh.”✡

Mereka jatuh karena tidak mau percaya dan mengikuti Fir-
man Allah. Itulah yang sudah ditentukan Allah bagi mereka.

9 Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang
istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam yangmelayani
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 Diamemang-
gil 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 sudah menjadi milik-Nya yang
istimewa.

Dulu Allah tidakmengasihani kalian,
tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang
Dia kasihani.”✡

Hidup sebagai warga kerajaan Allah
11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini seperti pen-

datangdanorangyang tidakmenetapdidunia 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. 12 Karena sekarang kita berada di antara orang-orang
yangbelummengenalAllah, danmerekamenuduhkita seba-
gai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik
kita kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa sadar dan
bertobat. Dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika
merekamelihat Dia pada hari terakhir.

13 Supaya nama baik Penguasa kita Kristus Yesus tidak
tercoreng, hendaklah kita taat kepada semua penguasa pe-
merintah di dunia ini— baik kepada kepala negara seba-
gai penguasa tertinggi 14 dan juga kepada wakil-wakilnya
yang dia tugaskan untuk menghukum orang-orang yang
berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat
baik. 15 Karena kemauan Allah untuk kita adalah su-
paya melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita akan
menutup mulut orang-orang yang kurang bijaksana, yang
suka menyebarkan fitnah. 16Harap diingat bahwa sebelum
kita dibebaskan oleh Yesus, kita hidup seperti budak iblis.
Janganlah sampai kita berpikir: “Sekarang saya sudah bebas

✡ 2:8 Yes. 8:14-15 ✡ 2:10 Hos. 2:23
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dan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, jadi tidak apa-
apa kalau saya berbuat dosa.” Sebaliknya, kita harus men-
ganggap diri kita adalah hamba kepunyaan Allah. 17 Jadi
kita harus menghormati semua orang, mengasihi saudara-
saudari seiman, hidupdengan rasa hormat dan takut kepada
Allah, 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. 20 Tetapi
kalau kamu sudah salah dan dihukum, jangan harap TUHAN
memberkati kamu— biarpun kamu hanya diam saja. Kamu-
lah yang bersalah— bukan?! Tetapi kalau kamu dibuat susah
padahal kamu melayani dengan baik dan kamu bertahan
dengan sabar, Allah akanmemberkati kamu. 21Untuk itulah
Allah memanggil kamu! Karena Kristus sendiri yang sudah
menderita bagi kita. Dan Dialah yang menjadi contoh bagi
kita, supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti
Dia.
22 “Dia tidak pernah berbuat dosa,

dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengarkan
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 menyerahkan diri-
Nya kepada Allah, karena Dia tahu bahwa Allah adalah
hakim yang adil. 24Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita
di dalam tubuh-Nya sendiri di kayu salib, supaya secara ro-
hani kitamati terhadap kuasa dosa, dan hidup kembalimen-
jadi manusia baru yang hidup benar di hadapan Allah. Jadi
melalui luka-luka Yesus, kita sudah disembuhkan. 25 Dulu
kita hidup seperti domba yang tersesat. Tetapi sekarang
kita sudah kembali kepadaGembala yangmemelihara hidup
kita!

3
Tentang hidup suami dan istri

✡ 2:22 Yes. 53:9



1 Petrus 3:1 719 1 Petrus 3:10

1 Begitu juga setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat
kepada kemauan suamimu. Dengan berbuat seperti itu, apa-
bila ada suami yang belum percaya kepada ajaran Kristus,
denganmelihat cara hidupmu saja dia bisamenjadi percaya.
Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya, 2 karena
setiap hari kamu bersaksi kepadanya lewat kelakuanmu
yang murni atas dasar hormat kepada Allah. 3 Janganlah
kecantikanmu hanya cantik luar saja, seperti menghias ram-
but, memakai perhiasan emas, atau pakaian yang indah.
4Tetapi biarlahkecantikanmumerupakanhal-hal yang tidak
kelihatan juga— yaitu kecantikan yang keluar dari dalamha-
timu. Maksudnya hati yang lemah lembut dan tenang. Dan
sampai kamumenjadi tua, kecantikan seperti itu tidak akan
hilang dan sangat berharga di mata Allah. 5 Begitulah cara
yang dipakai oleh perempuan-perempuan yang suci pada
zaman dulu untuk menjadikan diri mereka cantik: Mereka
bersandar kepada Allah dan taat kepada kemauan suami
merekamasing-masing. 6Sebagai contoh, Saramengikuti ke-
mauan Abrahamdanmemanggil dia “Tuan.” Kalianmasing-
masing juga akan menjadi putri Sara, kalau kamu terus
berbuat baik dan tidak takut kepada ancaman apa pun dari
suamimu atau orang lain.

7Begitu juga, para suami, hendaklahkalianmasing-masing
hidup baik dengan istrimu, dan menyadari bahwa secara
jasmani perempuan lebih lemah dari laki-laki. Dan kamu
juga harus menghormati istrimu, dengan mengingat bahwa
dia juga— lewat kebaikan hati Allah, mewarisi hidup yang
selama-lamanya. Kalau kamu tidak menghormati istrimu,
maka doa-doamu tidak akan didengar dan tidak akan di-
jawab oleh Allah.

Menderita karena berbuat benar
8 Jadi kesimpulannya, hendaklahkalianhidupdengan satu

tujuan, rendah hati, saling mengasihi, saling mengasihani,
dan saling berbaik hati sebagai saudara-saudari seiman.
9Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlahmem-
balasnya dengan kejahatan. Ketika orang lainmenghinamu,
janganlah membalasnya dengan balik menghina dia. Tetapi
berdoalah supaya Allah memberkati dia. Karena justru un-
tuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa:
Supaya pada waktu kamu dibuat susah, kamu membalas-
nya dengan memberkati. Dengan begitu kamu juga akan
diberkati oleh Allah di kemudian hari. 10 Karena dalam
Firman Allah tertulis seperti ini,
“Kalau kamu inginmenikmati hidup ini

danmengalami banyak hari yang penuh berkat,
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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.

12 Karena mata TUHAN selalu tertuju kepada orang yang
hidupnya benar,

dan telinga TUHAN selalu terbukauntukmendengarkan
doamereka,

tetapi tertutup untuk doa orang-orang yangmelakukan keja-
hatan.”✡

13 Kalau kamu selalu bersemangat dan setia berbuat baik
seperti itu, tidak ada yang akan membuat kamu susah.
14 Tetapi kalau kamu masih menderita karena melakukan
hal-hal yang benar, ingatlah bahwa TUHAN pasti akanmem-
berkatimu. Dan ingatlah Firman TUHAN ini: “Janganlah
kamumerasa takut kepadamereka yangmengancam kamu.
Jangan merasa kuatir.”✡ 15 Dalam keadaan itu, tinggikan-
lah Kristus sebagai Penguasa penuh di dalam hidupmu.
Dan hendaklah setiap kalian selalu siap menjawab orang-
orang yangbertanya, “Kenapa kamumasih berharap kepada
Yesus?” 16Tetapi hendaklah kamumenjawab dengan lemah-
lembut dan dengan rasa hormat. Dan jagalah supaya ha-
timu tetap bersih. Dengan demikian, orang-orang itu yang
menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang kamu akan
merasa malu sendiri ketika mereka melihat bukti bahwa
memang kelakuanmu baik karena kamumelayani Kristus.

17 Karena 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 karena melakukan hal-hal yang jahat, se-
harusnya kita malu.

18 Karena Kristus adalah teladan bagi kita. Dia sendiri
menderita ketika Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia yang
tidak bersalah menggantikan kita yang bersalah. Hal ini Dia
lakukanuntukmendamaikankita denganAllah. Tetapi sesu-
dahDiamati dibunuh secara jasmani, RohAllahmenghidup-
kan Dia kembali. 19 Dan dengan kuasa dari Roh Allah Dia
turun ke dunia orang mati, untuk menyampaikan berita
dari Allah kepada roh-roh yang sudah lama terpenjarakan.
20 Yaitu roh-roh dari mereka yang tidak taat kepada Allah
pada zaman Nuh, walaupun Allah menunggu dengan sabar
supaya mereka bertobat waktu Nuh sedang membuat kapal
✡ 3:12 Mzm. 34:13-17 ✡ 3:14 Yes. 8:12
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besar itu. Akhirnya tidak banyak— hanya delapan orang saja
yang masuk ke dalam kapal itu dan dibawa dengan selamat
melewati air banjir itu. 21Air banjir itu menggambarkan air
baptisan untuk kita. Baptisan bukan untuk membersihkan
kotoran dari tubuh kita. Tetapi waktu kita dibaptis, kita
diselamatkan karena dengan hati yang bersih kita berjanji
kepada Allah, “Sekarang saya mau ikut Kristus Yesus.” Lalu
secara rohani kita ikut dikuburkan dan dihidupkan kembali
bersama-sama dengan Yesus. 22Tetapi sekarang Yesus sudah
naik ke surga, dan di sana Dia sedang memerintah bersama
dengan Allah.* Dan Allah sudah membuat semua malaikat,
para penguasa, dan semua pemerintah untuk taat kepada
Yesus.

4
Nasihat supaya hidupmemuliakan Allah

1 Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk
kita ketika Dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia
ini. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita
dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena
orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah
memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. 2 Dengan be-
gitu, sisa waktumu untuk hidup di dunia ini, kamu tidak
hidup sesuai dengankeinginan secaramanusia duniawi lagi,
tetapi menurut kehendak Allah. 3Karena sebelummengikut
Yesus, sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan
hidup secara manusia duniawi yang tidak mengenal Allah!
Jadi kita tidak perlu lagi hidup seperti mereka yang terlibat
dalam segalamacamdosa percabulan, danmengikuti semua
keinginan badani, mabuk-mabukan, mengikuti pesta seks
danpestamabuk-mabukan, danmembuathal-hal yangkotor
sekali dalam penyembahan berhala.

4Orang-orang yangmasihmengejar keinginannya ke sana
kemari merasa heran tentang kita dan berpikir, “Kenapa
mereka tidak ikut kita lagi?” Oleh karena itu, orang-orang
itu menghina kita. 5 Tetapi tidak lama lagi, mereka masing-
masingharusmemberi pertanggung jawabanatas kejahatan
mereka. Karena sekarang Allah sudah siapmengadili semua
orang— baik yang sudah mati maupun yang masih hidup.
6Karena itulah Kabar Baik disampaikan oleh Kristus kepada
roh-roh itu di dalam dunia orang mati. Biarlah hal itu

* 3:22 memerintah bersama dengan Allah Secara harfiah, “adalah di sebelah
kanan Allah.”
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menjadi peringatan untuk kita semua: Allah akan men-
gadili semuamanusia sesuai dengan perbuatan kitamasing-
masing. Tetapi Kabar Baik disampaikan supaya kita bisa
hidup bersama Allah selama-lamanya.

Caramemakai kemampuan yang kita terima dari Allah
7 Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena

itu hendaklah kita menguasai diri dan menjaga pikiran kita
supaya kita selalu siap untuk berdoa. 8Tetapi hal yang paling
penting dari semuanya— yaitu kita harus sungguh-sungguh
saling mengasihi. Karena sifat saling mengasihi mendorong
kita untuk saling memaafkan. 9 Dan kalau saudara seiman
kita perlu tempat untuk menginap, saya harap kalian se-
lalu bersedia menerimanya di rumahmu tanpa bersungut-
sungut.

10 Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing
sudah menerima kemampuan yang berbeda-beda dari Roh
Allah. Dan semua kemampuan itu diberikan supaya kita
salingmelayani. Jadi kitamasing-masingbertanggung jawab
untuk memakai kemampuan itu dengan baik. 11 Jadi kalau
kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar Firman
TUHAN atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah
kamu berpikir seperti ini, “Kata-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 sesu-
atu yang kita kerjakan, karena Kristus Yesus memberikan
kemampuan itu kepada kita. Dialah yang berkuasa dan
pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya! Amin.

Menderita karenamenjadi pengikut Kristus
12 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget

ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena
mengikut Yesus. Memang kita akanmengalami penderitaan
yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti kena nyala
api. Hal itu terjadi untuk menguji kalau kita sungguh-
sungguh percaya kepada Kristus, dan untuk membuktikan
apakah kita setia atau tidak kepada-Nya. Jadi, jangan kita
berpikir bahwa kesusahan yang kita alami adalah sesuatu
yang luar biasa. 13Tetapi hendaklah kita bergembira, karena
kalau kita ikut mengalami penderitaan seperti yang Kristus
alami, itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan
Dia. Dengan begitu, pastilah kita akan sangat bersukacita
pada waktu Dia datang kembali untuk menyatakan
kemuliaan-Nya! 14 Jadi kalau ada orang yang menghina
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kamukarenamengikutKristus, biarlah kamumerasa bahwa
kamu sudah diberkati oleh Allah. Karena hinaan orang itu
sudahmenjadi tanda bukti bahwa kemuliaan dari Roh Allah
ada bersama dengan kamu. 15Tetapi kalau kamumenderita
karena menjadi pembunuh, pencuri, penjahat, atau pun
karena mencampuri urusan orang lain, kamu seharusnya
malu. 16Tetapi kalau kamumenderita karena kamu seorang
Kristen, janganlah merasa malu. Sebaliknya hendaklah
kamu memuji Allah karena orang sudah menyebut kamu
sebagai pengikut Kristus. 17 Karena kita hidup dalam masa
di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita—
yaitu umat-Nya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi
lebih dulu. Hal ini terjadi 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 yang melawan
Allah

pasti akan dibuang ke dalam api neraka.”✡
19 Karena itu, kalau Allah menghendaki kita untuk
menderita, hendaklah kita tetap melakukan yang baik dan
menyerahkan diri kita kepada Allah dengan berpikir seperti
ini, “Pencipta kita selalu setia untukmelakukan semua tepat
seperti yang Dia janjikan kepada kita.”

5
Nasihat kepada para penatua

1 Saya mau menyampaikan pesan ini kepada para pe-
natua di antara kalian: Saya menjadi saksi mata dari semua
penderitaan Kristus, dan saya juga dipilih sebagai penatua.
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 jangan mengambil tanggung
jawab ini untuk mencari keuntungan. Tetapi kerjakanlah
pelayanan ini karena sungguh-sungguhmaumelayaniAllah.
3 Jangan kamu menganggap diri sebagai raja atas kawanan
domba yang sudah Allah percayakan kepadamu, tetapi jadi-
lah teladan bagi mereka. 4Lalu pada waktu Raja kita— yaitu
✡ 4:18 Ams. 11:31
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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 juga yang saya mau sampaikan kepada para pemuda:

Hendaklah kalian taat kepada para penatua. Tunjukkanlah
sifat rendah hati kepada semua anggota yang lain, karena,
“Allahmelawan orang-orang yang sombong,

tetapi Dia baik hati kepada orang-orang yang rendah
hati.”✡

6 Karena itu, apa pun yang terjadi rendahkanlah hatimu
di hadapan Allah Yang Mahakuasa, maka pada waktu Dia
berkenan, Dia akan meninggikan kamu. 7 Serahkanlah
kepada Allah semua masalah yang membuat kalian kuatir,
karena Dia peduli terhadap kalian.

8 Berjaga-jagalah! Dan hendaklah kalian tetap menguasai
diri. Karena musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-
aum dengan suara keras sambil berjalan ke sana kemari
mencari orang yang bisa dimakannya. 9 Dengan tetap per-
caya kepada Kristus, lawanlah dia! Karena kamu tahu
bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia tetap
berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang
sama seperti yang kamu alami.

10 Memang penderitaan yang kita alami sekarang ini,
hanya untuk sementara saja. Tetapi karena Allah selalu san-
gat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kristus un-
tuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya untuk selama-
lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu
saja, Dia sendiri akanmenolong, 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 den-

gan 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.

✡ 5:5 Ams. 3:34 * 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.
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Salam juga dari Markus, yang saya kasihi seperti anakku
sendiri. 14 Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang disu-
cikan oleh Allah, hendaklah kalian satu sama lain memberi
salam dengan penuh kasih.†
Kepada setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, doa

saya, kalian akan selalu hidup dengan perasaan tenang
dalam perlindungan-Nya.

† 5:14 salam dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Petrus yang kedua
1 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman—

yaitu kalian yang sudah diberkati Allah sehingga kalian per-
caya 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.
2Karena kalianmasing-masing sudahmengenal Allah dan

Penguasa kita Yesus, doa saya, Allah akan selalu sangat baik
hati kepadamu dan menjagamu supaya hidupmu tenang
dalam perlindungan-Nya!

Cara kita menjadi yakin akan panggilan kita masing-
masing

3 Dengan kuasa-Nya sendiri, Allah sudah memberikan
kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk men-
jalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua
berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-
benar mengenal Allah— yang sudah memanggil kita sesuai
dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Dan juga melalui
kuasa kemuliaan dan kebaikan-Nya itu, Dia sudah men-
janjikan 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 den-
gan segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-
keinginan kita yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia
ini seperti penyakit menular yangmematikan.

5 Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada
kita itu, janganlah kita sekedar percaya akan hal-hal yang
dijanjikan kepada kita, tetapi marilah kita masing-masing
sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan apa yang
kita percaya itu. Caranya adalah— pertama, hidup den-
gan baik. Kedua, tambahkanlah pengetahuanmu tentang
hidup yang bijaksana. 6 Ketiga, belajarlah bagaimana cara
menguasai diri. Keempat, belajarlah bagaimana cara berta-
han dalam kesusahan. Kelima, berusahalah semakin hidup

* 1:1 DialahAllah…PerjanjianBarumengakuiAllahBapa, AllahAnak, danAllah
Roh Kudus— Ketiganya yang Esa, jadi Yesus juga layak disebut Allah. Lihat Yoh.
10:30; Rom. 9:5; 1Yoh. 5:20.
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sesuai kemauan Allah. 7Keenam, belajarlah bagaimana cara
mengasihi saudara-saudari seiman. Dan ketujuh, hendaklah
kita nyatakan kasih kita kepada semua orang melalui per-
buatan. 8 Karena, kalau semua sifat itu ada pada diri kita
masing-masing dan kalau kita semakin bertumbuh dalam
hal-hal itu, maka kita akan terbukti sebagai orang yang
benar-benar mengenal Penguasa kita Kristus Yesus. Be-
rarti kita tidak lagi menjadi pengikut Kristus yang tidak
berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan
kita masing-masing. 9 Tetapi kalau saudara atau saudari
seiman tidak memiliki sifat-sifat itu— sepertinya mata ro-
haninya sudah kabur dan hampir menjadi buta. Orang
seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama
sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus.

10 Oleh karena itu, Saudara-saudari, berusahalah lebih
keras lagi melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di
atas. Karena dengan begitu kamumemastikan bahwa kamu
benar-benar sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Karena
kalau kamu tetap melakukan hal-hal itu, kamu pasti tidak
akan gagal mencapai tujuan surgawimu. 11 Dengan begitu
waktukamumasukkedalamkerajaanyang 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 ter-
imadari Allah. 13Selama sayamasihhidupdalam tubuh ini—
yang seperti tenda sementara saja, sayamerasa bertanggung
jawab untuk terus mengingatkan kalian akan hal-hal itu.
14Karena saya tahu bahwa tidak lama lagi saya akan mati—
seperti yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kita Kristus Yesus
kepada saya. 15 Karena itulah saya akan selalu berusaha
keras supayakalianselalubisamengingatkembali semuahal
itu, biarpun saya sudahmati.

16Karenawaktukamimemberitahukankepadakalian ten-
tangkuasaTuhankitaKristusYesusdan tentangkedatangan-
Nya kembali ke dunia ini, kami tidak seperti guru-guru
palsu yang menguatkan ajarannya dengan menceritakan
dongeng-dongeng karangan mereka sendiri untuk menipu
orang. Karena kami sendiri sudah melihat kebesaran Yesus.
17-18Karenakamilahyanghadir di atas gunung suci itu ketika
Dia menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa Yang
Mahamulia. Yaitu ketika terdengar suara Allah dari surga
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yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah
yangmenyenangkan hati-Ku.”

19Hal itu membuat kami lebih yakin kepada semua nubu-
atan yang disampaikan oleh para nabi tentang kedatangan-
Nya kembali.† Oleh karena itu, sebaiknya kita memper-
hatikan nubuatan-nubuatan itu dengan teliti. Karena sam-
pai 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
dalamdunia yang baru, danwaktu itu Yesus akanmenyinari
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 yangmereka nubuatkan,mereka
sampaikan sesuai dengan apa yang mereka 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
akanmengajar ajaran-ajaran yang sangatmenyesatkan, dan
mereka bahkan akan menyangkal Tuhan Yesus yang sudah
mati untuk membebaskan mereka. Dengan begitu mereka
segera akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka
sendiri. 2Banyak saudara-saudari seimanyang akan tersesat
dan mengikuti cara hidup mereka— yaitu cara hidup yang
dipimpinolehhawanafsu. Laluwaktuorang-orang lainyang
belum percaya kepada Kristus melihat hal itu, mereka akan
menghina ajaran kita, karena mereka akan berpikir bahwa
ajaran sesat itu memang ajaran kita. 3 Guru-guru palsu itu
sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik, mereka akan
berusaha menipu kalian untuk mendapatkan uang. Sejak
dulu, Allah sudah menyiapkan hukuman bagi mereka, dan
Dia tidak tidur. Diamelihat semuayangmereka lakukan, dan
pasti akanmembinasakanmereka.
† 1:19 tentang kedatangan-Nya kembali Secara harfiah, “perkataan nubuat.”
Karena ‘perkataan/logos’ tunggal, para penafsir berbeda pendapat tentang mak-
sud Petrus. Banyak berkata bahwa nubuatan yang dimaksudkan adalah semua
nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Kristus kembali sebagai
Raja Agung. Ada yang berkata bahwa maksudnya adalah perkataan Allah di
ayat 18. Dan ada yang berkata bahwa ‘perkataan (tunggal) nubuat’ bisa berarti
seluruh perkataan nabi di Perjanjian Lama atau pun seluruh Perjanjian Lama.
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4 Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi am-
pun kepada malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi mereka
dipenjarakan di dalam jurang yang gelap di dalam neraka,
supaya diadili pada Hari Pengadilan. 5 Dan bukti kedua,
Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh ketika Dia
mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh
dan tujuh orang lainnya. Nuh adalah orang yang mem-
beritakan tentang hidup yang benar, sedangkan mereka
yang binasa adalah orang yangmenolak untuk bertobat dan
melayani Allah. 6 Bukti yang ketiga: Allah menghukum
kota Sodom dan Gomora dengan menghanguskan semua
isinya sampai menjadi abu. Biarlah kejadian itu menjadi
peringatan bagi kita, supaya kita tidak mencontoh cara
hidupmereka yang tidak menghormati Allah. 7-8Perhatikan
bahwaAllahmenyelamatkanLot. KarenaLotmemangorang
yang benar, tetapi setiap hari dia menderita karena melihat
dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu bejat yang
dilakukan oleh penduduk kedua kota itu. Jadi selama orang
benar itu hidup di antara mereka, hatinya hancur karena
perbuatanmereka yang begitu jahat.

9 Jadi dari ketiga contoh itu, jelaslah bahwa 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— 10khususnyamereka yang terusmenuruti
berbagai keinginan hawa nafsunya sehingga mereka tern-
oda, jugamenganggap rendah para pemimpin jemaat.
Guru-guru palsu seperti itu juga sombong dan mem-

banggakan 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. 12Tetapi guru-guru palsu
itu menghina apa saja yang tidak mereka ketahui. Mereka
tidak berakal— sama seperti binatang yang bertindak hanya
berdasarkan naluri. Danmereka juga sama seperti binatang
yang kena jerat dan dibinasakan. Begitu juga guru-guru
palsu itu akandibinasakan. 13 Itulahupahyang akanmereka
terima atas perbuatanmereka yang jahat.
Waspadalah! Mereka senang bergabung dengan kita su-

paya mereka bisa mempengaruhi kita dengan ajaran sesat
mereka. Dan mereka ingin masuk ke antara kita dan
ikut dalam pesta perjamuan kita. Tetapi kalau mereka
ikut, mereka sangat mencemarkan persekutuan kita. Hal
yangpalingmenggembirakanmerekaadalah—ketika sambil
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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
untukmendapatkan uang. Allah siapmenghukummereka!

15 Mereka tersesat dan sudah meninggalkan jalan yang
benar. Mereka sudah mengikuti jalan yang dulu ditem-
puh Bileam— anak Beor. Maksud saya, sama seperti dia,
mereka juga senang sekali dengan uang yangmereka terima
dari hasil perbuatan jahat. 16 Tetapi Bileam langsung dite-
gur karena dosanya itu, waktu Allah membuat keledainya
berbicara dengan bahasa manusia. Karena itu Bileam dila-
rang 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! 18-19 Mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka
supaya kedengarannya seperti ilmu yang tinggi, tetapi sebe-
narnya tidak masuk akal. Mereka mengajar seperti ini,
“Sekarang Allah sudah membebaskan kita, jadi Dia tidak
akan menghukum kita kalau kita mengikuti berbagai keing-
inan hawa nafsu yang berasal dari badan kita.” Dengan
ajaran seperti itu mereka menjebak saudara-saudari kita
yang baru saja meninggalkan hidup mereka yang penuh
dosa. Karena guru-guru palsu itu berkata, “Marilah kita
hidup bebas,” tetapi hasil ajaran seperti itu bukan kebe-
basan, tetapi perbudakan. Karena mereka sendiri pun
adalah budak dosa. Siapa saja yang dikuasai dosa, dia sudah
menjadi budak dosa.

20 Kasihan sekali! Karena apabila seseorang sudah mulai
luput dari berbagai kejahatan dunia karena dia barumenge-
nal Penguasa dan Juruselamat kita Kristus Yesus, lalu kalau
dia terjerat lagi dan dikuasai oleh dosa, berarti keadaan-
nya lebih parah daripada ketika dia hidup sebelum percaya
kepada Yesus. 21Karena lebih baik kalau kita belum pernah
mengetahui ajaran tentang bagaimana kita dibenarkan Al-
lah dan dimampukan untuk hidup suci, daripada kita sudah
mengetahui ajaran itu tetapi menolaknya. 22 Karena orang
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itu akan seperti anjing dan babi dalamkedua peribahasa ini:
“Anjingyangmuntahakanmemakanmuntahnya lagi.”✡ Dan
“Babi yang sudah dimandikan dengan bersih akan kembali
mandi lumpur di dalam kolam lumpur.”

3
Yesus pasti kembali

1 Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah surat saya yang
kedua yang saya tulis kepada kalian. Lewat kedua surat ini,
saya berusaha menolong kalian supaya kalian berpikir se-
cara 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— yangdisampaikankepada kalian oleh
semua kami yang diutus-Nya.*

3Dan inilahhal yang sangat penting bagi kalian: Padahari-
hari terakhir akan muncul banyak orang yang akan suka
mengejek dan menertawakan ajaran yang benar. Mereka
adalah orang yang sukamengikuti bermacam-macamkeing-
inan mereka. 4 Mereka akan mengatakan, “Kristus sudah
berjanji akan datang kembali. Di manakah Dia? Nenek
moyang kita sudah mati, tetapi segala sesuatu masih ber-
jalan seperti biasa sejak penciptaan.” 5 Dengan berkata be-
gitu, 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. 7Tetapi Allah siap menggunakan perkataan-Nya
dengan cara yang dahsyat seperti itu lagi! Yaitu Dia akan
menjatuhkan hukuman atas langit dan bumi yang sekarang
dengan menggunakan api, yang pada Hari Pengadilan akan
membinasakan semua orang yangmelawan-Nya.

8 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian
lupa 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, “Terny-
ataTUHANmenunda-nunda terusuntukmenepati janji-Nya!
Dan sampai sekarang kenapa Yesus belum datang kembali?”
Jawabanyangbenar untuk setiap orang yangberkata seperti
✡ 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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itu adalah: TUHAN sabar terhadap kamu, karena Dia tidak
mau kamu ikut binasa. TUHANmasih memberi kesempatan
kepada setiap orang untuk bertobat.

10 Tetapi seperti pencuri yang datang pada waktu yang
tidak disangka-sangka, begitulah hari kedatangan Tuhan
Yesus kembali. Dia akan datang secara tiba-tiba. Langit
dan bumi yang besar ini akan lenyap, benda-benda di langit
akan terbakar, dan juga bumi dan segala sesuatu disiapkan
untuk Hari Pengadilan— di mana segala perbuatan manusia
tidak ada yang tersembunyi. 11 Jadi, kalau segala sesu-
atu akan hancur dan terbuka dengan cara yang demikian,
tentu kita harus berusaha hidup semakin suci dan sesuai
kemauan Allah! 12 Sementara kita menanti-nantikan waktu
yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang supaya
lebih banyak lagi orang siap untukmenyambut TuhanYesus.
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 menan-
tikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan men-
jadi tempat tinggal bagi kita yang sudah dibenarkan Allah.

14 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena kita
menantikan hal-hal itu, marilah kita berusaha sebisanya
untuk hidup tidak berdosa, tidak ternoda, dan siap bertemu
dengan Tuhan Yesus.† 15 Dan hendaklah hari demi hari
kita anggap sebagai bukti kesabaran TUHANAllah— dimana
Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak orang supaya
menikmati berbagai berkat keselamatan. Saudara kita yang
terkasih, Paulus, juga menulis seperti ini kepada kalian,
sesuai dengan hikmat yang diberikan TUHAN kepadanya.
16Dalam semua suratnya dia membicarakan tentang hal-hal
ini. Dan dalam surat-suratnya itu juga terdapat beberapa
hal yang sulit dimengerti. Dan bagian-bagian yang sulit
itulah yang disalah-artikan oleh orang-orang yang belum
mempelajarinya secara mendalam dan suka mengubah apa
yangmerekapercayai. Lalu apa yangmereka salahmengerti
itu mereka ajarkan kepada orang lain— seperti yangmereka
lakukan dengan bagian-bagian lain dari Kitab Suci. Aki-
batnya 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
† 3:14 siap bertemu dengan Tuhan Secara harfiah “dalam damai.” TSI mener-
jemahkan “siap bertemu dengan Tuhan” untuk menunjukkan bahwa arti yang
dimaksud adalah “keadaan berdamai dengan Tuhan.”
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kepada ajaran benar yang dulu kalian sudah pegang dengan
teguh. 18 Tetapi hendaklah kalian masing-masing semakin
dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu dan
semakin mengenal Penguasa dan Juruselamat kita Kristus
Yesus. Doa saya, Dia saja yang akan selalu dimuliakan—
sekarang dan selama-lamanya. Amin.
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Surat Yohanes yang pertama
1 Kami ingin memberitakan kepada kalian tentang Dia

yang disebut Firman—* yaitu Dia yang memberikan hidup
kepada kita dan yang sudah ada sebelum dunia diciptakan.
Kami sudah mendengar dan melihat Dia dengan mata kami
sendiri. Dan sungguh, kami sudah melihat Dia— bahkan
kami sudah memegang Dia dengan tangan kami sendiri.
2 Benar, Dia yang memberikan hidup itu sudah dinyatakan
kepada kami, dan kami mendapat banyak kesempatan un-
tuk melihat Dia. Sekarang kami bersaksi dan memberi-
takan kepada kalian tentang Dia yang memberi hidup yang
selama-lamanya— yaitu Dia yang dari sejak semula sudah
tinggal bersama Allah Bapa dan yang sudah dinyatakan oleh
Bapa kepada kami. 3 Jadi, apa yang sudah kami lihat dan
dengar, itulah yang kami beritakan kepada kalian, supaya
kalian berhubungan dekat dengan kami dalam persekutuan
kita. Dan bukan saja kita saling berhubungan, tetapi kita
berhubungan dekat juga dengan Bapa dan Anak-Nya— yaitu
Kristus Yesus. 4 Oleh karena itu, kami menulis surat ini
kepada kalian, supaya melalui hubungan yang dekat itu
sukacita kita semua akan sempurna.

Allahmengampuni dosa kita
5 Dan inilah berita yang sudah kami dengar dari Anak

Allah dan yang sedang kami beritakan kepada kalian: Allah
itu seperti terang, dan sama sekali tidak ada kegelapan di
dalamDia. 6 Jadi kalau kita berkata bahwa kita dengan Allah
mempunyai hubungan yang erat, padahal kita masih hidup
seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan, berarti kita
berbohong dan tidak menjalankan ajaran benar dari Allah.
7Tetapi, kalau kita hidup di dalam terang sama seperti Allah
hidup di dalam terang, kita dengan saudara-saudari seiman
kita akan tetap mempunyai hubungan yang erat, dan darah
Yesus†— yang adalah Anak Allah, tetapmenyucikan kita dari
setiap dosa kita.

8 Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya tidak
berdosa,” berarti dia tidakmenerima ajaran yang benar dari
Allah dan dia sudah menipu dirinya sendiri. 9 Tetapi kalau

* 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 dengan manusia mengenai diri-Nya. † 1:7 darah Yesus
menggambarkan pengurbanan Yesus di kayu salib.
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kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai
dengan janji-Nya, Allah yang sangat adil dan setia itu pasti
mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap
perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. 10 Kalau ada
saudarakita yangberkata, “Saya tidakpernahberbuat dosa,”
berarti samasajadiamenganggapAllah sebagai Pembohong,
dan ternyata ajaran yang benar dari Allah tidak mendapat
tempat di dalam hatinya.

2
Yesus Pembela kita

1 Anak-anak saya yang saya kasihi, saya menulis surat ini
kepada kalian supaya setiap kalian jangan berbuat dosa.
Tetapi kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, kita
mempunyai Pembela yang membela kita di hadapan Bapa—
yaitu Kristus Yesus, yang selalumelakukan yang adil. 2Yesus
sendiri menyerahkan diri-Nya sebagai kurban perdamaian
yang menghapus semua dosa kita masing-masing, sehingga
Allah tidakmarah lagi kepadakita. Dankurbanperdamaian-
Nya itu tidak hanya untuk pengampunan dosa kita saja,
tetapi kurban-Nya sudah cukup untuk pengampunan setiap
orang di dunia yang percaya kepada-Nya.*

3 Dan inilah tandanya kita benar-benar mengenal Allah—
yaitu kita menaati perintah-perintah-Nya. 4 Tetapi kalau
seseorang berkata, “Sayamengenal Allah,” padahal orang itu
tidak menaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembo-
hong. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar dari Allah
belummendapat tempat di dalam hatinya. 5Tetapi semakin
kitamenaati ajaranAllah, semakin ternyatabahwakitamen-
gasihi Allah dengan sempurna. Dengan demikian kita tahu
bahwa kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia.✡ 6Kalau
seseorang berkata bahwa dia hidup bersatu dengan Allah,
hendaklah dia hidup seperti Kristus sendiri sudah hidup.

Salingmengasihi sesama saudara-saudari seiman
7 Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang sedang saya

tuliskan kepada kalian bukanlah perintah yang baru, tetapi
perintah lama. Karena perintah yang saya tekankan di sini
adalah ajaran yang sudah pernah kita dengar dari sejak
semula. 8 Tetapi yang saya tuliskan kepada kalian bisa
dikatakanperintahbaru, karenabenar-benarnyatadidalam
* 2:2 pengampunan … Secara harfiah, “pengampunan setiap orang di dunia.”
Kalau diterjemahkan secara harfiah, pembaca bisa berpikir bahwa semua orang
di dunia sudahmendapat pengampunan biarpunmenjadi 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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hidup Kristus dan nyata juga di dalam hidup kita. Karena
itu jelaslah bahwa kegelapan sedang lenyap, dan sekarang
terang yang benar bersinar di dalam hidup kita. 9 Kalau
ada seseorang di antara kita yang berkata, “Saya hidup di
dalam terang,” tetapi dia membenci saudaranya seiman,
sebenarnya dia masih terus hidup di dalam kegelapan.
10 Sedangkan orang yang mengasihi saudaranya seiman,
tentu dia hidup di dalam terang. Dan orang yang seperti itu
tidakakanmembuatorang lain jatuhkedalamdosa. 11Tetapi
orang yang membenci saudara seiman, dia seperti orang
yangberjalandidalamkegelapandan tidak tahukemanadia
pergi. Karena kegelapan itu sudah membuatnya tidak bisa
melihat apa-apa.
12Kepada kalian— yaitu semua anak saya,† saya menuliskan

surat ini untukmengingatkan setiap kalian
bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kris-
tus.

13 Kepada kalian yang sudah dewasa 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 adalahuntukmengin-

gatkan kalian kembali
bahwa kalian sudahmengenal Allah Bapa.

Dan untuk kalian yang sudah dewasa secara rohani, jangan
lupa

bahwa kalian sudah mengenal 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 Janganlahkitamencintai kejahatanyangadadidunia ini

atau hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau seseo-
rangmencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali tidak
mengasihi Allah Bapa. 16Karena segala sesuatu yang berasal
† 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 memang-
gil 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.”
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dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duni-
awi 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
18 Anak-anak saya, kita sudah memasuki akhir zaman.

Kaliansudahmendengarbahwasiantikristus*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-gurupalsu itumemangpernahmenya-
mar sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka tidak
termasuk anggota kita. Kalaumerekabenar-benar termasuk
anggota kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi ketika
mereka meninggalkan kita, hal itu membuktikan bahwa
mereka sebenarnya tidak termasuk anggota kita.

20Tetapi kita sudahmenerima pengurapan RohAllah yang
diberikanolehYangMahakudus.† Karena itu kita semuabisa
membedakan ajaran benar dan palsu. 21 Saya tuliskan ini
kepada kalian bukan karena kalian tidak mengenal ajaran
benar, tetapi justru karena kalian mengenalnya. Dan kalian
juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran
benar itu.

22 Demikianlah kalian akan mengenal siapa guru palsu:
Kalau ada orang yang berkata, “Yesus bukanlah Kristus,”‡

* 2:18 antikristus Antikristus disebut sebagai “raja kejahatan” olehRasul Paulus
di 2Tes. 2:3-12. † 2:20 Yang Mahakudus Maksudnya Allah dan juga Kristus,
karena Keduanya yang Esa biasa disebutkan dalam pemberian Roh Allah. Lihat
Luk. 24:49; Yoh. 14:16; 15:26; 16:7, 13-15; Kis. 1:4. ‡ 2:22 Kristus adalah
kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “yang diurapi.” Dalambahasa
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 yangmemusuhinya,mendirikan suatupemerintahandengankuasa
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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berarti dia utusan antikristus. Dan orang yang seperti itu
juga menyangkal Allah Bapa maupun Anak-Nya. 23 Orang
yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia
tidak mempunyai hubungan dengan Allah Bapa. Tetapi
orang yangmengakui, “Yesus adalahAnakAllah,” berarti dia
mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Bapa dan
juga Anak-Nya.

24 Oleh 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. 25 Dan inilah janji yang sudah
Yesus berikan kepada kita yang bersatu dengan-Nya: Kita
akan hidup selamanya.

26 Saya tuliskan ini karena ada orang-orang yang sedang
berusaha menipu kalian. 27 Tetapi kita sudah menerima
pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita.
Jadi kita tidak perlu lagimendengarkan guru siapa pun yang
mengajar kita di luar ajaran Roh Allah.§ Karena Roh-Nya itu
selalu mengajarkan semua yang kita perlukan, dan ajaran-
Nya selalu benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi, sesuai
dengan apa yang sudah diajarkan oleh Roh-Nya kepada kita,
tetaplah bersatu dengan Kristus.

28 Jadi sekarang anak-anak saya yang saya kasihi, teta-
plah bersatu dengan Kristus, supaya waktu Dia datang kem-
bali, kita akan langsung menyambut Dia tanpa rasa takut
dan tanpa rasa malu. 29 Kita tahu bahwa Kristus selalu
melakukan yang benar. Karena itu, kita bisa mengenali
orang-orangyangsudahmenerimakelahiranbarudariAllah
Bapa 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
§ 2:27 guru siapa pun … Secara harfiah, “kalian tidak perlu diajar oleh siapa
pun.” TSI menerjemahkan sesuai tafsiran bahwa Yohanes menggunakan gaya
bahasa jenis ‘hiperbola’— yang berarti Yohanes melebih-lebihkan dari arti yang
sebenarnya. Seluruh penafsir berkata bahwa maksud Yohanes bukan bahwa
umat Allah tidak perlu lagi mendengarkan ajaran atau khotbah para pendeta
atau guru jemaat. Sesuai tema dalam pasal ini, Yohanes bermaksud supaya kita
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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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 men-
jadi 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.

4Setiap orang yang berbuat dosamelanggar HukumAllah.
Karena berdosa berarti melanggar Hukum Allah. 5 Dan
sayamau supaya kalian ingat kembali bahwa Kristus datang
untukmenghapus dosamanusia, dan di dalamDia tidak ada
dosa. 6 Jadi, setiap orang yang hidup bersatu dengan Kristus
tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Setiap orang yang
terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya dia tidak pernah
mengerti tentang Kristus dan tidak pernahmengenal-Nya.

7 Karena itu anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah
membiarkan orang lain menipu kalian bahwa kita yang
bersatu dengan Kristus boleh saja melakukan dosa. Kristus
hidup dengan benar. Dan supaya menjadi seperti Kristus,
hendaklah kita melakukan yang benar. 8 Sedangkan iblis
sudah berbuat dosa dari sejak semula. Dan siapa yang terus-
menerus berbuat dosa adalah milik kepunyaan iblis. Dan
untuk menghancurkan segala perbuatan iblis itulah Anak
Allah sudah datang ke dalam dunia ini.

9 Siapa saja yang sudah menerima kelahiran baru dari
Allah Bapa, dia sudah menjadi anak Allah! Dan setiap anak-
Nya tidak mungkin terus berbuat dosa, karena hidup baru
yangdiberikanAllahkepadanyaadadi dalamdirinya. Setiap
kita yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak
mungkin terus-menerus berbuat dosa. 10Dengan begitu ny-
atalah perbedaan antara kita anak-anak Allah dengan anak-
anak iblis: Anak-anak iblis tidakmelakukan yang benar dan
tidak mungkin mengasihi kita yang sudah menjadi 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 diamembunuh adiknya? Karena Kain
melakukan yang jahat, sedangkan adiknya melakukan yang
benar.

13 Saudara-saudari, janganlah kita heran waktu orang-
orang di dunia ini membenci kita. 14 Kita tidak termasuk
lagi kepada orang-orang yang hidupnyamati secara rohani✡

✡ 3:14 Ef. 2:1-3; Kol. 2:13-14
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tetapi termasuk kepada orang-orang yang sudah dihidupkan
secara rohani. Kita bisa mengetahui hal itu karena kita
mengasihi saudara-saudari kita. Kalau kita tidak mengasihi
saudara kita, berarti hidup kita masih tetap mati secara
rohani. 15 Siapa yang membenci saudaranya sebenarnya
adalah pembunuh. Dan tentu kita tahu bahwa pembunuh
belum dihidupkan secara rohani, dan oleh karena itu dia
tidakmemiliki hidup yang selama-lamanya.

16 Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih: Kris-
tus mengasihi kita sampai mengurbankan diri-Nya demi
kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkurban demi saudara-
saudari kita. 17 Kalau ada seseorang di antara kita yang
mempunyai harta duniawi yang berkecukupan dan meli-
hat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup
pintu hatinya terhadap saudaranya itu, berarti kelahiran
dari Allah yangmemampukan kita untukmengasihi sesama
tidak ada di dalam hati orang itu. 18 Jadi anak-anak saya
yang saya kasihi, janganlah denganmulut saja kitamengaku
bahwa kita mengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita
sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dengan perbuatan
yang nyata.

19-20Nah, kalau kita mengasihi sesama, berarti kita boleh
yakin bahwa kita hidup sesuai dengan ajaran benar dari
Allah, dan hal ini akan menolong kita waktu kita datang
kepada Allah di dalam doa. Kadang-kadang kita masih
merasabersalah. Tetapi kalau ternyatakitamasihmengasihi
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 jawa-
ban doa kita. 23 Dan perintah-Nya yang inilah yang saya
tekankan: Hendaklah kita percaya kepada† Anak-Nya, Kris-
tus Yesus dan saling mengasihi— sesuai dengan perintah
yang diberikan Kristus kepada kita. 24 Kita yang terus taat
kepada perintah-perintah Allah tetap bersatu dengan Allah,
dan Allah tetap bersatu dengan kita. Dengan cara inilah kita
tahu bahwa kita masih bersatu dengan Allah: Yaitu kalau
Roh-Nya yang sudahdiberikan-Nya kepada kitamasih ada di
dalam kita.
† 3:23 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai dengan
kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepriba-
dian Kristus Yesus.
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4

Janganlahmengikuti ajaran sesat
1 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat per-

caya kepada seseorang yang mengaku bahwa dia menerima
ajarannya atau nubuatannya dari Roh Kudus. Tetapi ter-
lebih dulu kalian harus menguji ajaran atau nubuatannya
itu untuk mengetahui apakah itu memang dari Roh Allah
atau roh lain. Karena di dalam dunia ini sudah banyak guru
dan nabi palsu. 2-3 Inilah salah satu cara untuk menguji
kalau di dalam diri seseorang ada Roh Allah: Kalau orang itu
mengaku, “Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus* yang
sudahdatangdariAllahkedunia ini sebagaimanusiadengan
tubuh biasa,” berarti roh yang ada di dalam dia berasal dari
Allah. Tetapi orang yang tidak mengaku seperti itu, berarti
roh yang ada di dalam dia tidak berasal dari Allah. Orang
itu adalah utusan antikristus.† Dan kalian sudah tahu bahwa
antikristus itu sedang datang dan sekarang sudah ada di
dalam dunia ini.

4 Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, kita berasal dari
Allah, dan kita sudah mengalahkan guru-guru palsu itu.
Karena Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh an-
tikristus‡ yang sekarang sudah ada di dunia ini. 5Guru-guru
palsu ituberasaldaridunia ini. Dankarena 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 men-
genal Allah-lah yangmendengarkan kita, sedangkanmereka
yang bukan milik Allah tidak mendengarkan kita. Dengan
begitu kita bisa mengetahui kalau seseorang mempunyai
Roh Kebenaran— yaitu Roh Allah, atau roh yang menye-
satkan.

Kasih berasal dari Allah
7 Saudara-saudari yang saya kasihi, marilah kita saling

mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap
orang yang mengasihi sudah mendapat kelahiran baru dari
AllahdanmengenalAllah. 8Kalauseseorang tidakmengasihi
saudaranyaseiman, berartidia tidakmengenalAllah, karena

* 4:2-3 Kristus Lihat catatan tentang nama jabatan Kristus dalam 1Yoh. 2:22.
† 4:2-3 antikristus Lihat catatan tentang antikristus dalam 1Yoh. 2:18. ‡ 4:4
roh antikristus Secara harfiah, “roh.” Selain dari roh antikristus, ada juga yang
menafsirkan bahwa ini menunjukkan iblis.
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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.
10 Maka 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 Al-
lah mengutus Anak-Nya untuk menjadi kurban perdamaian
yang menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga Allah
tidakmarah lagi kepada kita.

11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau Allah begitu
mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi.
12Seorang pun belum pernah ada yangmelihat Allah. Tetapi
kalau kita saling mengasihi, maka Allah hidup bersatu den-
gankita, dankasih-Nyanyatadengan sempurnamelalui kita.

13 Beginilah caranya kita bisa mengetahui kalau kita
hidup bersatu dengan Allah dan Dia hidup bersatu den-
gan kita: Melalui Roh-Nya yang sudah diberikan kepada
kita. 14Kami sendiri— yang sudahmelihat danmenyaksikan
Yesus, bersaksi kepada kalian bahwa hal ini benar: Allah
Bapa sudah mengutus Anak-Nya menjadi Raja Penyelamat
bagi manusia di dunia ini. 15 Siapa saja yang mengaku,
“Saya percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah,” maka Allah
bersatudengandia, dandia bersatudenganAllah. 16 Jadi kita
sudahmengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah mengasihi semua manusia. Dan kalau kita tetap

mengasihi saudara-saudari kita, berarti kita tetap bersatu
dengan Allah, dan Allah bersatu dengan kita. 17 Waktu
kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin ny-
ata dan sempurna di antara kita. Oleh karena itu kita
tidak takut lagi akanHari Pengadilan, karena sudah terbukti
bahwa kita hidup di dunia ini sama seperti Kristus hidup.
18Kalau kasih dari Allah itu berada di dalamhati kita, berarti
kita tidak akan takut lagi kepada hukuman Allah. Karena
kasih yang sempurnamenghilangkan ketakutan. Siapa yang
masih takut diadili olehAllah, berarti diamasihmenganggap
dirinya layak dihukum. Jadi orang yang takut seperti itu
belummengalami kasih Allah yang sempurna itu.
§ 4:8 ayat 8 Secara harfiah, bahasa Yunani menuliskan, “Siapa yang tidak
mengasihi tidakmengenalAllah, karenaAllahadalahkasih.” TSImembuat obyek
tersirat dalamfrasapertama (‘saudara/i seiman’)menjadi tersurat, sesuai dengan
temabagian ini (1Yoh. 4:7—5:5). Perkataan ‘Allah adalahkasih’merupakan idiom
dalam bahasa Yunani. (Biasanya, kalau A=B, berarti B=A. Tetapi maksud idiom
tersebut, bukanlah ‘kasih’ sama dengan ‘Allah’.) Perkataan ‘Allah adalah kasih’
berbicara tentang suatu sifat kepribadian Allah, sebagaimana kedua perkataan
ini juga berbicara tentang sifat Allah: ‘Allah adalah terang’ (1Yoh. 1:5) dan ‘Allah
adalah Roh’ (1Yoh 4:24).
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19 Hendaklah kita saling mengasihi, karena Allah yang
sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 20 Kalau seseorang
berkata, “Sayamengasihi Allah,” tetapi dia masihmembenci
saudaranya, maka dia adalah penipu. Orang yang tidak
mengasihi saudaranya yang kelihatan tidak mungkin bisa
mengasihi Allah yang tidak kelihatan. 21Dan memang Allah
yang sudah memberikan perintah ini kepada kita: Siapa
yangmengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga.

5
Anak-anakAllahmenang atas kejahatan yang ada di dunia

ini
1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus*

berarti dia sudahmenerima kelahiran baru dari Allah Bapa.
Dan setiap orang yang mengasihi Bapa, juga mengasihi se-
tiap anggota keluarga Allah— yaitu setiap orang yang juga
sudah menerima kelahiran baru dari Bapa. 2 Inilah caranya
kita tahu kalau kita benar-benar salingmengasihi satu sama
lain sesamaanak-anakAllah: KalaukitamengasihiAllahdan
melakukanperintah-perintah-Nya. 3MengasihiAllahberarti
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. 5 Siapa pun tidak ada yang bisa mengalahkan
kejahatan dunia ini kecuali kita yang percaya bahwa Yesus
adalah Anak Allah.

Penyelamat kita sudah datang ke dunia sebagai manusia
dengan tubuh biasa

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 bahwa
* 5:1 Kristus Lihat catatan di 1Yoh. 2:22. † 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 yangmenguatkan 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 itumembuktikan bahwa Yesus
mempunyai tubuh manusia biasa. Salah satu ajaran palsu pada zaman Yohanes
adalah Yesus hanya kelihatan sepertimanusia tetapi Dia tidakmempunyai tubuh
seperti manusia biasa.
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YesusdatangdariAllahsebagaimanusiadengan tubuhbiasa.
7 JadiAllahsudahmemberikan tiga saksi yangbenar‡ tentang
Yesus— 8 yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Dan ketiganya
memberi kesaksian yang sama.

9-11 Coba pikir: Biasanya kita percaya kepada seseorang
yang menyampaikan tentang suatu kejadian yang dia sak-
sikan sendiri. Tetapi jauh lebih hebat lagi kalau Yang mem-
beri kesaksian kepada kita adalah Allah sendiri! Karena
hal-hal penting yang Allah akui secara terus terang tentang
Anak-Nya disimpulkan sebagai berikut: Allah sudah mem-
berikan 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 per-
caya 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 denganAnak-Nyamemiliki
hidup yang selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak mem-
punyai 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. 14 Dengan begitu kita tidak merasa takut lagi
datang ke hadapan Allah di dalam doa! Kalau apa yang
kita minta sesuai dengan kehendak-Nya, maka Allah akan
mendengarkan dan menjawab doa kita. 15 Dan kalau kita
yakin bahwa Allah sedang menjawab apa yang kita minta,
berarti kita boleh yakin bahwa kita sudah menerima dari-
Nya apa yang kita minta itu.

16 Salah satu contoh adalah kalau kita melihat saudara
seiman kita berbuat dosa. (Maksud saya di sini, berbuat

‡ 5:7 perbedaan salinan Banyak terjemahan yangmengikuti KJV (1611)menam-
bah “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.
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dosa yang tidak mengakibatkan kematian yang selama-
lamanya.*) Hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya
Allahmenyelamatkan saudara kita itu, danAllah akanmem-
berikan 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 tidak meminta kita berdoa kepada Allah untuk orang
yang berbuat dosa yang seperti itu. 17 Semua perbuatan
jahat adalah dosa, tetapi tidak semua dosa mengakibatkan
kematian yang selama-lamanya.)

18 Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima ke-
lahiran baru dari Allah tidak bisa terus menerus berbuat
dosa. Karena Yesus— Anak Allah sendirilah, yang selalu
melindungi kita, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa
terhadap kita.† 19Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-
anak Allah, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis.

20 Kita tahu bahwa Anak Allah sudah datang. Dia sudah
memberikanpengertian kepadakita sehingga kitamengenal
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.

* 5:16 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 jelasdalamajaranYesusbahwaorang-orangyangmasuk
neraka tidak dibinasakan secara total dan masih sadar akan siksaan mereka
untuk selama-lamanya. † 5:18 iblis Secara harfiah, “si jahat.” ‡ 5:20 Allah
yang benar Perjanjian Baru mengakui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh
Kudus—Ketiganya yang Esa, jadi Yesus juga layak disebut Allah. Lihat Yoh. 10:30;
Rom. 9:5.
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Surat Yohanes yang kedua
1Kepada yang kekasih ibu— yang sudah dipilih oleh Allah

dan kepada anak-anakmu.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
Saya mengasihi kalian masing-masing sesuai dengan

ajaran benar yang kita terima dari Allah!† Bukan hanya
saya, tetapi semua orang yang 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 Kris-
tus Yesus, akan selalu baik hati kepada kita, mengasihani,
dan menjaga kita sehingga hidup kita tetap tenang dalam
perlindungan Allah.

4 Saya sangat bersukacita karena saya sudah menemukan
beberapa anak Ibu yang hidup sesuai dengan ajaran be-
nar, seperti yang sudah diperintahkan Bapa kepada kita.
5 Dan sekarang saya mengatakan kepadamu, Ibu, supaya
kita semua saling mengasihi. Perintah ini bukan perintah
baru yang saya tulis bagimu. Perintah ini sudah ada pada
kita sejak semula. 6 Dan yang dimaksud dengan mengasihi
adalah kita harus hidup menurut perintah-perintah Allah.
Dan inilah perintah-Nya yang saya tegaskan: Hendaklah kita
hidup di dalam kasih— seperti yang sudah kita dengar sejak
semula.

7Karena 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
* 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 ajaran benar … dari Allah
Kata-kata inimenerjemahkan “kebenaran.” Maksudnya ajaranbenar atauKabar
Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua orang percaya. ‡ 1:7
antikristus Seorang raja kejahatan yang akan melawan Allah dan Kristus. Lihat
2Tes. 1-12.
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tidak menerima upah kemenangan yang sedang kita per-
juangkan dan jangan sampai upahmu dikurangi. 9 Karena
kalau kamu mengikuti ajaran sesat dan tidak taat kepada
ajaran benar tentang Kristus, maka kamu sudah mening-
galkan Allah. Tetapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran
benar itu, maka kamu tetap mempunyai hubungan erat
denganAllah Bapa danAnak-Nya. 10Kalau 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.

12 Masih banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada
kalian, tetapi rasanya lebih baik saya tidak menulisnya.
Melainkan saya berharap datang mengunjungi kalian, dan
kita akan berbicara secara tatap muka. Dengan demikian
kita sangat bersukacita. 13 Anak-anak dari saudarimu
seiman—§ yang juga sudah dipilih oleh Allah, mengirim
salam kepadamu.

§ 1:13 saudarimu Saudari dari ‘ibu’ yang disebutkan dalam ayat 1, mungkin
maksudnya jemaat lain.
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Surat Yohanes yang ketiga
1Kepada yang kekasih saudara saya seiman Gayus— yang

saya kasihi sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari
Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
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. 4 Bagi 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.

5 Saudara yang saya kasihi, kamumenunjukkan kesetiaan
dengan semua bantuan yang kamu berikan kepada saudara-
saudara seiman kita, walaupun mereka adalah orang yang
tidak kamu kenal. 6 Mereka sudah bersaksi di hadapan
jemaat tentang bagaimana Saudara mengasihi mereka. Dan
sekarang saya minta Saudara sekali lagi untuk menolong
mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah, supaya
merekabisamelanjutkanperjalananmereka. 7Merekapergi
untuk melayani Kristus dan tidak menerima bantuan apa
pun dari orang yang tidak mengenal Allah. 8 Sebab itu, pan-
tas bagi kita untukmenolongmereka. Apabila kitamenolong
mereka, kita turut ambil bagian dalam pekerjaan mereka
untukmengabarkan ajaran yang benar.

9Saya sudahmenulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes
tidakmaumendengarkan apa yang kami katakan. Dia selalu
ingin menjadi orang nomor satu di antara mereka. 10 Oleh
karena itu,waktu sayadatang, saya akanmenyatakanberba-
gai 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 je-
maat.
* 1:1 sesuai dengan ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan
“dalam kebenaran.” Maksudnya ajaran benar atau Kabar Baik tentang Kristus
Yesus, yangmempersatukan semua orang percaya.
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11Saudara yang saya kasihi, janganlah kitamengikuti con-
toh yang jahat. Tetapi marilah kita ikuti contoh yang baik.
Orang yang biasanya berbuat baik berasal dari Allah. Dan
orang yang tetapberbuat jahat tidakpernahmengenalAllah.

12 Semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang
Demitrius.† Dan sudah terbukti bahwa cara hidupnya sesuai
dengan ajaran yang benar. Kami sendiri juga bersaksi
bahwa dia adalah orang baik. Dan kamu tahu bahwa apa
yang kami katakan adalah benar.

13 Masih banyak hal lagi yang mau saya sampaikan
kepadamu, tetapi rasanya lebih baik saya tidak menulisnya.
14 Saya berharap segera mengunjungimu, 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.

† 1:12 Demitrius Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang yang membawa
surat ini kepada Gayus.
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Surat Yudas
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman—

yaitu kalian yang sudah dipanggil dan yang sangat dikasihi
oleh Allah, dan dipelihara oleh Kristus Yesus.
Salam dari saya, Yudas— hamba Kristus Yesus, dan saya
adalah saudaranya Yakobus.*

2Doa saya, Allah akan selalu mengasihani dan mengasihi,
serta menjaga kalian masing-masing supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan-Nya!

Allah akanmenghukum orang-orang jahat
3 Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sudah lama ingin

dan berencana menulis surat kepada kalian tentang kesela-
matan yang sama-sama kita sudah terima. Tetapi sekarang
saya merasa terdorong untuk menulis hal yang lain kepada
kalian: Saya mau mendorong kalian supaya kalian masing-
masing berjuangmempertahankan ajaran-ajaran benar ten-
tang keyakinan yang sudah disampaikan Allah kepada kita—
yaitu umat-Nya yang sudah disucikan-Nya. Semua ajaran
itu benar untuk selama-lamanya, dan janganlah kita mem-
biarkan seseorang mengubah ajaran kita itu! 4 Karena ada
guru-guru palsu yang dengan rahasia masuk ke tengah-
tengah kita. Merekalah orang yang Allah sejak dahulu sudah
tetapkan untuk dihukum karena kejahatan mereka, sesuai
nubuatan para nabi dan seperti yang akan saya jelaskan
di bawah. Mereka melawan Allah dan menyalahgunakan
kebaikan hati Allah sebagai alasan untuk terus hidup sesuai
hawa nafsu mereka. Mereka menolak mengikut Kristus
Yesus— yaitu Raja dan Penguasa hidup kita.

5 Walaupun kalian sudah mengetahui cerita ini, saya
mau mengingatkan kalian bahwa meskipun Allah menye-
lamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, tetapi sesudah itu
mereka yang tidak percaya dibinasakan oleh-Nya. 6Dan in-
gatlah 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—dimanamereka
diikat dengan rantai yang tidak bisa dibuka untuk selama-
lamanya. Dia menahan mereka untuk dihakimi pada Hari
* 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 yangmengkhianati Yesus, dan bukanmurid Yesus yang lain dengan nama
yang sama.
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Pengadilan yang hebat itu. 7 Ingat juga Sodom dan Gomora
dan kota-kota di sekitar kedua tempat itu. Penduduk kota-
kotaberkelakuansamasepertimalaikat-malaikat itu, karena
mereka banyak berzina dan sangat suka melakukan berba-
gai macam dosa seks yang menjijikkan. Mereka menang-
gung hukuman api yang akan menyala untuk selama-
lamanya, dan hendaklah hal ini menjadi peringatan bagi
kita.

8Demikian juga guru-guru palsu itu. Merekamenganggap
bahwamimpi-mimpimereka adalah pimpinan dari TUHAN.
Dan akibat itu mereka mencemarkan tubuhmereka 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 hanya
mengatakan, “Biarlah TUHANmenghukum engkau!”

10Tetapi guru-guru palsu itumenghina 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 be-
rakal. Dan justruhal-hal itulahyangmembinasakanmereka.
11 Celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh
Kain.✡ Mereka tersesat karena gila uang seperti Bileam,✡
dan mereka memberontak seperti Korah,✡ sehingga mereka
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 akhirnyamati.
13 Seperti ombak bahaya yang meninggalkan busa dan ko-
toran pada pantai, begitu juga perbuatan-perbuatanmereka
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!

14 Henokh, keturunan Adam yang ketujuh, juga sudah
bernubuat tentangmereka, “Lihatlah, TUHANsedangdatang
dengan beribu-ribu umat-Nya yang sudah disucikan-Nya.
✡ 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 dimanamereka
makan bersama danmerayakan Perjamuan Kudus.
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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 sudah melawan
Allah.”

16 Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan suka
mencari-cari kesalahan orang. Padahal mereka sendiri
selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka meny-
ombongkan diri danmemuji-muji orang lain supayamenda-
pat keuntungan untuk diri mereka sendiri.

Peringatan dan nasihat
17 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah yang dulu

sudah dikatakan kepada kita oleh rasul-rasul Penguasa kita
Kristus Yesus. 18Mereka sudah mengatakan kepada kalian,
“Menjelang akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek
yangmelawanAllah danhidupmenurut hawanafsumereka
sendiri.” 19 Merekalah yang menimbulkan perpecahan di
antara kita. Mereka tidak memiliki Roh Kudus dan dikuasai
oleh keinginan-keinginan diri mereka sendiri.

20 Tetapi Saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah
kalian masing-masing saling menguatkan supaya terus per-
caya 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. Dankarena itu tetaplahmenanti-nantikan
waktunya di mana Kristus menunjukkan kasih-Nya yang
besar kepada kita, yang akan membawa kita kepada hidup
yang selama-lamanya.

22 Tunjukkanlah belas kasihan dan kuatkanlah saudara-
saudari kita yang ragu-ragu. 23 Dan segeralah bertindak
untuk menyelamatkan saudara-saudari kita yang berdosa,
karena hal itu seperti menarik mereka dari dalam api ner-
aka. Tetapi waktu kamu mengasihani dan berusaha men-
guatkan orang-orang seperti itu, kita harus ingat untuk
tetap takut dan hormat kepada TUHAN, dan bencilah perbu-
atan mereka yang menajiskan karena keinginan-keinginan
badani mereka yang jahat.

Pujian bagi Allah
24-25Doa 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 yangmembuat kita layakmasuk ke hadapan kemuliaan-
Nya— di mana kita sangat bersukacita karena tidak ada lagi
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kesalahan pada kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran,
kuasa, dan kekuatan melalui Penguasa kita Kristus Yesus
sebelum ada zaman, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Amin!
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Wahyu– Penglihatan Yohanes
tentang peristiwa-peristiwa yang

akan datang
Kata pengantar oleh Yohanes

1 Buku ini isinya mengenai peristiwa-peristiwa yang su-
dah ditetapkan Allah untuk segera terjadi. Pertama sekali
rencana-rencana-Nya itu dinyatakan olehAllah kepadaKris-
tus Yesus, lalu Kristus mengutus salah satu malaikat untuk
menunjukkan semua itu melalui penglihatan kepada saya,
Yohanes— hamba Kristus. 2Dalam buku ini sayamenuliskan
kesaksian saya sendiri tentang semuayangdiperlihatkannya
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.

4Saya—Yohanes,mengirim salamkepadaSaudara-saudari
seimanyangadadiketujuh jemaatdiprovinsiAsia. Doa saya,
Allahakan selalubaikhati kepadakalianmasing-masingdan
menjagamu sehingga hidupmu tenang dalam perlindungan-
Nya. Karena segala berkat yang kita terima berasal
dariAllahyangsudahadasejakpenciptaansampai sekarang,

dan yang terus ada sampai masa yang akan datang,
dan dari Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya*
berada di hadapan takhta Allah,

5-6 dan dari Kristus Yesus, yang selalu bisa dipercaya dalam
semua kesaksian-Nya tentang Allah Bapa.

Dialah yang pertama sekali† mempunyai hidup yang
* 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. Li-
hat catatan di Why. 3:1. † 1:5-6 pertama sekali Secara harfiah, “Anak
Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman Allah karena anak
sulung dalam kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak sulung yang
mewarisi segala sesuatu dari bapaknya dan menjadi pemimpin semua anak
yang lain. Berarti Yesus adalah yang pertama sekali mempunyai hidup yang
selama-lama sesudah kematian (Kol. 1:18; Why. 1:5), yang Terutama di atas
semua yang diciptakan (Mzm. 89:28; Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa di atas
semua anak-anak lain yang diangkat Allah (Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), dan Yang
merupakan jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan kembali
dari kematian (1Kor. 15:20).
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selama-lamanya sesudah kematian,
dan Dialah Raja Agung atas semua raja di dunia.

Doa saya, Kristus akandimuliakanuntuk selama-lamanya!
Karena kasih-Nya sangat luar biasa kepada kita sehingga
Diamenyerahkan diri-Nya untuk disalibkan, supayamelalui
darah-Nya sendiri kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dengan
demikian Dia sudah menjadikan kita warga kerajaan Allah
dan imam-imam✡ yang melayani Allah— Bapa-Nya, secara
rohani. Biarlah kemuliaan dan kuasa bagi Kristus Yesus
sampai selama-lamanya! Amin!

7 Lihatlah, Yesus datang dengan dikelilingi awan-awan!
Semua manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali,
dan setiap orang akan menyaksikan kedatangan-Nya— ter-
masuk mereka yang sudah menombak Dia. Lalu semua
bangsa di bumi ini akan menangis dengan tangisan yang
keras, karena mereka tahu bahwa Dia datang untuk men-
gadili mereka. Benar, hal itulah yang akan terjadi! Amin!

8 Dan TUHAN Allah berkata, “Hanya Akulah yang layak
disebut ‘Yang Pertama dan Yang Terakhir.’‡ Dan Aku adalah
Yang Mahakuasa yang sudah ada dari sebelum penciptaan
sampai sekarang, dan yang akan terus ada sampai selama-
lamanya.”

Caranya Kristusmenunjukkan diri-Nya kepada Yohanes
9 Saya Yohanes adalah saudara seiman kalian yang juga

sering mengalami penganiayaan seperti yang kalian sedang
alamikarenamengikutYesus. Olehkarena itulahkitabelajar
bertahan dalam kepercayaan kita kepada-Nya dan menjadi
sabar menanti saatnya Allah memerintah sebagai Raja di
dunia ini dengan nyata. Oleh karena saya memberitakan
Firman Allah dan bersaksi tentang Yesus, maka saya juga
ditangkap lalu diasingkan oleh pemerintah kerajaan Roma
ke pulau Patmos.§ 10 Pada suatu Hari Tuhan— yaitu hari
Minggu, tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus, lalu tidak jauh
dari belakang saya, sayamendengar suarayangkeras seperti
bunyi terompet 11yangberkata, “Tuliskanlah semuahal yang
akandiperlihatkankepadamu, lalukirimkanlahbukunya itu
kepada ketujuh jemaat di kota-kota di provinsi Asia— yaitu
Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, dan
Laodikia.”
✡ 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. § 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.
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12 Kemudian saya menoleh ke belakang untuk melihat
Siapa yang berbicara kepada saya. Lalu saya melihat tujuh
lampu yangmasing-masing berdiri di atas satumeja khusus,
dan semuanya terbuat dari emas. 13 Dan di antara ketu-
juh lampu itu ada Seorang yang kelihatan seperti ‘manusia
biasa’— yaitu Anak Manusia.* Dia memakai jubah yang
panjangnya sampai ke kaki. Dia jugamemakai 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. 15 Kaki-
Nya kelihatan seperti pijaran tembaga saat dimurnikan di
dalam api yang sangat panas. Suara-Nya keras seperti suara
air terjun raksasa. 16 Tangan kanan-Nya memegang tujuh
bintang. Lidah-Nya seperti pedang yang kedua sisinya ta-
jam— yang menggambarkan bahwa semua perkataan-Nya
sangat berkuasa. Dan wajah-Nya bersinar seperti sinar
matahari pada waktu tengah hari.

17 Ketika saya melihat-Nya, saya langsung tersungkur di
hadapan-Nya dan saya merasa seluruh kekuatan saya hi-
lang— seperti mati mendadak. Lalu Dia meletakkan tangan
kanan-Nya pada saya dan berkata, “Jangan takut! Aku-
lah yang selalu ada— baik sebelum awal mula penciptaan
maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. 18 Akulah
sumber kehidupan. Biarpun Aku pernah mati, tetapi li-
hatlah! 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 menghidupkan kembali manu-
sia yang sudahmati.

19 “Oleh karena itu, tuliskanlah semua hal yang akan
diperlihatkan kepadamu, karena semua penglihatan ini
menggambarkan keadaan yang terjadi sekarang dan juga
peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. 20 Sekarang
Aku jelaskan arti dari kedua penglihatan tadi: Ketujuh
bintang yang kamu lihat di tangan kanan-Ku menggam-
barkan ketujuh pelayan Tuhan† yang mewakili ketujuh je-
* 1:13 AnakManusiaWaktuYesus tinggaldidunia,Dia seringmenyebutdiri-Nya
“Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut
diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang
Nabi Daniel saksikan dalampenglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)
Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’—
maksudnyadalambentuk ‘manusiabiasa’, waktuAllahmelantikDia sebagaiRaja
atas semua yang ada. † 1:20 pelayan Tuhan Kata ini dalam bahasa Yunani
juga bisa diterjemahkan ‘malaikat’— seperti dalam ayatWhy. 1:1. Arti dasar dari
‘malaikat’ adalah ‘utusan’, dan dalam bahasa Yunani kata itu sering juga dipakai
untuk utusanmanusia.
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maat di kota-kota tersebut, sedangkan ketujuh lampu emas
menggambarkan ketujuh jemaat itu.”‡

2
Surat Yesus kepada jemaat di Efesus

1Lalu Yesus berkata kepada saya,
“Tuliskanlah hal-hal ini kepada pelayan Tuhan* yang

mewakili jemaat Tuhan di kota Efesus: Inilah pesan dari
Aku yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan-Ku
dan 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
padawaktu guru-guru palsumuncul danmengaku bahwa
mereka rasul yang Aku utus, kalian menguji mereka dan
akhirnya kalian menyadari bahwa mereka pembohong.
3 Aku tahu kalian tetap berdiri teguh sebagai pengikut-
Ku. Dan ketika kalian dianiaya karena itu, kalian terus
bertahan dan tidak putus asa.

4 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini:
Kalian tidak lagi mengasihi Aku dan tidak lagi saling men-
gasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepada-
Ku. 5 Sadarlah! Kalian sudah terlalu jauh meninggalkan
Aku. Karena itu bertobatlah! Dan kembalilah kepada cara
hidup kalian yang semula. Tetapi kalau kalian tidak berto-
bat, Aku akan datang dan memindahkan lampu emasmu
dari tempatnya di hadapan-Ku.† 6 Tetapi Aku senang den-
gan kalian karena hal ini: Kalian membenci cara hidup
yang diajarkan oleh para pengikut Nikolaus.‡ Aku juga
membenci cara hidup yang jahat itu.

‡ 1:20 ketujuh jemaat itu Angka tujuh di seluruh Penglihatan Yohanes mem-
punyai arti simbolis. Kemungkinan besar ketujuh jemaat ini menggambarkan
semua jemaat yang percaya kepada Kristus. Lihat jugaWhy. 3:1 dan catatannya.
* 2:1 pelayan Tuhan Lihat catatan di Why. 1:20. † 2:5 memindahkan lampu
emasmu … Sesuai dengan Why. 1:20, lampu emas menggambarkan jemaat. Jadi
kalau lampu jemaat dipindahkan dari hadapan Yesus, berarti merekamenerima
hukuman berat sehingga tidak ada lagi jemaat di kota itu. ‡ 2:6 para pengikut
Nikolaus Tidak diketahui dengan persis apa yang diajarkan oleh kelompok Niko-
laus. 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 ajaranpalsubernamaGnostik, karenamerekamengajarkan
bahwa apa yang tubuh jasmani lakukan tidak mencemarkan kehidupan rohani.
Oleh karena itulahmerekamerasa bebas melakukan dosa apa saja.
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7“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlahbaik-baik
berita ini yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian
masing-masing yang menang dalam peperangan rohani
ini: Kepadamu akan Ku-berikan hak untuk makan buah
dari pohon kehidupan yang ada di Taman Allah.”§
Surat Yesus kepada jemaat di Smirna
8 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili

jemaat di kota Smirna: Inilah pesan dari Aku yang selalu
ada— baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesu-
dah semua ciptaan hilang lenyap. Juga Aku sudah pernah
mati tetapi hidup kembali.

9 “Aku tahu kalian menderita aniaya dan juga miskin,
tetapi sebenarnya kalian kaya! Dan Aku juga tahu
bahwa kalian dituduh melakukan hal-hal yang jahat oleh
mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi
sebenarnya mereka bukan orang Yahudi, tetapi jemaat
iblis. 10 Janganlah takut terhadap penderitaan yang segera
akan kalian alami. Karena iblis akan mempengaruhi
orang-orang untuk memusuhi kalian sehingga beberapa
orang saudara-saudari dari antara kalian ditangkap dan
dipenjarakan. Memang iblismelakukan itu untukmenguji
kesetiaan kalian kepada-Ku. Dan kalian akan mengalami
penderitaan yang berat selama sepuluh hari.* Teruslah
setia— sekalipun kamu harus mati! Lalu Aku akan mem-
berikan mahkota kemenangan† kepadamu pada waktu
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

§ 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 bukanmenunjukkanmahkota seorang raja yang
dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— seperti menjadi tanda
pemenang dalam pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda
pendapat kalau kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja yang menunjukkan
hadiah kehidupan yang selama-lamanya, atau umat Allah benar-benar akan
menerima mahkota seperti itu waktu masuk surga. Lihat juga Yak. 1:12; 2Tim.
4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10.
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12 “Tuliskanlah ini kepadapelayanTuhanyangmewakili
jemaat di Pergamus: Inilah pesan dari Aku yang siap
berperang dengan sepenuh kuasa perkataan-Ku— yang
bagaikan pedang yang tajam kedua sisinya.

13 “Aku tahu bahwa kota kalian adalah pusat kejahatan,
sehingga bisa dikatakan bahwa iblis bertakhta di sana.
Biarpun begitu kamu masing-masing tetap setia kepada-
Ku. Bahkan kamu tidak menyangkal bahwa kamu adalah
pengikut-Ku pada waktu saksi-Ku yang setia— yaitu An-
tipas, dibunuhdi kota kalian, yaitu kota yang sudah seperti
ibukota kerajaan iblis.

14 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Be-
berapadari antarakalianmengikuti ajaransesatyangdulu
diajarkan Bileam. Ingatlah bagaimana Bileam mengajari
Balakuntukmembujukorang Israel supayaberbuat dosa—
yaitu dengan ikut dalampestamakan untukmenghormati
berhaladanmelakukanpercabulan.✡ 15Hampir samaden-
gan ajaran sesat Bileam itu adalah orang-orang di antara
kalian yang mengikuti ajaran Nikolaus. 16 Jadi, bertobat-
lah! Kalau tidak, Aku akan datang kepada kalian secara
tiba-tiba danmenyerang siapa saja yangmengikuti ajaran
sesat itu dengan sepenuh kuasa perkataan-Ku. Kuasa
perkataan-Ku itu digambarkan seperti pedang yang kedua
sisinya tajam.

17 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-
baik berita ini yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh
jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada 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.”

✡ 2:14 Bil. 22:1–25:3; 31:16 ‡ 2:17 manna yang tersembunyi Waktu kedua
belas suku Israel keluar dari Mesir dan tinggal di padang gurun selama empat
puluh tahun, setiap pagi Allahmemberikanmakanan dari surga kepadamereka.
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
danmanna itu kepada mereka. Bagi kita sekarang, manna yang tersembunyi itu
menunjukkan bahwa kita benar-benarmerupakan umat Allah, dan di surga kita
tidak akan pernahmerasa lapar lagi.
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Surat Yesus kepada jemaat di Tiatira
18 “Tuliskanlah ini kepadapelayanTuhanyangmewakili

jemaat di Tiatira: Inilah pesan dari Aku— Anak Allah.
Akulah yangmempunyaimata yang bersinar seperti nyala
api, dan kaki-Ku bersinar seperti tembaga yangmengkilap
saat dimurnikan di dalam api yang sangat panas.

19 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku
tahubahwakalian tetap salingmengasihi sesama saudara-
saudarimu seiman. Aku tahu kamu tetap yakin dan se-
tia kepada-Ku, tetap melayani Aku, dan tetap bertahan
dalam kesusahan. Bahkan dalam semua hal ini kalian
sudah lebih maju dan semakin mengalami peningkatan
dari cara hidup kalian yang semula ketika kalian baru
percaya kepada-Ku.

20 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini:
Kalian terus saja membiarkan perempuan yang bernama
Isebel menyesatkan umat-Ku. Dia mengakui dirinya se-
bagai nabi, tetapi lewat ajarannya dia mengajak umat-Ku
untukmelakukanpercabulan dan ikut dalampestamakan
untuk menghormati berhala. 21 Aku sudah memberikan
cukup banyak kesempatan supaya dia bertobat, tetapi
dia tidak mau bertobat dari percabulannya. 22 Jadi, Aku
akanmenghukumdia dengankesakitan yangmengerikan,
sehingga terpaksa dia hanya terbaring dan menderita di
tempat tidurdimanadia sukaberzina. Dansemua laki-laki
yang sudah berzina dengan dia, kalaumereka tidak berto-
bat dari perbuatan jahat yang diajarkan Isebel itu, mereka
juga akandihukumdengan cara yang sama. 23BahkanAku
akan membunuh 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 akan
menanggungkan beban lain kepada kalian. 25 Hanya
tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepada-Ku sampai
Aku datang kembali.

26-28 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap
kalian yang tetap taat kepada-Ku sampai hari terakhir
dan yang menang dalam peperangan rohani ini: Seperti
Aku menerima kuasa dari Bapa-Ku, kuasa itu jugalah
yang akan Ku-berikan kepadamu— yaitu ‘kuasa untuk
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memerintah atas semua bangsa.’ Dan bersama-Ku kamu
akan ‘memberikan hukuman yang berat atas kesalahan
dan kejahatan mereka.’ Kuasamu untuk menghukum
digambarkan seperti ‘tongkat besi yang dengan mudah
menghancurkan bejana yang terbuat dari keramik.’✡ Dan
kepadamu juga akan Ku-berikan sinar kemuliaan seperti
bintang fajar yang bersinar di timur.✡

29 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-
baik berita ini yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh
jemaat!”

3
Surat Yesus kepada jemaat di Sardis
1 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili

jemaat di Sardis: Inilah pesan dari Aku yang mempunyai
seluruh kekuatan Roh Allah* dan yangmemegang 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, se-
mua pekerjaanmu belum ada yang selesai sampai tuntas.
3Karena itu, ingatlah ajaran yang sudah kamu dengar dan
percayai dari sejak awal. Taatilah itu dan bertobatlah!
Kalau kalian menolak untuk menjaga rohanimu supaya
hidup kembali,makaAku akandatang secara tiba-tiba dan
menghukum kalian. Dan sebelumnya kalian tidak akan
tahu saatnya Aku akan datang, karena Aku akan datang
seperti pencuri.

4 “Tetapi hanya beberapa orang saja di antara kalian
jemaat Sardis yang tidak menodai diri mereka den-
gan melakukan kejahatan.† Setiap kamu akan berjalan
bersama-Ku dengan pakaian putih, karena kamu pantas
menerima kehormatan itu.

✡ 2:26-28 Mzm. 2:7-9; Why. 12:5; 19:15 ✡ 2:26-28 Dan. 12:3; Why.
22:16 * 3:1 seluruh kekuatan Roh Allah Secara harfiah, “ketujuh Roh Allah.”
DalamKitabSuci—dankhususnyaPenglihatanYohanes, angka tujuhmempunyai
arti simbolis. Yohanes memakai angka tujuh untuk menunjukkan hal-hal yang
lengkap, sempurna, atau ilahi. Karena itu Roh Allah— yang memang satu, bisa
digambarkan sebagai tujuh. (Bandingkan Why. 1:5; 3:1; 4:5 dan 5:6.) Ada juga
penafsir yang berkata bahwa Yohanes berpikir tentang Yes. 11:2-5— di mana
Yesaya bernubuat mengenai ketujuh sifat Roh Kudus yang terlihat di dalam diri
Kristus. † 3:4 tidak menodai diri mereka … Secara harfiah, “tidak menodai
jubahmu.” Dalam seluruh kitabWahyu jubah bersih atau putihmenggambarkan
kekudusan dalam cara hidup.
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5 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian
masing-masing yang menang dalam peperangan rohani
ini: Pakaian putih itu akan diberikan kepadamu. Dan na-
mamu tidak akan Ku-hapus dari Buku Kehidupan. Tetapi
di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat akan
Ku-beritahukan bahwa kamu sudah terbukti setia kepada-
Ku.

6“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlahbaik-baik
berita ini yangRoh-Ku sampaikankepadaketujuh 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 den-
ganmenutuppintu itu. DankalauAkuyangmenutuppintu
untuk seseorang, siapa pun tidak bisa membuka pintu itu
baginya.

8 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku
tahu bahwa kekuatan kalian untuk bertahan sangat ter-
batas, tetapi kalian tetap mengikuti ajaran-Ku dan tidak
menyangkal bahwa kalian adalah pengikut-Ku. Karena
itu, lihatlah! Aku sudah membuka pintu— yaitu kesem-
patan bagi kalian, supaya kalian memberitakan tentang
Aku, dan siapa pun tidak bisa menutup pintu kesem-
patan itu. 9 Dengarkanlah! Orang-orang yang sekarang
memusuhi kalian akan Ku-buat supaya mereka datang
sujud di hadapan kalian dan bertobat. Mereka itu adalah
orang-orang yangmengakui dirimereka sebagai penganut
agama Yahudi, tetapi sebenarnya mereka adalah jemaat
iblis. Tetapi Aku akanmembuat mereka sadar bahwa Aku
mengasihi kalian. 10 Kalian sudah menaati perintah-Ku
untuk bertahan dengan sabar sebagai pengikut-Ku. Oleh
karena itu Aku pun akan melindungi kalian dari masa
kesusahan yang akanmenimpa seisi dunia untukmenguji
semuamanusia yang tinggal di bumi.

11 “Aku akan segera datang! Tetaplah bertahan
dalam keyakinanmu kepada-Ku sampai Aku datang,
supaya dalam pertandingan untuk mempertahankan
keyakinanmu ini tidak ada orang yang bisa merampas
mahkota kemenangan kalian pada saat kalian sudah
sangat dekat dengan garis akhir!

✡ 3:7 Yes. 22:22
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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
RumahAllah-Ku. Maksud-Ku, kamuberhak tinggal di sana
sampai selama-lamanya. Dan pada tubuhmu akan Ku-
tuliskan nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku— yaitu
Yerusalembaru yang akan turun dari surga. Juga akanKu-
tuliskan nama baru-Ku padamu.‡

13 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-
baik berita ini yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh
jemaat!”

Surat Yesus kepada jemaat di Laodikia
14 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewak-

ili jemaat di Laodikia: Inilah pesan dari Aku yang juga
disebut Yang Amin!§ Maksud-Ku, Akulah Saksi yang san-
gat layak dipercaya— yang sudah mengajar yang benar
tentang Bapa-Ku. Melalui Akulah, Bapa-Ku menciptakan
segala sesuatu.

15 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing— bahwa
secara rohani kalian tidak dingin dan tidak panas. Biarlah
kalian menjadi panas atau dingin dan tidak hanya seten-
gah hati saja mengikut Aku! 16 Jadi kalian bisa digam-
barkan seperti makanan yang suam-suam kuku saja—
tidak dingin dan juga tidak panas. Maksud-Ku, kalian
seperti makanan yang sesudah Aku rasa, Ku-muntahkan
dari mulut-Ku! 17 Karena kalian masing-masing berpikir,
‘Saya sudah kaya. Harta yang saya kumpulkan sudah
cukup sehingga saya tidak akan mengalami kekurangan
lagi.’ Tetapi kalian tidak menyadari bahwa secara rohani
kalian sangat miskin, tanpa harapan, melarat, buta, dan
telanjang. 18 Jadi Aku menasihatkan kalian supaya kalian
menukar harta kekayaanmu itu dengan emas-Ku— yaitu
emas yang sudah dimurnikan dalam api, sehingga kalian
benar-benar menjadi kaya.✡ Dan pakailah hartamu itu
untukmembelipakaianputihdariAku, supayananti kamu
tidak telanjang dan malu lagi. Dan belilah minyak untuk
dioleskan pada matamu, sehingga mata hatimu bisa meli-
hat dengan jelas.

‡ 3:12 Ayat 12 Tulisan nama-nama tersebut pada tubuh para pemenang me-
nunjukkan bahwa mereka sudah menjadi milik Allah dan Kristus untuk sela-
ma-lamanya, dan mereka adalah warga kerajaan surga. § 3:14 Amin Amin
berarti ‘sangat setuju’ atau ‘biarlah terjadi’. Di sini Yesus menggunakan kata
Amin sebagai nama lain untuk diri-Nya, dan arti dari nama itu dijelaskan dalam
kalimat yang berikut. Bandingkan dengan 2 Kor. 1:20. ✡ 3:18 Luk. 16:9



Wahyu 3:19 764 Wahyu 4:3

19 “Hai anak-anak-Ku yang terkasih, Akulah yang mene-
gur dan mengoreksi kalian!✡ Karena itu nyalakanlah
api semangatmu kembali dan bertobatlah! 20 Lihatlah!
Aku seperti berdiri di depan pintu rumah kalian masing-
masing, mengetuknya, danminta izin untukmasuk. Siapa
saja yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu
hatinya bagi-Ku, Aku akan masuk. Lalu sebagai sahabat
kita akan seringmakan 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

Yohanes melihat takhta Allah dan penyembahan-Nya di
surga

1 Lalu dalam penampakkan yang terus berlangsung itu
saya melihat ke atas ada sebuah pintu terbuka di surga,
dan 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 saya melihat takhta Raja, dan
Dia Yang Mahakuasa sedang duduk di takhta itu! 3Dia yang
duduk di takhta itu kelihatan seperti batu permata yang
mengkilap denganwarnamerah, hijau, danbeberapawarna

✡ 3:19 Ibr. 12:5-11 * 3:21 takhta-takhta di sebelah … Secara harfiah,
“duduk bersama-Ku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun sudahmenang lalu
duduk bersama Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” Menurut bahasa Yunani, Yesus
duduk bersamaBapa-Nya di takhta Bapa-Nya, sedangkan Yesus jugamempunyai
takhta dan banyak pemenang duduk bersama Yesus di takhta Yesus. Ternyata
Yohanes menggunakan perkataan ‘duduk bersama di takhta’ sebagai metafora
untukmenggambarkanmemeganghakmemerintahbersama. 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.
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lain. Dan takhta itu dikelilingi pelangi yang berkilap-kilap
seperti batu permata.*

4Di sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta lain,
dan pada takhta itu duduk dua puluh empat pemimpin yang
memakai jubah putih dan mahkota emas. 5 Takhta Raja
YangMahakuasa itumemancarkan sinarkilat disertai bunyi-
bunyi guntur dan gemuruh yang keras. Di hadapan takhta-
Nya ada tujuh obor yang menyala— yang menggambarkan
seluruh kekuatan Roh Allah.† 6 Dan di hadapan takhta itu
juga ada sesuatu seperti lautan kaca yang bening bagaikan
kristal.
Dekat sekali dengan keempat sisi takhta-Nya ada empat

makhluk hidup yang mempunyai banyak mata di seluruh
badan mereka— baik di bagian depan maupun di bagian
belakang. 7Makhluk hidup yang pertama seperti singa. Yang
kedua seperti kerbau jantan. Makhluk hidup yang ketiga
mukanya seperti muka manusia. Dan yang keempat seperti
burung rajawali dengan sayap terbuka lebar seperti sedang
terbang. 8Keempatmakhluk hidup itumasing-masingmem-
punyai enam sayap, dan seluruh badanmerekamempunyai
banyak mata— bahkan di bagian dalam sayapnya. Siang
malammereka bernyanyi tanpa henti-hentinya,
“Kudus, kudus, kuduslah TUHAN Allah YangMahakuasa!

Dia yang sudah ada dari sejak penciptaan sampai
sekarang,

dan yang terus ada sampai masa yang akan datang.”
9-10Padawaktu keduapuluh empat pemimpin itumenden-

gar para makhluk hidup itu menyanyikan pujian, hormat,
dan ucapan syukur kepada Dia yang hidup sampai selama-
lamanya itu, mereka juga berulang-ulang sujud menyem-
bah di hadapan Dia yang duduk di takhta itu. Lalu
mereka menaruh mahkota mereka masing-masing di hada-
pan takhta-Nya sebagai tandabahwa segala kemuliaan sung-
guh hanyamilik-Nya saja. Danmereka sambil bernyanyi,
11 “Ya TUHAN Allah kami.

Engkau layakmenerima pujian, hormat, dan kuasa!
Karena Engkaulah yangmenciptakan segala sesuatu.

Dan segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada
hanya karena kehendak-Mu.”

* 4:3 ayat 3 Secara harfiah, dalam kalimat pertama Yohanes menulis dua
nama batu permata— yaitu yaspis dan sardis. Dalam kalimat kedua, Yohanes
menyebutpermatabernamazamrudyangberwarna-warni— seperti pelangi juga
berwarna-warni. † 4:5 seluruh kekuatan Roh Allah Lihat catatan diWhy. 3:1.
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5
Anak Domba yang layakmembuka gulungan kitab tentang

rencana Allah
1 Kemudian saya melihat sebuah gulungan kitab di tan-

gan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan
itu mempunyai tulisan di bagian luar dan dalam, tetapi
tidak bisa dibuka dan dibaca karena tertutup dengan tujuh
meterai yang terbuat dari lem lilin. 2 Dan saya melihat
seorang malaikat yang sangat kuat bertanya dengan suara
keras, “Siapakah yang layak melepaskan meterai-meterai
gulungan kitab itu dan membukanya?” 3 Tetapi ternyata
seorangpun tidak ada yang layakmembukanya ataumelihat
bagian dalamnya— baik yang ada di surga, maupun yang
ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi. 4 Maka saya
menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang
pun yang layak untuk melakukan hal itu. 5 Tetapi seorang
dari kedua puluh empat pemimpin itu berkata kepada saya,
“Jangan menangis! Dia yang seperti singa dari suku Yehuda
sudahmenang! 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 dikelilingi oleh keempat makhluk
hidup dan pemimpin-pemimpin itu. Tetapi Anak Domba
itu kelihatannya sudah pernah dibunuh. Dia juga mem-
punyai tujuh tanduk— yang menggambarkan kuasa ilahi-
Nya untuk memerintah, dan tujuh mata— yang menggam-
barkan seluruh kekuatan Roh Allah yang diutus ke seluruh
dunia. 7 Anak Domba itu datang dan mengambil gulungan
kitab itu dari tangan kanan Yang Mahakuasa yang duduk
di atas takhta itu. 8 Dan ketika Dia sudah mengambil gu-
lungan kitab itu, keempat makhluk hidup dan kedua pu-
luh empat pemimpin itu langsung tersungkur dan menyem-
bah di hadapan-Nya. Mereka semua memegang harpa
masing-masing. Danmereka jugamemegangmangkuk emas
yang penuh dengan kemenyan— yangmenggambarkan doa-
doa umat Allah. 9 Dan kepada-Nya mereka menyanyikan
nyanyian baru,
“Engkau layakmenerima gulungan kitab itu

danmelepaskanmeterai-meterainya!
Karena Engkau sudah dibunuh,

* 5:5 Raja Agung keturunan Daud Secara harfiah, “akar/tunas Daud”— yaitu
salah satu sebutan yang artinya Mesias yang dijanjikan yang berasal dari ketu-
runanRajaDaud. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. Lihat jugaMrk. 10:47 dengan
catatannya.
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dan dengan darah-Mu sendiri Engkau sudah menebus
mereka bagi Allah

dari setiap suku, bahasa, bangsa, dan negara.
10 Juga Engkau sudah menjadikan mereka warga kerajaan

Allah
dan imam-imam yangmelayani Allah kita.
Dan Engkau menjadikan mereka raja-raja yang akan
memerintah di atas seluruh bumi.”

11Kemudian dalam penglihatan itu sayamendengar suara
malaikat yang tidak terhitung banyaknya— beribu-ribu
bahkan berjuta-juta. Para malaikat itu mengelilingi para
pemimpin itu, para pemimpin itu mengelilingi keempat
makhluk hidup itu, dan keempat makhluk hidup itu men-
gelilingi takhta besar itu. 12Mereka bernyanyi dengan suara
keras,
“Biarlah segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan

menjadi milik Anak Domba yang sudah dibunuh itu!
Dialah yang layak menerima 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 dan menyembah
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. Ke-
mudian dia berangkat ke bumi untuk mengalahkan para
musuhnya. 3 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai
yangkedua, kemudiansayamendengarmakhlukyangkedua
berkata, “Mari!” 4 Lalu majulah seekor kuda lain. Kuda
itu berwarna merah seperti nyala api. Kepada penunggang
kuda itu diberikan kuasa untuk melenyapkan damai dari
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bumi, supaya manusia saling membunuh. Dan kepadanya
diberikan pedang yang besar.

5 Dan ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang
ketiga, kemudian saya mendengar makhluk hidup yang
ketiga berkata, “Mari!” Lalu majulah seekor kuda hitam. Pe-
nunggang kuda itu memegang sebuah timbangan di tangan-
nya. 6 Kemudian saya mendengar suara yang kedengaran
seperti suara seorang manusia yang keluar dari tengah-
tengah keempat makhluk hidup itu. Suara itu berkata,
“Aduh! Harga satu liter gandum atau tiga liter gandum jenis
murah* sudah naik masing-masing menjadi sama dengan
upah sehari seorang pekerja! Waduh, jangan sampai harga
minyak dan anggur ikut naik!”†

7Ketika Anak Domba itumembukameterai yang keempat,
lalu makhluk hidup yang keempat berkata, “Mari!” 8 Dan
majulah seekor kuda berwarna pucat. Penunggang kuda
itu menggambarkan kematian, dan ada seorang yang keli-
hatan seperti hantu yang mengikuti dia— yang menggam-
barkan kerajaanmaut. Kepadamereka 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 bawah mezbah surgawi saya melihat banyak
jiwa! Jiwa-jiwa itu adalah mereka yang sudah dibunuh
karenamemberitakan Firman Allah dengan setia. 10Mereka
sedang berseru-seru, “Ya TUHAN yang kudus dan benar,
kapan waktunya Engkau menghakimi dan menjatuhkan
hukuman atas orang-orang di dunia yang sudahmembunuh
kami?” 11 Maka kepada setiap jiwa itu diberikan jubah
putih, dan mereka diberitahukan untuk bersabar sebentar
lagi. Karena masih ada lagi saudara-saudari seimanmereka
yang akan dibunuh seperti mereka— yaitu orang-orang yang
sedangmencontohmerekadalampelayanankepadaKristus.
Hendaklahmereka sabarmenunggu sampai— sesuai dengan
rencana Allah, jumlah orang yang mati terbunuh sudah
tercapai.

* 6:6 gandum jenis murah Secara harfiah, “jelai.” † 6:6 Kutipan Kutipan
ini dengan suara manusia menggambarkan bahwa utusan Allah ini membawa
hukuman berupa kerusakan ekonomi dan pemasaranmakanan sehingga terjadi
kelaparan dan kesusahan. Ukuran yang secara harfiah ‘koiniks’ hampir sama
ukurannya dengan liter. Maksud kalimat terakhir kurang jelas, sehingga ada
banyak tafsiran. Kata-kata itu juga bisa diterjemahkan, “Janganlah merusak
pohon zaitun dan pohon anggur,” atau “Janganlah menimbulkan kekurangan
minyak zaitun dan air anggur.”
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12 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang
keenam, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan mata-
hari menjadi hitam seperti pakaian berkabung, dan bulan
purnama menjadi merah seperti darah. 13 Bintang-bintang
di langit pun berjatuhan ke atas bumi— seperti buah-buah
pohon ara yang masih muda jatuh ke tanah ketika digun-
cangkan angin yang kencang. 14 Lalu langit terbelah dan
tergulung— seperti sehelai kertas yang digulung. Lalu setiap
gunung dan pulau tergeser dari tempatnya.

15 Kemudian semua orang melarikan diri dan bersem-
bunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu di gunung—
termasuk raja-raja di bumi, orang-orang terkemuka, para ko-
mandan 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 segeralah menimpa kami!
Sembunyikanlah kami dari Dia yang duduk di atas takhta
itu dan dari kemarahan Dia yang disebut Anak Domba itu!
17Karena hari yang palingmengerikan sudah tiba— di mana
Allah dan Anak Domba itu akan menghukum kita dengan
melampiaskan kemarahan Mereka! Sesudah itu pasti tidak
ada lagi manusia yangmasih hidup!”

7
144.000 orang diberi tanda cap sebagai milik Allah

1 Sesudah kejadian itu saya melihat lagi empat malaikat
berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan
keempat angin bumi— yaitu timur, barat, utara, selatan,
sehinggaangin tidakbertiupdimana-mana—baikdidarat, di
laut, maupun di pohon-pohon. 2Keempatmalaikat itu sudah
menerima kuasa dari Allah untuk merusak bumi dan laut.
Tetapi kemudian saya melihat malaikat lain yang muncul
dari timur yang membawa sebuah alat cap yang digunakan
untuk memberi cap sebagai tanda milik Allah yang hidup.
Lalu malaikat lain itu berseru kepada keempat malaikat
itu, 3 “Janganlah merusak bumi, laut, atau pohon-pohon
sebelum kami memberi tanda cap pada dahi setiap orang
yangmelayani Allah.”

4 Kemudian 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.
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Dari setiap suku itu 144.000 orang yang diberi tanda cap
Allah.*

Kumpulan manusia dari setiap negara, bangsa, suku, dan
bahasa, yang tidak terhitung banyaknya

9 Kemudian saya melihat orang yang jumlahnya banyak
sekali sampai tidak terhitung banyaknya— yang berasal dari
setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa. Di hadapan takhta
Allah dan di hadapan Anak Domba mereka semua berdiri
dengan memakai jubah putih dan memegang daun-daun
palem. 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!”

11Paramalaikat, keduapuluh empat pemimpin, dankeem-
pat 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, kemu-
liaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan sampai
selama-lamanya. Amin!”

13 Kemudian salah satu dari para pemimpin itu bertanya
kepada saya, “Apakah kamu tahu siapa mereka yang
memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka
datang?”

14 Saya menjawabnya, “Tuan, saya tidak tahu. Tolong
beritahu saya.”
Dan dia berkata kepada saya, “Mereka adalah orang-

orang yang keluar dari penganiayaan yang sangat berat itu.
Mereka sudahmembasuh jubahmereka dengan darahAnak
Domba, dan darah-Nya juga yang membuat jubah mereka
menjadi putih. 15 Karena itulah mereka berhak datang
ke hadapan takhta Allah, dan dengan semangat mereka
beribadah kepada Allah siang dan malam di sini di Rumah
surgawi-Nya. Dan Dia yang duduk di atas takhta kerajaan-
Nya akan tetap melindungi mereka. 16 Mereka tidak akan
pernah lapar dan haus lagi. Dan biarpun pada tengah hari
matahari bersinar dengan panasnya, hal itu juga tidak akan
* 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 yang menjadi umat Allah melalui
percaya kepada Kristus.
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mengganggu mereka lagi.✡ 17 Karena Anak Domba yang
berada paling dekat dengan takhta Allah itu akanmenggem-
balakan mereka dan menuntun mereka ke sumber air yang
memberi hidup. DanAllah akan ‘menghapus semuaairmata
dari matamereka.’ ”✡

8
Anak Dombamelepaskanmeterai yang ketujuh

1 Ketika Anak Domba melepaskan meterai terakhir dari
gulungan buku itu, tidak terdengar bunyi apa pun di surga
selama kira-kira setengah jam. 2 Lalu saya melihat ketujuh
malaikat yang terkenal* maju dan berdiri di hadapan Allah.
Dan kepadamereka diberikan tujuh terompet.

3Lalu salah satu malaikat lain datang dan berdiri di dekat
mezbah emas— tempat mempersembahkan kemenyan di
hadapan Allah. Malaikat itu memegang satu panci emas
yang dipakai untuk membakar kemenyan. Dan kepadanya
diberikanbanyak kemenyanuntuk dipersembahkankepada
Allah. Malaikat itu mencampurkan kemenyan dalam panci
itu dengan api yang dia ambil dari mezbah itu. Kemenyan
itu dipersembahkan kepada Allah untuk menggambarkan
doa-doa dari seluruh umat-Nya. 4 Lalu dari panci yang ada
di tangan malaikat itu ada gumpalan asap kemenyan yang
naik ke hadapan Allah. Hal ini menggambarkan doa dari
seluruh umat Allah. 5 Sesudah itu malaikat itu mengisi
panci itu lagi dengan api dari mezbah, lalu dilemparkannya
ke bumi! Maka terjadilah bunyi guntur yang bergemuruh
disertai kilat sambung-menyambung dan gempa bumi.

Ketujuhmalaikat itumeniup terompetnyamasing-masing
6 Sesudah itu ketujuh malaikat yang memegang ketu-

juh terompet itu bersiap-siap untuk meniup terompetnya
masing-masing.

7 Malaikat 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 sedang menyala
dilemparkankedalamlaut. Makasepertigadari lautmenjadi

✡ 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 hadapan
TUHAN. Salah satu bernama Rafael, yang disebut dalam buku Tobit 12:15. (Buku
Tobit salah satu buku dalam Perjanjian Lama gereja Katolik.) Dan yang satunya
lagi adalah Gabriel (Luk. 1:19).
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darah, 9 dan sepertiga dari makhluk hidup yang ada di laut
mati, 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. 11 Nama bintang itu adalah Kepahitan.† Dan
sepertiga dari semua air menjadi pahit sekali, dan banyak
orang yangmati karenaminum air pahit itu.

12Malaikat keempatmeniup terompetnya, lalu segera ben-
cana 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 meli-

hat satu bintang yang sudah jatuh dari langit ke bumi. Tetapi
bintang itu seperti malaikat, dan kepadanya diberikan se-
buah kunci yang bisa membuka lubang jurangmaut. 2Maka
diamembukapintu lubang jurangmaut itu, dannaiklahasap
dari lubang itu seperti asap perapian besar. Matahari dan
langitmenjadi gelapkarenaasapyangkeluardari lubang itu.

3 Lalu belalang keluar dari asap itu ke bumi yang jum-
lahnya sangat banyak sekali. Dan Allah memberikan kuasa
kepada belalang-belalang itu untukmenyakiti manusia den-
gan racunnya— seperti racun kalajengking. 4 Mereka dila-
rang 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 se-
lama 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
† 8:11 Kepahitan Secara harfiah, “Apsintus.” Apsintus adalah sejenis tanaman
yang sangat pahit dan dipakai sebagai obat. Tetapi menurut kebiasaan Apsintus
juga dianggap racun. Di sini Apsintus menggambarkan dukacita yang besar dan
kerusakan alam yangmeracuni manusia. ✡ 9:4 Why. 7:1-8
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dengan cara bunuh diri. Tetapi Allah akan membuat kema-
tian menjauh dari mereka, sehingga usaha bunuh diri yang
mereka lakukan gagal.

7 Belalang itu tampak seperti kuda yang sudah memakai
perlengkapan perang yang terbuat dari plat-plat besi. Di
atas kepala mereka ada sesuatu yang seperti mahkota emas.
Muka belalang itu seperti muka manusia, 8 dengan rambut
panjang seperti seorang perempuan. Tetapi gigi mereka
tajam seperti gigi singa. 9 Dada mereka seperti ditutupi
dengan baju besi. Bunyi sayap mereka seperti bunyi san-
gat banyak kereta perang yang ditarik oleh kuda supaya
lari dengan cepat menyerang musuh. 10 Ekor belalang itu
mengandung racun seperti racun sengat kalajengking. Ekor
belalang itu digunakan untuk menyiksa manusia selama
lima bulan. 11Raja yang memerintah para batalion belalang
itu adalah penguasa jurang maut. Dalam bahasa Ibrani
namanyaAbadon, dandalambahasa 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.

13Ketikamalaikat yangkeenammeniup terompetnya, saya
mendengar suara keluar dari mezbah emas yang di hada-
pan Allah itu. Mezbah itu berbentuk segi empat dan di
setiap sudutnya terdapat satu tanduk, dan suara itu keluar
dari salah satu tanduk itu. 14 Suara itu menyuruh malaikat
keenam yang baru saja meniup terompetnya, “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. Makasetan-setan itudilepaskanuntukmen-
jalankan tugasnya— yaitu untuk membunuh sepertiga umat
manusia di bumi. 16 Dan saya diberitahu jumlah tentara
berkuda yangdipimpin oleh keempat setan itu sebanyakdua
ratus juta.

17Dalampenglihatan saya itu, saya sempatmelihat tentara
berkuda itu. Mereka memakai baju besi. Sebagian baju
besimerekaberwarnamerah seperti nyala api, dan sebagian
memakai warna biru tua, dan sebagian lagi memakai warna
kuning seperti belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala
✡ 9:12 Why. 8:13 * 9:14 setan … Secara harfiah, “malaikat/pemberita.”
Keempatmalaikat ini tidakmungkinmalaikat yangmasihmelayaniAllah karena
mereka terikat. Kemungkinan besar malaikat-malaikat itu adalah malaikat
yang sebelum penciptaan dunia sudah ikut iblis memberontak terhadap Allah.
Kemungkinan besar juga keempat setan ini memimpin para batalion iblis yang
digambarkan dalam ayat 16-19.
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singa. Dan kuda-kuda itu berkuasa juga untuk mengelu-
arkan api, asap hitam, dan asap belerang dari mulutnya.
18 Lalu sepertiga manusia di bumi dibunuh oleh ketiga ben-
cana yang keluar dari mulut kuda-kuda itu— yaitu api, asap,
dan belerang. 19Kekuatan kuda-kuda itu untuk membunuh
bukan saja karena apa yang keluar darimulutmereka, tetapi
juga karena ekormereka seperti kepala ular yang bisameng-
gigit danmenyiksamanusia.

20 Tetapi manusia lain yang tidak terbunuh oleh ben-
cana besar itu masih tidak mau bertobat dari penyembahan
berhala. Mereka menolak berhenti menyembah roh-roh
jahat dan berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri.
Mereka tetap memuji berhala mereka yang terbuat dari
emas, perak, tembaga, batu, dan kayu— yaitu benda yang
tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. 21Danmereka
juga tidak bertobat dari perbuatan jahat mereka yang lain—
termasuk pembunuhan, penyihir, percabulan, dan pencu-
rian.

10
Malaikat yang memberikan gulungan kitab kecil kepada

Yohanes
1Lalu 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. 2Dia
memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kaki
kanannya menginjak laut, sedangkan kaki kirinya mengin-
jak bumi. 3 Malaikat itu berseru dengan suara yang keras
sekali— seperti suara singa yang mengaum. Sesudah itu
suara Yang Mahakuasa berbicara dari surga seperti bunyi
guntur.*

4 Baru saja saya mau menuliskan apa yang saya dengar,
tetapi saya mendengar suara yang lain dari surga yang
berkata, “Jangan tuliskan apa yang dikatakan oleh suara
yang seperti bunyi guntur itu. Rahasiakanlah itu.”

5 Lalu malaikat yang menginjak laut dan bumi itu men-
gangkat tangankanannyake langit 6-7danbersumpahseperti
ini: “Demi Dia yang hidup selamanya— yaitu TUHAN yang
sudah menciptakan segala sesuatu, termasuk segala isi dari
* 10:3 suaraYangMahakuasa…Secaraharfiah, “ketujuhguntur (mengeluarkan)
gemuruhnya masing-masing.” Tidak terdapat informasi bahwa ada tradisi ten-
tang “ketujuh guntur.” Jadi kemungkinan besar ini adalah cara simbolis untuk
mengatakan suara Allah sendiri. (Lihat Kel. 19:16; 19:19; 20:18; Mzm. 29:3-9;
Ibr. 12:18-19.) Dan dari ayat 4, ternyata suara itu menggunakan kata-kata yang
dimengerti Yohanes. Lihat catatan tentang arti angka tujuh dalamWhy. 3:1.
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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 dira-
hasiakan dari manusia akanmenjadi nyata.”

8 Kemudian suara yang tadi dari langit menyuruh saya,
“Pergilah dan ambillah gulungan kitab yang terbuka dari
tanganmalaikat yangmenginjak laut dan bumi itu.”

9 Maka saya pergi kepada malaikat itu dan berkata
kepadanya, “Tolongberikangulungankitab itukepada 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 pe-
rutmu.” 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 pen-
gukur seperti tongkat kepada saya dan berkata, “Pergilah ke
Yerusalem dan ukurlah Rumah Allah dan mezbahnya. Dan
hitunglah jumlah mereka yang beribadah di situ. Tetapi
jangan mengukur teras Rumah Allah yang di sebelah luar.
Karena tempat itu sudah diberikan sebagai tempat berdoa
kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan Allah su-
dah menentukan bangsa-bangsa itu untuk menguasai Kota
Suci (Yerusalem) danmenindas penduduknya selama empat
puluh dua bulan lamanya. 3 Dan Aku akan memberi kuasa
kepada dua orang saksi laki-laki yang akan bersaksi dan
bernubuat selama 1.260 hari.* Dan untuk menunjukkan
† 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’ untukmembedakan para pengikut Yesus yang sudahmenerima
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 den-
gan 1.260 hari, sama juga dengan tiga setengah tahun (Why. 12:14). Jangkawaktu
itu juga dipakai oleh Daniel (Dan. 7:25; 12:7). Sebaiknya kita mengerti bahwa
maksudnya adalahwaktu yang ditentukanAllah dimana kekuasaan kuasa gelap
akan diizinkan menang atas umat Allah sebelum akhir dunia. Melalui cara ini
Roh Allah menunjukkan bahwa kita tidak diberikan informasi yang sebenarnya
tentang berapa lama keadaan ini akan berlangsung.
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kesedihan mereka akan kejahatan manusia, mereka akan
memakai kain kabung setiap hari.” 4Kedua saksi itulah yang
digambarkan dalam tulisan Nabi Zakaria— yaitu kedua po-
hon zaitun dan kedua lampu besar yang berdiri di hadapan
TUHAN yang adalah Raja Agung atas seluruh bumi.✡ 5Kalau
ada orang yangmaumenganiaya kedua saksi itu, maka kelu-
arlah api dari mulut mereka berdua dan menghanguskan
orang-orang yang mau menganiaya mereka. Cara itu-
lah yang ditentukan Allah untuk menjatuhkan hukuman
mati terhadap semua orang yang mau menganiaya mereka
berdua. 6 Mereka juga diberikan kuasa untuk menutup
langit supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat.
Dan mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah.
Mereka juga diizinkan untukmenghukummanusia di dunia
dengan segala macam bencana. Mereka bisa membuat se-
tiap 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 men-
galahkan dan membunuh mereka. 8 Mayat 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. Kejahatan kota itu bisa digam-
barkan seperti Sodom. Dan secara rohani penduduk kota
itu seperti pendudukMesir. 9-10Lalu orang-orang dari setiap
negara, bangsa, suku, dan bahasa akan bersenang-senang
danberpesta serta salingmengirimkanhadiahkarenakema-
tian kedua nabi itu yang sudahmenimbulkan begitu banyak
penderitaanatas seluruhpendudukbumi. Karena itu selama
tiga setengah hari mereka tidak mengizinkan kedua mayat
itu dikuburkan.

11 Tetapi sesudah tiga setengah hari, Allah memberikan
napas hidup kepada kedua saksi itu. Lalu mereka akan
hidup kembali, dan semua orang yang melihat keajaiban
ini menjadi sangat takut. 12 Kemudian kedua saksi itu akan
mendengar suara dari surga yang berseru, “Mari naiklah ke-
mari!” Laluawanmenutupimerekaberduadan terangkatke
surga. Sementara itu orang-orang yang memusuhi mereka
masih ada di situ danmenyaksikan kejadian itu.

13 Maka pada waktu itu akan terjadi gempa bumi yang
hebat. Gempa itu menghancurkan sepersepuluh dari kota
Yerusalem dan tujuh ribu orang akan mati. Semua orang
yang tidak mati akan sangat ketakutan dan berkata satu
✡ 11:4 Zak. 4:1-14 ✡ 11:7 Why. 13:7, 11; Dan. 7:21
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sama yang lain, “MemangAllah yangmemerintah dari surga
sangat berkuasa!”

14 Itulah bencana kedua yang diumumkan oleh burung
elang itu.✡ Tetapi setelah itubencanayangketigaakansegera
menyusul.

Terompet yang ketujuh
15Ketika malaikat yang ketujuh meniup terompetnya, ter-

dengarlah banyak suara dari surga yang berseru,
“Dari sekarang sampai selama-lamanya

Allah akanmemerintah seluruh dunia dengan nyata.
DanKristus— yang sudah dilantik oleh Allah, akanmemerin-

tah sebagai Raja bersama-Nya!”
16 Kemudian kedua puluh empat pemimpin yang sebelum-
nya sedangdudukdi atas takhtamasing-masingmengelilingi
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
sekarangmaupun dari sejak dahulu kala!

Karena melalui kuasa-Mu yang besar Engkau sudah men-
galahkan semua yangmemusuhi-Mu

dan sudahmulai memerintah dengan nyata.
18Memang ‘semua bangsa sudah marah dan mengatur ren-

canamelawan-Mu’,✡
tetapi sekarang sudah tibawaktunyauntukmenghukum
mereka sesuai dengan kemarahan-Mu.

Sudah tiba Hari Pengadilan bagi semua orangmati.
Jadi inilah waktunya Engkau memberi upah kepada
seluruh hamba-Mu—

yaitu semua orang yang takut dan hormat kepada-Mu,
baik yangmempunyai kedudukan tinggimaupun ren-
dah.

Setiap umat-Mu yang dikuduskan melalui Kristus akan
diberi upah,

dan khususnya kepada semua utusan-Mu yang
bernubuat.

Tetapi inilah waktunya juga untuk membinasakan semua
orang yang menghancurkan dan mencemarkan
bumi.”

19Kemudian terbukalahRuangMahakudus di surga dandi
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
✡ 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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yang sangat keras, gempa bumi, dan hujan es yang besar-
besar.

12
Penglihatan tentang perempuan yang mulia dan seekor

naga yangmemusuhi dia
1 Sebuah tanda yang penuh arti diperlihatkan kepada

saya: Saya melihat seorang perempuan yang sangat mu-
lia 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 bin-
tang. 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 terdapat
satu mahkota. 4 Lalu dengan ekornya naga itu menarik dan
melemparkan sepertiga bintang-bintang ke bumi. Sesudah
itunagapunberdiri di hadapanperempuanhamil itu supaya
dia langsungmenelan Anaknya pada saat Dia dilahirkan.

5 Lalu perempuan itu melahirkan seorang Anak laki-laki.
Anak itulah yang dinubuatkan nabi dengan berkata bahwa
Dia akan sangat berkuasa untuk “memerintah atas seluruh
bangsa.” Dan kuasa-Nya digambarkan seperti “tongkat besi
yang dengan mudah menghancurkan bejana tanah liat.”✡
Tetapi sesudah Anak itu lahir, tiba-tiba Dia diambil dan
dibawa kepada Allah untuk memerintah bersama Allah di
sebelah takhta-Nya. 6 Sedangkan perempuan itu melarikan
diri kepadang gurun, ke tempat yang sudahdisediakanAllah
baginya. Di tempat itulah dia akan dipelihara oleh para
malaikat selama 1.260 hari.*

7 Kemudian terjadilah perang di surga! Mikael dan
para malaikat yang ada di bawah perintahnya berperang
melawan naga besar itu. Naga itu berperang dengan ban-
tuan para malaikat yang sebelum penciptaan sudah berpi-
hak kepadanya untuk melawan Allah. 8 Tetapi naga itu
dikalahkan! Jadi diabersama semuamalaikat yangberpihak
kepadanya diusir dari surga. 9 Jadi naga besar itu dan semua
yang berpihak kepadanya dilemparkan ke bumi. Dia itu
adalah si ular yang kita kenal dalam peristiwa yang terjadi
di taman Eden, yang disebut iblis dan yang bernama Satan,
dan yang sukamenipumanusia di seluruh dunia.

10 Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat
keras sekali berseru,
✡ 12:5 Mzm. 2:6-9; Why. 2:27; 19:15 * 12:6 1.260 hari Lihat catatan di Why.
11:2-3.
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“Sekarang sudah tiba saatnya di mana Allah akan menggu-
nakan kuasa-Nya!

Allah akanmendirikan kerajaan-Nya secara nyata
danKristus akanmemerintah sebagai Raja bersamaDia!
Kemenangan-Nya akan terlihat dalam diri setiap umat-
Nya yang sudah Dia selamatkan!

Karena iblis— yang selalu menuduh saudara-saudari kita
seiman siang danmalam di hadapan Allah,

sudah dilemparkan keluar dari surga.
11 Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena

mereka percaya penuh
kepada kemenangan Anak Domba waktu darah-Nya di-
curahkan bagi mereka.

Danmerekamenangkarenamereka tidakmalubersaksi
tentang Raja Penyelamat mereka.

Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri—
bahkan sampai rela mati.

12 Oleh karena itu bersukacitalah, hai seluruh penduduk
surga!

Tetapi celakalah kalian hai seluruh penduduk bumi!— baik
yang ada di darat maupun yang ada di laut,

karena iblis sudah dilemparkan ke bawah.
Dia ada di antara kalian dan sangat marah sekali,

karena dia sudah sadar bahwa waktunya untuk
melawan Allah sudah hampir habis.”

13 Ketika naga besar itu sadar bahwa dia sudah dilem-
parkan ke bumi, dia mengejar ibu yang melahirkan Anak
laki-laki ituuntukmenyakitinya. 14TetapiAllahmemberikan
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 darimulutnya seperti aliran sungai yang
besar ke arah perempuan itu, supaya melalui sungai itu
dia bisa mencelakakan ibu itu. 16 Tetapi ibu itu mendap-
atkan pertolongan, karena atas perintah Allah terbukalah
lubang tanah yang menelan air yang disemburkan naga itu.
17Maka naga itu sangat marah kepada ibu itu, lalu dia pergi
memerangi anak-anaknya yang lain— yaitu kita yang taat
kepada perintah-perintah Allah dan yang setia memberi-
takan ajaran-ajaran Yesus.

18Lalu naga itu berdiri di pantai.

13
Seekor binatang dari laut sebagai wakil naga besar
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1 Lalu saya melihat seekor binatang buas yang muncul
dari dalam laut.* Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan
sepuluh tanduk. Di setiap tanduknya ada satu mahkota, dan
di setiap kepalanya tertulis nama hinaan terhadap Allah—
setiap nama berbeda. 2 Binatang itu mirip dengan macan
tutul. Tetapi kakinya besar sekali seperti kaki beruang,
dan mulutnya seperti mulut singa. Lalu naga yang hebat
itu memberikan kuasa dan kekuatannya sendiri kepada bi-
natang itu, supaya binatang buas itumewakili naga itu seba-
gai 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 kea-
jaiban. 4Mereka juga menyembah naga itu, karena dia yang
memberikan kuasa untuk memerintah kepada binatang itu,
dan juga menyembah binatang itu dengan berkata, “Pasti
tidak ada makhluk yang lebih berkuasa dari binatang itu!
Dan sama sekali tidak adamakhluk yang sanggup berperang
melawan dia!”

5Hal-hal ini terjadi karena binatang itu sudah diberi izin
oleh Allah untuk memerintah sebagai raja selama empat
puluh dua bulan.† Bahkan binatang itu diizinkan untuk
terus memuji dirinya sendiri dan menghina Allah. 6 Jadi
tanpa henti-hentinya binatang itu menghina Allah— nama-
Nya, Rumah-Nya di surga, dan semua penduduk surga.
7Binatang itu juga diberi izin untuk berperangmelawan dan
mengalahkan umat Allah— 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 pengha-
pus dosa.

9 Oleh karena itu, dengarkanlah— hai setiap kalian yang
punya telinga! Penting sekali setiap kita mengerti kehendak
Allah tentang zaman terakhir ini:

* 13:1 binatang buas … Binatang ini menggambarkan roh jahat. Sering kali
dalam Firman TUHAN laut juga menggambarkan kekuasaan kuasa gelap dalam
dunia ini. † 13:5 empat puluh dua bulan Lihat catatan diWhy. 11:2-3.
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10 “Setiap kita yang ditentukan Allah untuk menjadi
tawanan, pasti akanmenjadi tawanan.

Setiap kita yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang,
pasti akan dibunuh dengan pedang.”

Berarti Allahmenghendaki setiap kita yang dikuduskan oleh
Allah tetap bertahan dan setia kepada Kristus dalam penga-
niayaan!

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. 12-14Lalu binatang yang dari laut itu memberikan kuasa
sepenuhnya kepada binatang yang keluar dari darat itu. Jadi
dengan hak penuh sebagai wakilnya, binatang yang kedua
itumemaksa seluruh penduduk bumimenyembah binatang
yang pertama— yaitu binatang yang sudah sembuh dari luka
pedang yang mematikan itu. Dan untuk meyakinkan manu-
sia, binatang kedua mengadakan berbagai keajaiban yang
hebat—bahkanmenurunkanapidari langit kebumididepan
mata semua orang.
Jadi, olehkarenakemampuandankuasauntukmelakukan

keajaiban yang diberikan oleh binatang yang pertama itu,
maka binatang kedua itu menyesatkan hampir semua pen-
duduk 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
binatangpertamapada tangankanannyaataupadadahinya.
Setiap orang dipaksa untukmenerima tanda itu— baik orang
yang berkedudukan tinggi maupun rendah, baik orang kaya
maupun miskin, baik budak maupun yang bukan budak.
17 Artinya siapa saja tidak boleh membeli atau menjual apa
punkalau tidakmempunyai tanda itu. Tandapenyembah itu
menggunakan angka sebagai lambang yang menunjukkan
nama binatang pertama itu.

18Hal ini memerlukan kebijaksanaan untuk mengartikan
maksud dari angka yang dipakai sebagai lambang nama
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binatang pertama itu, karena angka itu menunjukkan sese-
orang.‡ Dan angka itu adalah 666.§

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 baru
dihadapan takhtaAllah, keempatmakhlukhidup, dankedua
puluhempatpemimpin itu. Lagubaru ituadalah lagukhusus
yang dinyanyikan oleh 144.000 orang yang sudah ditebus
oleh Anak Domba dari bumi. Orang-orang lain tidak diper-
bolehkan menyanyikan lagu itu. 4-5 Karena yang 144.000
orang itu sudahmenjagadirimereka supaya terusmurnidan
mereka tidakmengotori dirinyadenganpercabulan. Mereka
tetap suci seperti seorang perawan. Mereka hidup tanpa
noda dan tidak pernah menipu. Mereka mengikuti Anak
Domba itu ke mana saja pun Dia pergi. Dialah yang sudah
menebus mereka dari antara penduduk bumi. Jadi 144.000
orang itulah yang menjadi umat yang sudah dikhususkan
bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.†

Tigamalaikat dan setiap berita yang diumumkannya

‡ 13:18 seseorang Kata ini juga bisa diterjemahkan ‘manusia’. § 13:18 angka
666 Sebagaimana angka tujuh dan dua belas seringmempunyai arti simbolis, be-
gitu 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, danmilik kepunyaan iblis. Juga,
karena huruf-huruf bahasa Yunani sering dipakai untuk menunjukkan angka,
banyakpenafsir berkata bahwanamaorang yang ditunjukkan adalahRaja Roma
bernama Nero— yang memerintah Roma pada waktu Yohanes dipenjarakan.
* 14:1 Bukit Sion … Bukit Sion adalah bagian Yerusalem yang paling lama dan
lokasi Rumah Allah. Tentang 144.000 orang, lihat Why. 7:1-8. † 14:4-5 umat
yang sudah dikhususkan bagi Allah… Secara harfiah, “buah pertama bagi…” atau
“hasil (panen) pertama bagi …” Dalam Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk
hasil panen berupa gandum dan sayur yang diberikan sebagai ucapan syukur
kepada Allah. Anak pertama dari hewan atau anak sulung juga memakai istilah
yang sama. Anak pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah, sedangkan
binatang lain dipersembahkan untuk menggantikan setiap anak sulung dari
orang Yahudi. (Im. 23:9-14, Ul. 26:1-11.)
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6 Lalu saya melihat malaikat lain terbang tinggi di langit
sedang turun membawa berita keselamatan yang selama-
lamanya untuk dikabarkan kepada semua manusia di
bumi— kepada setiap negara, bangsa, suku, dan setiap
kelompok pengguna bahasa daerah. 7 Dia berseru-seru,
“Pujilah Allah! Takut dan hormat kepada-Nya! Karena
sudah tiba waktunya bagi Allah untuk menghakimi setiap
manusia. Sembahlah Allah Pencipta langit, bumi, laut, dan
semuamata air.”

8 Dan ada malaikat kedua yang menyusul malaikat yang
pertama itu. Malaikat kedua itu juga berseru-seru, “Kota
Babel sudah hancur! Ibukota besar Babel sudah hancur
total! Kota itu sudah dihukum sesuai dengan kemarahan
Allah karena penduduk kota itu seperti mengajak penduduk
seluruh negara dan bangsa untuk berpesta mabuk dengan
air anggur mereka. Air anggur itu menggambarkan cara
mereka melibatkan segala bangsa untuk hidup mengikuti
hawa nafsu percabulan, dan hal itu seperti meracuni semua
bangsa.”

9Lalumalaikat yang ketigamenyusulmalaikat yang kedua
itu. Malaikat ketiga itu juga berseru-seru, “Awas! Siapa
yang menyembah binatang pertama itu serta patungnya
danmenerima tanda penyembah pada dahi atau tangannya,
10mereka juga akan ikut dihukumdenganminumair anggur
beracun kemarahan Allah seperti penduduk Babel!✡ Air
anggur itu asli— tanpa campuran apa pun. Janganlah seperti
mereka! Karena mereka ditimpa kemarahan Allah tanpa
ampun, dan akan disiksa dengan api campur belerang di
hadapan Anak Domba dan para malaikat surga. 11 Asap
api yang menyiksa mereka itu akan naik ke atas selamanya.
Begitulah siksaan yang akan terjadi kepada mereka yang
menyembahbinatang 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! Hidupmereka akan senang danmereka
akan istirahat dengan tenang! Mereka tidak akan pernah
mengalami kesusahan lagi karena mengikut Tuhan, dan
✡ 14:10 Why. 15:7
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mereka akan diberi upah karena semua perbuatan baik
mereka.”

Waktunya panen gandum dan anggur di bumi
14 Saya masih terus dalam penglihatan itu, dan saya meli-

hat awan putih. Dan di atas awan itu duduk seseorang yang
kelihatannya seperti Anak Manusia— yaitu seperti Yesus
sendiri!‡ Dia memakai mahkota emas, dan memegang satu
sabit yang tajam. 15 Lalu malaikat lain keluar dari kemah
Allah dan berseru kepada dia yang duduk di atas awan itu,
“Ayunkanlah sabitmu panenlah semua gandum di bumi!
Gandum itu semua sudah masak dan sudah tiba saatnya
untuk dipanen!” 16 Kemudian dia yang duduk di atas awan
itu mengayunkan sabitnya danmemanen semua gandum di
bumi itu.§

17 Lalu malaikat lain keluar dari kemah Allah di surga.
Malaikat itu juga memegang satu sabit yang tajam. 18 Dan
darimezbahyangadadi kemahAllah itukeluar lagimalaikat
lain— yaitu dia yang bertanggung-jawab atas api mezbah.
Dia itu berseru kepada malaikat yang baru keluar dengan
memegang sabit tajam itu, “Ayunkanlah sabitmu yang ta-
jam 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, lalu melemparkan semuanya ke
dalam pemerasan anggur yang sangat besar. Alat pemeras
anggur itu menggambarkan tempat pelaksanaan hukuman
sesuai dengan kemarahan Allah. 20 Kemudian buah-buah
anggur itu diperas di luar kota. Dan darahmanusiamengalir
seperti sungai dari pemerasan anggur itu. Dalamnya kira-
kira dua meter, dan mengalir sampai sejauh tiga ratus kilo-
meter.*

15
Ketujuh malaikat yang mendatangkan bencana hukuman

terakhir
1 Lalu saya melihat keajaiban yang lain di surga yang san-

gat hebat dan mengherankan: Saya melihat tujuh malaikat
‡ 14:14 Anak Manusia … Secara harfiah, “seperti anak manusia.” Tidak jelas di
sini kalau orang ini adalah Yesus sendiri atau malaikat yang menggambarkan
Yesus. Hampir semua penafsir berpikir bahwa Yohanes tidak menggunakan
perkataan ‘anak manusia’ dengan arti dasarnya— yaitu ‘manusia biasa’. Lihat
catatan di Why. 1:13. § 14:16 memanen semua gandum … Hal ini menggam-
barkan ketika semua umat Allah dikumpulkan. * 14:20 Ayat 20 Ukuran
dalam secara harfiah, “setinggi kepala kuda.” Ukuran panjang secara harfiah,
“1.600 stadia.” Buah anggur biasanya diperas dengan cara diinjak-injak orang
supaya airnya keluar. Pelaku yang menghukum manusia dalam penglihatan ini
mungkin paramalaikat.
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yang bertugas mendatangkan tujuh bencana yang terakhir.
Dengan demikian semua hukuman karena kemarahanAllah
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 menggambarkan namanya. Mereka berdiri
sambil memegang kecapi yang sudah diberikan oleh Allah
kepada mereka. 3 Dan mereka sedang menyanyikan lagu
kemenangan yang dulu diciptakan olehMusa— 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!

4Setiap orang akanhormat dan takut kepada-Mu, ya TUHAN.
Dan semua orang akanmemuji danmemuliakan nama-Mu.

Karena nyata sekali bahwa hanya Engkaulah yang
kudus.

Semuabangsaakandatangdan tersungkurmenyembah-Mu,
karena sudah jelas bahwa penghakiman-Mu adil dan
benar.”

5 Lalu saya melihat kemah Allah di surga dan Ruang Ma-
hakudus yang dulu pintunya tertutup dengan kain gorden.
Dan saya melihat bahwa gorden itu sedang dalam keadaan
terbuka! 6 Kemudian ketujuh malaikat yang bertugas men-
datangkan 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. 7 Kemudian salah satu dari
keempat makhluk hidup itu memberikan tujuh mangkuk
emas kepada ketujuh malaikat itu— satu mangkuk kepada
merekamasing-masing. Mangkuk-mangkuk ituberisi penuh
dengan anggur beracun yang menggambarkan hukuman
karena kemarahan Allah— yaitu Dia yang hidup sampai
selama-lamanya. 8Dan kemah Allah itu tiba-tiba penuh den-
gan asap— menggambarkan kemuliaan dan kuasa Allah.✡
Karena itu seorang pelayan pun tidak bisa masuk ke dalam
kemah Allah sebelum ketujuh bencana yang didatangkan
ketujuhmalaikat itu selesai.

✡ 15:2 Why. 4:6 ✡ 15:8 Kel. 40:34; 1Raj. 8:10; Yes. 6:4
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16
Ketujuhmangkuk berisi kemarahan Allah ditumpahkan ke

atas bumi
1 Kemudian saya mendengar suara dari kemah Allah

yang berseru kepada ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan
tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang berisi air anggur ke-
marahan Allah itu ke atas bumi.”

2 Malaikat yang pertama pergi menumpahkan isi
mangkuknya ke atas bumi. Maka timbullah bisul-bisul
yang parah dan menjijikkan pada semua orang yang sudah
menerima tanda penyembah binatang dan patungnya itu.

3Malaikat yang kedua menumpahkan isi mangkuknya ke
atas laut. Kemudian laut menjadi darah berwarna merah
tua— seperti darah orang mati. Maka matilah semua yang
hidup di dalam laut.

4Malaikat yang ketiga menumpahkan isi mangkuknya ke
semua sungai dan mata air. Lalu semuanya menjadi darah.
5 Kemudian saya mendengar malaikat yang berkuasa atas
semua laut, sungai, danmata air berseru,
“Hukuman-hukuman-Mu ini sangat adil,

ya Allah YangMahakudus dan yang satu-satunya—
baik dari sejak dahulumaupun sampai sekarang!

6 Karena orang-orang itulah yang sudah menumpahkan
darah

umat-Mu dan darah semua nabi dan utusan-Mu,
dan sekarangEngkauyang sudahmembuatmereka terpaksa

minum darah!
Hukuman itu setimpal dengan perbuatanmereka!”

7 Lalu saya mendengar suara dari mezbah emas✡ yang
berseru,
“Ya TUHAN— Allah YangMahakuasa,

Engkaumenjatuhkanhukumandenganadil danbenar!”
8Malaikat yang keempat menumpahkan isi mangkuknya

ke matahari. Maka keluarlah api dari matahari itu dan
menghanguskan manusia. 9Akibatnya manusia mengalami
banyak luka bakar yang sangat parah danmengerikan. Lalu
mereka menghina Allah, karena mereka menyadari bahwa
semua bencana itu terjadi atas kuasa-Nya. Tetapi mereka
tetap tidakmau bertobat dan tidakmaumemuliakan Allah.

10Malaikat yangkelimamenumpahkan isimangkuknyake
atas takhta binatang yang pertama itu. Lalu seluruh daerah
kekuasaannya menjadi gelap. Dan orang-orang merasa
sangat tersiksa karena ketakutan dan kesakitan.* 11 Maka

✡ 16:7 Why. 6:9 * 16:10 merasa sangat tersiksa … Secara harfiah, “menggigit
lidahnya karena (menahan) rasa sakit (yang luar biasa sakitnya).”
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karena bisul, luka bakar, dan rasa tersiksa itu mereka se-
makinmenghinaAllahdi surga. Danmereka tetap tidakmau
bertobat dari segala kejahatanmereka.

12Malaikat yang keenam menumpahkan isi mangkuknya
ke Sungai Efrat yang besar itu. Lalu air di sungai itumenjadi
kering. Hal itu terjadi sesuai dengan rencana Allah, untuk
mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur yang akan
datangmemimpinpara tentaramerekauntukmenyeberangi
sungai itu. 13 Kemudian saya melihat tiga roh jahat yang
mirip seperti katak. Ketiga roh jahat itu masing-masing
keluardarimulutnaga itu, darimulutbinatangpertama, dan
darimulut binatang kedua. (Binatang kedua itulah yangbek-
erja sebagai nabi palsu yang menyesatkan manusia dengan
kuasa binatang pertama itu.) 14Ketiga roh itu adalah setan-
setan yang mempunyai kuasa untuk mengadakan berbagai
keajaiban. Dengan demikian mereka mengajak raja-raja di
seluruh dunia supaya mengumpulkan para tentara mereka
untuk berperang pada hari peperangan yang terakhir yang
sudah ditetapkan Allah Yang Mahakuasa.✡ 15-16 Kemudian
ketiga setan itu mengumpulkan semua raja dunia bersama
para tentara mereka di tempat yang bernama Harmagedon
dalam bahasa Ibrani.
Tetapi Roh Kristus berkata, “Dengarlah! Aku datang

dengan tiba-tiba seperti pencuri. Sungguh diberkatilah
setiap kalian yang berjaga-jaga dan yang tidak membuat
dirinya ternoda dengan melakukan kejahatan! Kamulah
yang akan dianggap pantas memakai jubah putih, dan den-
gan demikian kamu tidak merasa malu terhadap umat-Ku
karena kamu tidakmempunyai pakaian surgawi.”†

17Malaikat yang ketujuh menumpahkan isi mangkuknya
ke udara di bumi. Lalu keluarlah suara dari takhta Allah
yang ada di dalam Ruang Mahakudus itu yang berseru,
“Semuanya sudah selesai!” 18Maka terjadilah kilat, guntur
dan bunyi-bunyi gemuruh yang sangat keras, dan gempa
bumi yang hebat. Dari dulu sejak manusia ada di atas bumi,
belum pernah ada gempa bumi yang seperti itu. Dan itulah
gempa bumi yang paling hebat. 19-20Kota besar yang sering

✡ 16:14 Why. 19:11-15 † 16:15-16 Ayat 15Yangditerjemahkan ‘tidakmembuat
dirinya ternoda’, secara harfiah, “jaga (supaya tidak kehilangan) jubahnya.”
Artinya menunjukkan kekudusan dalam hidup seperti dalam Why. 3:4. Bagian
terakhir, secara lebih harfiah, “supaya tidak berjalan telanjang dan tidak men-
dapat malu dalam pandangan (orang lain).” Di zaman Alkitab, kata ‘telanjang’
bisa dipakai kalau tidak memakai jubah luar tetapi masih ada pakaian dalam.
(Contohnya, lihat NET Yes. 20:3.) Yang penting dari arti ayat ini, ternyata
kekudusan hidup kita di dunia akan terlihat di surga melalui pakaian yang
diberikan.
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kita sebut Babel‡ binasa dan terbelah menjadi tiga bagian.
Jadi Allah tidak lupa menghukum Babel yang besar itu
karena kemarahan-Nya. Karena kejahatan yang dilakukan
oleh raja-raja dan penduduk kota itu, maka hukuman yang
mengerikan menimpa mereka, dan mereka seperti dipaksa
minum anggur beracun dari Allah. Banyak juga kota di
negeri-negeri lain yang binasa karena gempa bumi itu. Se-
tiappulauhilang lenyap. Semuagununghancurdanmenjadi
rata. 21 Juga hujan es seperti batu-batu yang besar masing-
masing beratnya empat puluh kilogram jatuh dari langit
menimpamanusia.§ Lalumanusia semakinmenghina Allah
karena bencana hujan es yang sangat mengerikan itu.

17
Penglihatan tentang pelacur dan binatang jahat

1 Lalu salah satu dari ketujuh malaikat yang mempun-
yai ketujuh mangkuk itu datang dan berkata kepada saya,
“Datanglah kemari. Saya akan menunjukkan kepadamu
hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelacur yang terke-
nal itu— yaitu dia yang duduk di tempat yang banyak sungai
mengalir.* 2 Raja-raja di bumi sudah berbuat cabul den-
gan dia, dan semua penduduk bumi sudah menjadi 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 punggung
seekor binatang yang berwarna merah. Pada kulit binatang
itu tertulis banyak nama yang semuanya menghina Allah.
Binatang itu juga mempunyai tujuh kepala dan sepuluh
tanduk. 4 Perempuan itu memakai pakaian yang sangat
‡ 16:19-20 sering kita sebut Babel Yohanes dan Petrus (1Ptr. 5:13) menggu-
nakan nama Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu
mengingatkan kita ketika orang Israel dibuang ke negeri Babel. Dulu ibukota
Babel juga seperti Roma— yaitu kerajaan yang sangat kejam dan jahat terhadap
umat Allah. § 16:21 empat puluh kilogram Secara harfiah, “satu talenta.”
* 17:1 pelacur … sungai Di dalam pasal ini, jelas bahwa pelacur dan binatang
yang merah menggambarkan kota yang disebut Yohanes sebagai Babel, tetapi
yang sebenarnya adalah kota Roma. Gambaran banyak sungai cocok untuk
Babel, sedangkan ketujuh bukit (ayat 9) cocok untuk Roma. Seperti pada pasal
berikutnya, bagi kita pada zaman sekarang, kedua kota itu jugamenggambarkan
sistem pemerintahan global yang dengan serakah mempromosikan semua hal
yang membangkitkan hawa nafsu dan selalu memusuhi Allah dan umat-Nya,
karena di bawah pimpinan iblis. † 17:2 kiasan ayat 2 ‘Berbuat cabul dengan’
pelacur itumenggambarkanbahwasistempemerintahanglobalakanmenghasut
para pemimpin dunia untuk menyembah berhala. ‘Menjadi mabuk karena air
anggurnya’ menggambarkan orang-orang yang mengikut gaya hidup duniawi
yang penuh hawa nafsu.
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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 sebuahnamayangmenggambarkandirinya
yang sebenarnya— yaitu

Aku ibukota Babel yang terbesar—
yaitu ibu dari semua pelacur

dan sumber dari segala kenajisan di bumi.
6Lalu saya menyadari bahwa perempuan itu mabuk karena
minum darah! Yaitu darah umat yang dikuduskan Allah—
yang dibunuh karena mereka setia dan tidak malu bersaksi
tentang Yesus. Maka saya memandangi dia dengan sangat
heran.

7 Tetapi malaikat itu berkata kepada saya, “Kenapa kamu
heran? Saya akanmenjelaskan kepadamu rahasia dari yang
digambarkan sebagai pelacur dan binatang yang ditung-
ganginya itu— yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh.
8Binatang itu menggambarkan seseorang yang dulu pernah
hidup di dunia, tetapi sekarang sudah mati. Dia akan hidup
kembali dan muncul dari dunia orang mati untuk menjadi
raja lagi. Dan seluruh penduduk bumi— yaitu setiap orang
yang namanya tidak tertulis di dalam Buku Kehidupan sejak
dunia diciptakan, akan heran melihat binatang itu ketika
hidup kembali. Lalu dia akan dibinasakan ke dalam neraka.

9 “Siapa yang mau menjelaskan arti dari hal-hal ini
perlu pikiran yang bijaksana. Ketujuh kepala binatang itu
menggambarkan tujuh bukit yang adalah tempat perem-
puan itu duduk dan juga menggambarkan tujuh raja besar.
10 Lima dari raja-raja itu sudah mati. Raja yang keenam
sedang memerintah sekarang. Raja yang ketujuh belum
muncul, dan waktu dia muncul dia akan memerintah tetapi
hanya sebentar saja. 11 Nah, seperti yang saya katakan,
binatang yang berwarna merah itu dulu hidup di dunia,
tetapi sekarang tidak ada lagi. Dulu dia adalah salah satu
raja dari ketujuh raja itu. Tetapi ketika dia hidup kembali,
dia akan terhitung sebagai raja kedelapan. Lalu dia akan
dibinasakan ke dalam neraka.

12 “Sepuluh tanduk yang sudah kamu lihat itu juga
menggambarkan sepuluh raja yang akan memerintah atas
sepuluh negara, tetapi mereka belum mulai 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
‡ 17:12 waktu yang singkat saja Secara harfiah, “satu jam.”
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dan kekuatanmilitermereka kepada binatang itu. 14Mereka
semuanya akan berperang melawan Anak Domba! Tetapi
Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Dialah
Penguasa atas segala penguasa dan Raja atas segala raja.
Dan para batalion-Nya adalah umat pilihan-Nya sendiri—
yaitu mereka yang dipanggil-Nya dan yang setia kepada-
Nya.”

15 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Tempat itu di
mana banyak sungaimengalir— yang adalah tempat pelacur
itu duduk, menggambarkan banyak kelompok orang,
termasuk semua bangsa, suku, dan kelompok pengguna
bahasa daerah. 16 Kesepuluh tanduk— menggambarkan
raja-raja, dan binatang yang sudah kamu lihat itu akan
membenci pelacur itu. Mereka akan merampas semua
harta dan pakaiannya sampai membuat dia telanjang.
Mereka akanmenangkapnya lalumemakan dagingnya. Dan
akhirnya mereka akan membinasakan mayatnya dengan
api. 17 Sebenarnya hanya Allah saja yang menggerakkan
hati mereka supaya sepakat melakukan apa yang sesuai
dengan rencana-Nya. Karena itulah mereka menyerahkan
kuasa kerajaan mereka kepada binatang itu, supaya semua
kehendak dan perkataan Allah ditepati. 18Dan penglihatan
tentang pelacur itu menggambarkan ibukota terbesar yang
memerintah atas semua raja di bumi.”

18
Penglihatan tentang Babel yang sudah binasa

1 Sesudah itu saya melihat malaikat lain turun dari surga.
Diamempunyai kekuasaan yang besar dan sinar kemuliaan-
nya menerangi bumi. 2 Malaikat 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 sudah menjadi 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.
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Hal itu seperti segala bangsamenjadi mabuk dengan air
anggur yang diberikan oleh penduduk kota itu.

Akibatnya para pedagang di bumi menjadi kaya karena
berjual beli segala macam barang mewah dengan
mereka yang mereka pakai untuk memuaskan hawa
nafsumereka.”✡

Peringatan Allah kepada kita yang hidup pada zaman
sekarang

4Kemudian sayamendengar suara Tuhan Yesus dari surga
yang berkata,
“Hai umat-Ku, larilah dari kota itu!

Jangan sampai kamu terpengaruhdan ikut berbuat dosa
seperti mereka.

Karena dengan begitu kamu juga akan ikut dihukum
bersamamereka dengan berbagai bencana.

5 Karena dosa penduduk kota itu seperti sudah bertimbun-
timbun sampai setinggi langit!

Jadi Allah siap menghukum mereka setimpal dengan
kejahatanmereka.

6Oh, sudahwaktunya! Biarlah penduduk kota itumenderita
seperti merekamembuat umat-Kumenderita!

Karenamereka seringmenyusahkan orang lain, biarlah
kesusahanmenimpamereka dua kali lipat!

Karenamereka sepertimeracuni bangsa-bangsa lain dengan
air anggurmereka,

jadi sekarang biarlah mereka minum racun yang lebih
keras lagi!

7 Ingatlah cara mereka membesarkan diri mereka masing-
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 kesombongan mereka itu, biar berbagai ben-
cana datang tiba-tibamenimpamereka!

Jadi pada hari yang sama, biar mereka mengalami ke-
laparan, kematian, perkabungan, dan binasa terbakar
oleh api!

Karena TUHAN yang mengadili mereka adalah Allah yang
kuat dan berkuasa!”

✡ 18:3 Why. 17:2
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Ratapan yang akan terjadi ketika ibukota Babel dibi-
nasakan

9 Ketika 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 akan menonton dari jauh dengan
meratap,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang

menimpa ibukota yang besar itu!
Kasihan sekali! Karenadulu kotaBabel sangat besar dan
kuat.

Tetapi dalam satu jam saja hukuman Allah sudah menimpa
mereka!”

11 Demikian juga para pedagang di bumi akan menangis
dan berkabung karena kota itu, karena pusat pemasaran
barang mereka sudah dibinasakan. Jadi mereka akan
berkata, “Siapa yang akanmembeli semua ini?

12 Siapa yang akan membeli emas, perak, batu permata,
danmutiara kami ini?

Dan siapa lagi yang akanmembeli kain linen halus, kain
ungu, kain sutera, dan kain kirmizi kami?

Siapa yang akan membeli berbagai jenis barang dari
kayu yang harum baunya?

Atau barang yang terbuat dari gading, kayu yangmahal,
tembaga, besi, dan batu pualam?

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 dan membeli anggur,
minyak zaitun, dan tepung halus?

Tidak ada lagi pengusaha yang perlu gandum, lembu
sapi, dan domba.

Raja siapa yang akanmembeli kuda dan kereta kami?
Tidak ada orang kaya yang akanmembeli budak kami!”

(Sungguhmengerikan! Bahkanmanusia jugamereka jual!)
14 Jadi para pedagang itu akanmeratap,

“Oh, sungguh kasihan! Bagi para penduduk Babel, semua
barangmahal yangmereka inginkan sudah lenyap.

Segala kemewahan dan keindahan mereka sudah dibi-
nasakan.

Mereka tidak akanmenemukan barang itu lagi!”
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15 Dulu memang para pedagang itu menjadi kaya karena
barang-barang yang mereka pasarkan di sana. Tetapi meli-
hat bencana itu, mereka hanya akan menonton dari jauh
saja, karena mereka takut ditimpa siksaan yang sama. Den-
ganmenangis dan berkabung 16mereka berkata,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang

menimpa ibukota terbesar itu!
Kasihan sekali! Karena dulu penduduk kota itu setiap
hari berpakaian kain linen halus, kain ungu dan kain
kirmizi.

Dan setiap hari mereka memakai 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 akan
menonton bencana besar itu dari jauh. 18 Ketika mereka
melihat asapyangnaikkeatasdari api yangmenghanguskan
kota itu, mereka akan berkata, “Tidak pernah ada kota se-
bagus ibukota terbesar itu!” 19 Jadi mereka akan berkabung
dengan menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan
sambil menangis mereka akanmeratap,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang

menimpa ibukota terbesar itu!
Kasihan sekali! Karena kita yang dulu terlibat
memasarkan barang dengan kapal laut menjadi kaya
karena kota itu!

Tetapi dalam satu jam saja semuanya sudah dibi-
nasakan!”

20Tetapi ada suara dari surga yang berseru,
“Hai semua penduduk surga, bersukacitalah karena ibukota

yang jahat itu sudah dibinasakan!
Dan para utusan Allah yang bernubuat, para rasul Kris-
tus, dan semuaumatyangdikuduskanmelaluiKristus,
hendaklah kalian bersukacita.

Karena Allah sudah menjatuhkan hukuman atas penduduk
kota itu setimpal dengan kejahatan mereka terhadap
kalian.”

Malaikatmenggambarkan kebinasaan Babel
21 Lalu satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu

besar— sebesar batu gilingan gandum yang diputar dengan
tenaga keledai. Lalumalaikat itumelemparkannya ke dalam
laut sambil berkata,
“Dengan cara kekerasan seperti inilah kota Babel yang besar

itu akan dibinasakan—
sampai kota itu tidak akan ditemukan lagi!
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22 Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik
lainnya

tidak akan terdengar lagi di sana.
Di sana tidak ada lagi orang yang pintar membuat barang

yangmewah.
Bahkan suara batu gilingan gandum tidak akan terdengar

lagi di sana.
23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di sana.
Suara gembira dari pengantin laki-laki dan perempuan

tidak akan terdengar lagi di sana.
Hukuman ini disebabkan karena pedagang-pedagang di

sanamenjadi orang yang terkaya di dunia
karena ilmu sihir mereka yang menyesatkan dan mera-
cuni segala bangsa.

24 Dan di dalam kota itu terdapat darah para nabi, utusan
Allah, dan umat Allah yang lain.

Danbanyak jugapembunuhanyangdilakukandi 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

yang membuat penduduk bumi ternoda dengan
penyembahan berhala.

Di mata Allah, hal itu seperti dosa percabulan.
Dan Allah sudah membalas pembunuhan hamba-hamba-

Nya kepada pelacur itu,
karena dia yangmenjadi pelakunya.”

3 Sekali lagi orang banyak itu berseru,
“Haleluya! 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 tersungkur menyembah Allah
yang duduk di atas takhta itu. Mereka berseru-seru,
“Amin! Haleluya!”

5 Lalu terdengarlah suara dari dekat takhta Allah yang
berseru,

* 19:1 Haleluya Kata ini dari bahasa Ibrani dan berarti “Pujilah Yahweh.”
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“Pujilah Allah kita hai semua hamba Allah!—
yaitu semua yang takut dan hormat kepada-Nya, baik
yangmempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.”

6 Kemudian saya mendengar suara orang yang sangat
banyak itu dan suara para malaikat. Bunyinya seperti bunyi
air terjun yang besar atau seperti bunyi guntur yang hebat
ketika mereka bersorak-sorai,
“Haleluya! Karena sekarang TUHAN Allah kita memerintah

dengan nyata!
Terpujilah YangMahakuasa!

7Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai!
Marilah kita memuliakan Allah karena hari pernikahan Dia

yang disebut Anak Domba sudah tiba!
Dan pengantin perempuan-Nya sudah mempersiapkan
dirinya.

8 Kepada pengantin-Nya sudah diberikan jubah dari kain
linen putih yang sangat bersih danmengkilap.”

Pengantin perempuan-Nya adalah gambaran semua umat
Allah yang dikuduskan lewat pekerjaan Kristus, sedangkan
linen putih dan bersih adalah perbuatan-perbuatan benar
yang dilakukan umat Allah.

9 Kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu
kepada saya✡ menyuruh saya, “Tuliskanlah ini: Sung-
guh diberkati Allah semua orang yang diundang ke pesta
pernikahanAnakDomba!” Laludiaberkata lagikepadasaya,
“Itulah perkataan yang benar dari Allah!”

10 Lalu saya langsung tersungkur untuk menyembah
malaikat itu. Tetapi dia berkata kepada saya, “Jangan
lakukan itu! Saya juga hamba Allah sama seperti kamu
dan saudara-saudarimu seiman— yaitu semua orang yang
setia bersaksi tentang Yesus. Sembahlah Allah! Karena
semua orang yang mengabarkan berita keselamatan ten-
tangYesusmenjalankanpekerjaanRohKudus— 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. Pe-
nunggangnya Dia yang disebut ‘Yang Setia’ dan ‘Yang Benar’,
karena Dia selalu adil ketika Dia menghakimi manusia dan
ketikaDiaberperangmelawanorang-orangyangmemusuhi-
Nya. 12Mata-Nyabersinar seperti nyalaapidanDiamemakai
banyak mahkota. Pada dahi-Nya tertulis suatu nama yang
tidak diketahui oleh siapa pun selain Dia sendiri. 13 Dia
✡ 19:9 Why. 17:1
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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 me-
nunggangi kudaputih, dan jubahmereka jugadari kain linen
yang putih dan bersih. 15 Dia yang memimpin mereka siap
berperang dengan kekuatan perkataan-Nya— yang digam-
barkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam. Dengan
kekuatan itulah Dia akanmengalahkan 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 digam-
barkan seperti “tongkat besi yang dengan mudah menghan-
curkan bejana keramik.”✡ Dialah yang akan menjatuhkan
hukuman atas bangsa-bangsa sesuai dengan kemarahan Al-
lah Yang Mahakuasa, dan kebinasaan yang dijatuhkan atas
mereka digambarkan seperti memeras buah anggur untuk
menghasilkan air anggur. 16 Pada bagian jubah-Nya yang
menutupi paha-Nya tertulis nama lain untuk-Nya— yaitu

“Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala pen-
guasa.”
17 Lalu di langit saya melihat malaikat berdiri menginjak

matahari dengan berseru-seru, “Hai semua burung yang
terbang di langit, marilah ke sini! Datanglah dan makanlah
dalampesta kemenangan yang disediakanAllah 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 bumibersamapara tentaramereka 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 lam-
bang nama binatang pertama itu. Jadi kedua binatang
itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api bercam-
pur belerang.✡ 21 Dan Tuhan yang menunggangi kuda
putih itu membunuh para tentara mereka dengan kekuatan
✡ 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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perkataan-Nya saja. Lalu semua burung kenyang sekali
karenamemakan dagingmereka.

20
Kerajaan seribu tahun

1 Lalu saya melihat malaikat turun dari surga memegang
kunci pintu jurangmaut dan satu rantai besar di tangannya.
2-3 Lalu malaikat itu menangkap dan mengikat naga besar
itu— yaitu si ular yang kita kenal dalam cerita taman Eden,
yang disebut iblis dan yang bernama Satan. Kemudian
malaikat itu melemparkan naga itu ke dalam jurang maut.
Sesudah mengunci pintunya, dia memasang meterai pada
pintu itu. Dan iblis akan terikat dan dipenjarakan di situ
selama seribu tahun. Jadi dia tidak bisa menipu bangsa-
bangsa sampai masa seribu tahun itu berakhir. Sesudah itu
ular itu akan dilepaskan lagi, tetapi hanya sementara saja.

4Kemudian saya melihat banyak takhta, dan orang-orang
yang duduk di takhta-takhta itu adalah mereka yang di-
anggap pantas menerima kuasa untuk menghakimi. Saya
jugamelihat jiwa-jiwa orang yang sudahdipotong kepalanya
karena mereka bersaksi tentang Yesus dan memberitakan
Firman Allah. Mereka yang tidak menyembah binatang
atau patungnya itu dan tidak menerima tanda penyembah
binatang itu pada dahi atau tangan mereka. Mereka hidup
kembali dan memerintah bersama Kristus selama seribu
tahun. 5 Pada waktu itulah tahap pertama orang-orang mati
dihidupkan kembali, sedangkan orang-orang mati yang lain
tidak akan hidup kembali sebelum berakhir masa seribu
tahun itu. 6 Sungguh diberkati Allah setiap orang yang turut
ambil bagian dalam kehidupan kembali tahap pertama itu.
Mereka sungguh kudus. Dan mereka tidak akan mengalami
hukuman Allah yang disebut dengan ‘kematian yang ke-
dua’.✡ Danmereka akanmenjadi imam yangmelayani Allah
dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama Kristus
selama seribu tahun.

Iblis dikalahkan
7 Ketika masa seribu tahun itu sudah berakhir, iblis

akan dibebaskan dari penjara— yaitu jurang maut. 8 Lalu
dia akan pergi menipu segala bangsa ke seluruh dunia—
yaitu apa yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel sebagai
raja Gog dan bangsa Magog.✡ Lalu dia akan kumpulkan
merekauntukberperangmelawanAllah, dan jumlah tentara
mereka digambarkan seperti banyaknya pasir di pinggir
laut. 9 Semua batalion iblis itu akan datang dari seluruh
✡ 20:6 Why. 20:14 ✡ 20:8 Yeh. 38:1–39:29
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daerah di bumi untukmengepung perkemahanumat Allah—
yaitu kota yang dikasihi-Nya. Tetapi api akan turun dari
langit danmenghanguskanmereka.

10 Lalu 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 sana mereka akan disiksa siang dan malam sampai
selama-lamanya.

Pengadilan yang terakhir
11 Lalu saya melihat takhta agung yang putih. Dan Dia

yang duduk di atas takhta itu adalah Yang Mahamulia. Dia
begitu mulia sehingga ketika cahaya-Nya bersinar, langit
dan bumi tiba-tiba lenyap— seperti cahaya matahari yang
panas melenyapkan awan-awan. 12Kemudian saya melihat
bahwa semua orang mati yang lain hidup kembali.* Mereka
berdiri di hadapan takhta itu— baik yang dulu mempunyai
kedudukan tinggi maupun rendah. Kemudian buku-buku
catatan tentang perbuatan mereka dibukakan, dan satu
buku lagi juga dibuka— yaitu Buku Kehidupan. Lalu mereka
dihakimi menurut perbuatanmerekamasing-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. 14-15 Kemudian setiap orang yang
namanya tidak tertulis dalam Buku Kehidupan itu dilem-
parkan 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. 2Kemudian sayamelihat
kota kudus Allah— yaitu Yerusalem baru, sementara Allah
sedang turunkan dari surga. Kota itu indah sekali. Kein-
dahannya bisa digambarkan seperti pengantin perempuan
yang sudah berdandan pada waktu pernikahannya dengan
pengantin laki-laki.✡

* 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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3Kemudian sayamendengar suara dari dekat takhta Allah
yang berseru,
“Mulai sekarang Allah akan tinggal bersamamanusia.
Jadi, sekarang Allah sudahmenepati janji-Nya yang Dia sam-

paikanmelalui 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 atau
menangis lagi. Karena cara hidup yang lama sudah
tidak ada lagi.”

5 Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, “Lihat-
lah! Aku sedang memperbarui 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 mem-
berikan kepadanya air minum— yaitu air dari mata air yang
mengalirkan air kehidupan!✡ 7 Setiap kalian yang tetap
setia kepada-Ku dan menang dalam peperangan rohani ini
akan menerima semua berkat tersebut. Kalian pantas dise-
but ‘anak-anak-Ku,’ dan Aku senang disebut ‘Allah kalian.’
8 Tetapi berkat-berkat tersebut tidak akan pernah diterima
oleh orang-orang yang seperti ini:
penakut, pembunuh, penyembah berhala,
tukang sihir, tukang tipu,
orang yang tidak setia kepada Yesus,
dan orang yang menodai dirinya dengan melakukan per-

cabulan atau bermacam-macam dosa lain yang men-
jijikkan.*

Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api bercampur
belerang.” (Itulah yang disebut “kematian tahap kedua.”)

✡ 21:3 Yer. 24:7; 30:22; 31:33; 32:38; Zak. 8:8 ✡ 21:4 Yes. 25:8; Why. 7:17
✡ 21:6 Yes. 55:1;Why. 22:1 * 21:8 dosa-dosa yang terdaftar Urutan dosa-dosa
diubah supaya lebih wajar dan lebihmudah dibaca dalam bahasa Indonesia.
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9 Kemudian malaikat itu† datang lagi kepada saya. Dia
salah satu dari ketujuh malaikat yang menumpahkan ketu-
juh mangkuk yang penuh dengan ketujuh bencana terakhir
itu. Dia berkata, “Datanglah ke sini. Saya akanmenunjukkan
kepadamupengantin perempuanAnakDomba— yaitu kesat-
uan semua orang percaya yang seolah-olah menikah den-
gan 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 tu-
runkan dari surga. 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan
Allah, dan semuanya bersinar seperti batu permata yang
sangat jernih— seperti kristal yang berwarna hijau campur
merah.‡ 12-13 Kota itu mempunyai tembok yang besar dan
tinggi sekali. Dan tembok itu mempunyai dua belas pintu
gerbang— tiga pintu gerbang pada setiap sisinya, tiga pintu
di sebelah timur, tiga pintu di sebelah utara, tiga pintu di
sebelah selatan, dan tiga pintu di sebelah barat. Dan setiap
pintu dijaga oleh satu malaikat. Di atas setiap pintu itu
tertulis masing-masing satu nama dari nama-nama kedua
belas suku Israel. 14 Tembok kota itu mempunyai dua belas
batu fondasi. Pada setiap batu fondasi itu tertulis masing-
masing satu nama dari nama-nama kedua belas rasul Anak
Domba.

15 Malaikat 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— pan-
jang, lebar, dan tingginya sama. Dan ketika malaikat itu
mengukur kota itu dengan tongkatnya, panjangnya 12.000
stadia. Begitu jugadengan lebardan tingginya sama.§ 17Lalu
malaikat itu juga mengukur lebar tembok itu, dan ternyata
144 hasta.* Ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan ukuran
yang dipakai oleh para malaikat dan tidak berbeda dengan
† 21:9 malaikat itu Kata-kata Yohanes juga bisa ditafsirkan bahwa malaikat
ini adalah salah satu yang lain dari ketujuh malaikat tersebut, dan bukan yang
disebut 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 12 mempunyai arti simbolis,
seperti jumlah pintu gerbang dan batu fondasi dalam kota itu. 12.000 stadia
sama dengan 2.220 km. Karena panjang, lebar, dan tingginya sama, itu artinya
bahwa kota kudus itu bisa berbentuk kubus atau piramida. * 21:17 lebar
… hasta Ukuran hasta dipertahankan dalam penerjemahan karena jumlah 144
sama dengan 12 kali 12. 144 hasta sama dengan 66 meter. Tidak jelas dalam
bahasa Yunani kalau ukuran ini adalah tingginya tembok (yang tidak disamakan
dengan tingginya kota) atau lebarnya tembok.
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ukuran yang dipakai manusia di dunia.
18Tembok kota itu terbuat dari batu permata yang bening

berwarnahijau campurmerah, sedangkan semuabangunan
dalam kota itu terbuat dari emas yang sangatmurni— seben-
ing kaca. 19Kedua belas batu fondasi tembok kota itu dihiasi
dengan semua jenis batu permata. Sedangkan setiap batu
fondasi itu terdiri dari satu batu yang sangat besar.
Batu fondasi yang pertama terdiri dari satu batu permata

hijau campurmerah, yang kedua permata biru tua,
yang ketiga permata hijau muda, yang keempat permata

hijau tua, 20yangkelimapermatamerah, yangkeenam
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 satumutiara yang ajaib. Jalan raya
yang di tengah kota itu terbuat dari emas yang sangat
murni sampai cemerlang seperti kaca bening.

22 Saya tidak melihat Rumah Allah di dalam kota itu,
karena TUHAN Allah Yang Mahakuasa dan Anak Domba
sendirilah yang menjadi seperti Rumah Allah untuk kota
itu. 23 Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan un-
tuk meneranginya, karena kemuliaan Allah bersinar seperti
matahari. DancahayaAnakDombaseperti lampumenyinari
kota itu. 24 Kehidupan seluruh bangsa akan diterangi oleh
cahaya kota itu. Dan ke dalam kota itu semua raja dunia
akan datang dan membawa harta kerajaan mereka masing-
masing sebagai persembahan untuk memuliakan Allah dan
Anak Domba.✡ 25 Pintu-pintu gerbang kota itu tidak pernah
ditutup, karena tidak ada lagi malam di sana. 26 Segala
macamkekayaandari seluruhbangsa akandibawakedalam
kota itu untuk memuliakan dan menghormati Allah dan
AnakDomba. 27Tetapi barang-barang yang najis sama sekali
tidak akan dibawa masuk ke dalam kota itu. Siapa yang
membuat dirinya ternoda dengan dosa besar tidak diper-
bolehkan masuk, begitu juga dengan semua penipu. Hanya
orangyangnamanya tertulis di dalamBukuKehidupanAnak
Domba itu yang bisa masuk ke dalam kota itu.
† 21:20 kedua belas permataNama-namabatu permata dalambahasa Yunani di
kedua ayat ini sering diterjemahkan sebagai berikut: yaspis nilam, mirah, zam-
rud, unam, sardis, ratna cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, kecubung.
✡ 21:24 Yes. 60:3
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22
1 Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai yang men-

galirkan air kehidupan✡ kepada saya. Sungai itu mengalir
dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu, dan jernih
sekali— seperti kristal. 2Sungai itumengalirdi tengah-tengah
jalan raya yang ada di tengah kota itu. Dan pohon-pohon
kehidupan✡ ada di kedua pinggir sungai itu. Pohon-pohon
itu berbuah setiap bulan— dua belas kali setahun. Dan orang
dari segala bangsa akan memakai daun pohon itu untuk
menyembuhkan penyakit mereka.

3 Di dalam kota itu, tidak akan pernah ada orang atau
barang yang dikutuk Allah.✡ Kedua takhta Allah dan Anak
Domba* akan ada di dalam kota itu, dan di situlah hamba-
hamba Allah akanmelayani danmenyembah-Nya. 4Mereka
pun akan melihat wajah-Nya. Dan nama-Nya akan tertulis
pada dahi mereka. 5 Di kota itu tidak akan ada lagi malam
hari, dan mereka tidak perlu lagi cahaya lampu atau cahaya
matahari. KarenaAllah sendirilahyangakanmenjadi 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.
HanyaTUHANAllah saja yangmemberi kemampuankepada
para utusan-Nya untuk bernubuat, dan Dialah yang sudah
mengutus saya untuk menunjukkan kepada para hamba-
Nya apa yang harus segera terjadi.”

7 Kristus Yesus berkata kepada kita, “Dengarlah! Aku
segera datang. Sungguh diberkati Allah semua orang yang
menaati semua peringatan yang tertulis dalam kitab nubu-
atan ini.”

8 Seperti yang saya sudah ceritakan tentang malaikat itu
yang sudah memperlihatkan dan memberitahukan semua
hal itukepadasaya, saya (Yohanes)—yangsudahmenulis ten-
tang seluruhpenglihatandalambuku ini, pernah tersungkur
hendak menyembah malaikat itu. 9 Tetapi dia berkata
kepada saya, “Janganlah berbuat seperti itu! Saya juga
hamba Allah sama seperti kamu dan saudara-saudarimu
para utusan Allah, dan sama seperti semua orang yang

✡ 22:1 Yeh. 47:1; Zak. 14:8; Why. 21:6 ✡ 22:2 Kej. 2:9; 3:22; Why. 2:7
✡ 22:3 Kej. 3:14-19; Zak. 14:11 * 22:3 Kedua takhta … Secara harfiah, “takhta
(tunggal).” Lihat catatan tentangmetafora ‘duduk bersama di takhta-Nya’ dalam
Wah. 3:21.
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menaati seluruh peringatan yang ada dalam kitab ini. Sem-
bahlah Allah!”†

10 Kemudian dia berkata lagi kepada saya, “Jangan mer-
ahasiakan nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam buku
ini, karena waktu untuk semua hal itu terjadi sudah dekat.
11 Jadi karena sisa waktunya sangat singkat, siapa yang
melakukan yang jahat, teruskanlah melakukan yang jahat.
Dan siapa yang membiarkan dirinya ternoda, teruskanlah
hidup menurut hawa nafsunya. Tetapi siapa yang hidup
benar, teruslah hidup benar! Dan siapa yang dikuduskan
oleh Kristus, teruslah hidup kudus!”

12 Dan Kristus sendiri mengajak kita, “Dengarlah! Aku
datang segera. Aku akan membawa upah yang akan
diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan-
nya. 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 mem-
basuh jubah mereka dengan darah Anak Domba!‡ Dengan
demikian mereka menerima hak untuk makan buah dari
pohon-pohonkehidupan itu, danmereka diperbolehkanma-
suk ke dalamkota kudus itumelalui pintu-pintu gerbangnya.
15Tetapi 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 un-
tuk 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.”

† 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 menyem-
bah malaikat mana pun. Lihat Kol. 2:18-19 dan Ibr. 1:4-14. ‡ 22:14 dengan
darah … Supaya jelas, caranya jubah mereka dibasuh diambil dari Why. 7:14.
§ 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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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 hendak minum 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 hukuman yang berat kepadanya—
yaitu dia harusmengalami bencana-bencana yang tertulis
di dalam buku ini. 19Dan siapa yang mengurangi sesuatu
dari nubuatan-nubuatan yang ada dalam buku ini, Allah
akanmencabut haknya untuk menikmati berbagai berkat
yang tertulis dalam buku ini. Jadi dia tidak diperbolehkan
masuk ke dalam kota kudus-Nya atau makan 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!
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